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 مة الخسالة التي تحسل عشهان:أدناه، مقج   عةأنا السهق  

 "حمايةالبعثاتالدبمهماسيةفيالقانهنالدولي"

م"1691"وفقًاالتفاقيةفيينالعام

)دراسةتحميمية(

بأن ما اشتسمت عميو الخسالة إنسا ىه نتاج جيجي الخاص، باستثشاء ما تست اإلشارة إليو حيثسا ورد، وأن  قخ  أ  
م من قبمي لشيل أي درجة عمسية أو بحث عمسي لجى أي مؤسدة تعميسية أو بحثية أخخى.  ىحه الخسالة لم ت قج 
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ممخص

تالدبمهماسيةفيالقانهنالدوليحمايةالبعثا
"وفقًاالتفاقيةفيينالمعالقاتالدبمهماسية"

 )دراسةتحميمية(


خالل الحجيث  عخضشا من خالل ىحه الجراسة مهضهع حساية البعثات الجبمهماسية في القانهن الجولي من
عن الحرانات واالمتيازات الجبمهماسية لكل من السبعهثين الجبمهماسيين ولسقار البعثات الجبمهماسية، والتي يذكل 

تقشيشًا لقهاعج   1691لعام  العخف الجولي مرجرًا رئيدًا ليا إلى أن جاءت اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمهماسية
العسل مشح أمٍج طهيل في شأن السدايا والحرانات الجبمهماسية كهنيا تعتبخ القانهن الجولي التي جخى عمييا 

 .الريغة الشيائية التي استقخ عمييا القانهن الجولي الحجيث فيسا يتعمق بالحرانات واالمتيازات الجبمهماسية
تسثيل وليحا فإن خظة الجراسة اقتزت مشا تقديسيا إلى مبحث تسييجي، تحجثشا فيو عن الجبمهماسية وال

تشاولشا في الفرل األول اإلطار القانهني  ;الجبمهماسي بذكل عام. واستعخضشا مهضهع الجراسة في ثالثة فرهل
لحرانات وامتيازات السبعهثين الجبمهماسيين، وفي الفرل الثاني تم الحجيث عن اإلطار القانهني لحرانات 

اولشا السدؤولية الجولية في مجال الحرانات ، وفي الفرل الثالث تشوامتيازات مقار البعثات الجبمهماسية
 . واالمتيازات الجبمهماسية

نو نتيجة لتستع البعثات الجبمهماسية بيحه الحرانات، فثسة أحهال يتم فييا مخالفة أوصمشا إلى أكل ىحا 
قبل البعثة  القهاعج السقخرة لمحرانات واالمتيازات الجبمهماسية والعمة التي من أجميا تم إقخار ىح الحرانات من

. فثسة أحهال يتم فييا صجور أعسال غيخ مذخوعة من البعثات قبل الجولة السعتسج لجيياالجبمهماسية نفديا، ومن 
نو إساءة استعسال الحرانات الجبمهماسية ال السعتسج لجييا. وتم التهصل إلى أ الجبمهماسية، وتمحق أضخارًا بالجولة

تجاىميا في بعض الظخوف، ذلك أن القانهن الجولي قج كفل لمجولة السعتسجة يدتتبع بالزخورة إمكانية تقييجىا أو 
وسائل وإجخاءات يسكشيا المجهء إلييا في مثل ىحه الحاالت، كحق الجولة في تكميف السبعهث الستدبب في الفعل 

لجولة عن أفعال غيخ السذخوع بسغادرة اإلقميم أو قظع العالقات الجبمهماسية مع دولتو، باإلضافة إلى مدؤولية ا
 بعثاتيا غيخ السذخوعة.

ىحا من ناحية، ومن ناحية أخخى ففي األحهال التي يتم فييا انتياك الحرانات واالمتيازات الجبمهماسية، فإنو 
يتختب عمى ذلك قيام السدؤولية الجولية عمى الجولة السعتسج لجييا نتيجة إخالليا بالتدام دولي يتسثل بهاجبيا في 

 ت الجبمهماسية واحتخام حراناتيا وامتيازاتيا.حساية البعثا
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Abstract 

Through this study, we have discussed the protection of diplomatic missions in 
international law by talking about the diplomatic immunities and privileges of each of 
the diplomatic envoys and headquarters of diplomatic missions, which international 
custom has been a major source, until the Vienna Convention on Diplomatic 
Relation 1691 codified the rules of diplomatic immunities and privileges, and was the 
final International formulation with regard to diplomatic immunities and privileges. 

The study plan therefore required us to start with a preliminary chapter, in which 
we talked about diplomacy and diplomatic representation in general. We reviewed 
the subject of the study in three chapters; In chapter I, we have discussed the legal 
framework for the immunities and privileges of diplomatic envoys, and in chapter II, 
the legal framework for the immunities and privileges of the headquarters of 
diplomatic missions. 

All this research has led us to the fact that, as a result of the diplomatic missions  
enjoyment of these immunities, there are situations in which the rules governing the 
subject of diplomatic immunities and privileges are violated, either by the diplomatic 
mission itself, or by the host state, And that what has been discussed in chapter III. 
Where there are situations in which illegal acts are being carried out by diplomatic 
missions, and are detrimental to the host state, It has been concluded that the 
abuse of diplomatic immunities did not necessarily entail the possibility of restricting 
or ignoring them in such circumstances, since International Law has given the host 
state many means and procedures that it may resort to in such cases, such as the 
right of the state to entrust the envoy causing the illegal act and the right of 
expulsion him/her, and the right of severance of diplomatic relations, as well as the 
responsibility of State for the illegal actions of its missions. on the other hand, in 
situations where diplomatic immunities and privileges are violated, it follows the 
International Responsibility against the host State, as a result of its breach of an 
international obligation to protect diplomatic missions and to respect their immunities. 
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 السقجمة

 

 أوال: مػضػع البحث وأىسيتو 

بعثات تذكل  دكلة بيشٍا، فكلعالقات فيسا ُتقيع الجكؿ ك سشح القجـ فالجبمػهاسية ٌي عمع العالقات الجكلية، إف 
كذلظ تبعًا  ،هعاييخ هعيشةك  عالقات دبمػهاسية كفقًا ألسذ  دبمػهاسية خاصة بٍا لجػ الجكؿ التي تقيع هعٍا 

لمسرالح التي تبتغيٍا هغ خالؿ عالقاتٍا هع الجكلة السػفج إليٍا البعثة الجبمػهاسية، كهشح العٍػد األكلِ لمعالقات 
االستقالؿ الحخية ك الحساية ك الجكلية كاف السبعػثػف الجبمػهاسيػف يتستعػف بحراىات كاهتيازات خاصة تكفل لٍع 

في القياـ بسٍاهٍع، كهع استقخار العالقات الجبمػهاسية بيغ الجكؿ استقخت كحلظ األحكاـ الخاصة بحراىات 
 كهدايا هبعػثيٍا، كأصبحت جدءًا هغ القاىػف الجكلي.

كالتي جاءت استجابة لسبادرة هغ األهع الستحجة  -ـ ٜٔٙٔكتعتبخ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية عاـ  
ا رقع ح ـ داعيًة إلِ عقج هؤتسخ دكلي لجراسة العالقات ٜٜ٘ٔفي ديدسبخ  ٓ٘ٗٔيث اتخحت الجسعية العاهة قخاٌر

تقشيشًا لقػاعج القاىػف الجكلي التي جخػ عميٍا   -كالحراىات الجبمػهاسية بغية الػصػؿ إلِ صياغة اتفاقية دكلية 
اسية كػىٍا تعتبخ الريغة الشٍائية التي استقخ عميٍا العسل هشح أهج  شػيل في شأف السدايا كالحراىات الجبمػه

القاىػف الجكلي الحجيث فيسا يتعمق بالحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية، كقج حجدت االتفاقية إشار الحراىات 
ية ، عسل البعثة الجبمػهاسكهحتػياتٍاالبعثة الجبمػهاسية  :كاالهتيازات الجبمػهاسية اىصالقًا هغ ثالث هحاكر رئيدة

 كهٍاهٍا، كشخز السبعػث الجبمػهاسي.

سٍا، ك  ع ركائد القاىػف الجبمػهاسي إف لع يكغ ٌأ يعتبخ ٌػ يعتبخ ىطاـ حراىات البعثات الجبمػهاسية أحج ٌأ
ال هجاؿ لتجدئتً، فال يسكغ االعتخاؼ بصائفة هغ الحراىات كإىكار أخخػ، فٍػ أداة فعالة تٍجؼ  هتكاهالً  اً ىطاه

ثة الجبمػهاسية هغ القياـ بالسٍاـ السػكمة إليٍا في إقميع الجكلة السعتسجة لجيٍا، ككحلظ األهخ أساسًا لتسكيغ البع
خيًا في تكػيغ أؼ بعثة  بالشدبة لسا تتستع بً هقار البعثات الجبمػهاسية هغ حراىة كػىٍا تعتبخ عشرخًا جٌػ

 سكغ فرمً عغ هكػىات البعثة األخخػ.دبمػهاسية ذلظ أىٍا تسثل الكياف السادؼ لمبعثة الجبمػهاسية الحؼ ال ي

كيتشاكؿ هػضػع الجراسة الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية الستعمقة بالسبعػثيغ الجبمػهاسييغ، كتمظ التي 
 الستعمقةتخز هقخ البعثة الجبمػهاسية، هع بياف السدؤكلية الجكلية الستختبة عمِ اىتٍاؾ كهخالفة قػاعج الحساية 
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 بٍحا الخرػص.

 ثانيًا: مذكمة البحث وتداؤالتو 

جاءت فكخة البحث هغ خالؿ الػاقع الستسثل باالىتٍاكات السدتسخة لمشطاـ الجبمػهاسي، فقج تكاثخت كتعجدت 
بحراىات  االىتٍاكات لمسبادغ كالقػاعج التي يقػـ عميٍا الشطاـ الجبمػهاسي كعمِ كجً الخرػص تمظ الستعمقة

ا، كالتي أصبحت تذكل تٍجيجًا غاية في الخصػرة لمعالقات الجكلية كخخكجًا كاهتيازات البعثات الجبمػهاسية  كهقاٌر
كهغ ثع فإف التداؤؿ  تمظ الحراىات،السشطسة لعمِ االلتداـ الجكلي تجاي العخؼ الجكلي كاالتفاقيات الجكلية 

الحراىة كالحساية  إلِ أؼ حج يػفخ القاىػف الجكلي ) يتسثل بالتداؤؿ التالي البحثقػـ عميً يالخئيذ الحؼ 
 (لٍحي الحساية؟لجكؿ خخؽ ا الستختبة عمِكها ٌي السدؤكلية الجكلية  لمبعثات الجبمػهاسية؟

 كفي ضل ٌحا التداؤؿ الخئيذ، ُتثار أيزًا جسمة هغ التداؤالت ُيجاب عميٍا هغ خالؿ الجراسة:

ا؟ كها ٌػ أسا -ٔ  ؟س التداـ الجكؿ بٍاها السقرػد بحراىات كاهتيازات البعثات الجبمػهاسية كهقاٌر
ا تتستع بحراىة -ٕ ؟ كها ٌي االلتداهات السمقاة هشٍاقيػد تحج فٍل ثسة  ،إف كاىت البعثات الجبمػهاسية كهقاٌر

ا بالصخؽ السذخكعة؟  عمِ عاتق البعثات الجبمػهاسية في هجاؿ استخجاـ هقاٌر
فسا ٌي االختراصات التي  في الحاالت التي تدتخجـ فيٍا هقار البعثات الجبمػهاسية بصخؽ غيخ هذخكعة -ٖ

 ؟كالحج هشٍا تسمكٍا الجكلة السعتسج لجيٍا لسػاجٍة ٌحي السسارسات
العالقات الجبمػهاسية بيغ الجكؿ عمِ الحساية كالحراىة السقخرة لمبعثات الجبمػهاسية؟ كها  قصع ها ٌػ أثخ -ٗ

حالة الشداع  في بمػهاسيةالبعثات الج ٌي الحساية التي يحطِ بٍا كل هغ السبعػثيغ الجبمػهاسييغ كهقار
 السدمح؟

ل يتستع في هػاجٍتٍا بحات الحراىة  -٘ ها ٌػ السخكد القاىػىي لمسبعػث الجبمػهاسي تجاي الجكؿ الغيخ؟ ٌك
 ؟عتسج لجيٍاكالحساية السقخرة لً في هػاجٍة الجكلة الس

 الجبمػهاسية؟  اتر البعثاإلِ هق مجػءالهػقف القاىػف الجكلي هغ حق  -ٙ
كها السدؤكلية الجكلية الستختبة  هتيازات كالحراىات الجبمػهاسية؟دكلي يتختب عمِ خخؽ االٌل ثسة جداء  -ٚ

 كفي ذات الػقت ها ٌي استخجاـ الػسائل كاألساليب القسعية لجخػؿ هقار البعثات الجبمػهاسية؟ عمِ
 الجكلية الستختبة عمِ الترخفات غيخ السذخكعة الرادرة هغ البعثات الجبمػهاسية؟ السدؤكلية
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 ثالثًا: مشيجية البحث 

ج التحميمي لشرػص االتفاقيات الجكلية الستعمقة بحراىات كاهتيازات البعثات يقـػ البحث عمِ السشٍ
ا، كبذكل  رئيذ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية ـ كػىٍا تذكل الريغة الشٍائية ٜٔٙٔلعاـ  الجبمػهاسية كهقاٌر

باإلضافة إلِ بعس  التي استقخ عميٍا القاىػف الجكلي الحجيث فيسا يخز الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية،
ع الحػادث التي اعتخت العسل  ،االخخػ ذات الرمة بالسػضػعاالتفاقيات ىرػص  هع تدميط الزػء عمِ ٌأ

 سة لمحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية.الجكلي كشكمت اىتٍاكًا لمقػاعج السشطّ 

  ًخصة البحث :رابعا 

 .الجبمػماسيةمفيػم سييجي: مبحث ت

  :الجبمػهاسيةب السقرػدالسصمب األكؿ. 
  اإلسالـ.السصمب الثاىي: الجبمػهاسية في 

 .: اإلشار القانػني لحرانات وامتيازات البعثات الجبمػماسية في القانػن الجولياألولالفرل 

 السبحث األكؿ: السقرػد بالبعثة الجبمػهاسية في القاىػف الجكلي. 
 السبحث الثاىي: هفٍـػ الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية. 
 السبحث الثالث: حراىات كاهتيازات البعثة الجبمػهاسية. 

 .اإلشار القانػني لحرانات وامتيازات مقار البعثات الجبمػماسيةالفرل الثاني: 

 السبحث األكؿ: حراىات كاهتيازات هقخ البعثة.  
 لمجػء " اإليػاء"السبحث الثاىي: حراىة هقخ البعثة الجبمػهاسية كحق ا. 
 السبحث الثالث: الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية في األكقات غيخ العادية. 

 السدؤولية الجولية في مجال الحرانات واالمتيازات الجبمػماسيةالفرل الثالث: 

 السدؤكلية الجكلية كأحج هبادغ القاىػف الجكلي. :كؿالسبحث األ  
  :التداهات الجكؿ في هجاؿ الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسيةالسبحث الثاىي. 
 محراىات الجبمػهاسيةل السقّخرةهخالفة القػاعج  عمِ : اآلثار الستختبةالثالسبحث الث. 
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 تسييجي مبحث

 الجبمػماسية مفيػم 
 

 تسييج وتقديع:

 هفٍػـ الجبمػهاسية، هغ خالؿ بياف السقرػد هشٍا كذلظ بتعخيفٍاالتسٍيجؼ هغ ٌحي الجراسة  السبحث يتشاكؿ
 باإلضافة إلِ الحجيث عغ عالقة الجبمػهاسية بالعمػـ األخخػ ذات الرمة كىذأتٍا في الحزارات القجيسة،

 العالقات الجكلية، الدياسة الخارجية، كالقاىػف الجكلي العاـ(.)

ت في تصػر الجبمػهاسية ، كالعػاهل التي أسٍسهفٍػـ الجبمػهاسية في الجكلة اإلسالهيةالتصخؽ إلِ  كأيزًا يتع
ع هع بياف اإلسالهية،  تي كاىت قائسة في ذلظ الػقت. الجبمػهاسي ال الدمػؾتصبيقات  ٌأ

 :تيعمِ الشحػ اآل السبحث تقديع كعميً تع

 الجبمػماسيةب السقرػداألول:  السصمب  
 اإلسالمفي  الجبمػماسيةالثاني:  السصمب 
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 األول السصمب

 الجبمػماسيةمفيػم 

 

كاف هغ جسمة ها ُعشيت بً الحزارات العخيقة في كادؼ يخجع تاريخ الجبمػهاسية إلِ أقجـ العرػر، فقج 
تساهٍا بتشطيع عالقاتٍا الخارجية عغ شخيق تبادؿ الدفخاء، كقج عخفت حزارات بالد  الخافجيغ ككادؼ الشيل ٌا
الريغ كالٍشج هسارسات دبمػهاسية هتقجهة، فكاىت تخسل كتدتقبل السبعػثيغ لغخض التسٍيج إليجاد الحمػؿ 

 .(ٔ)يق التفاكض لمػصػؿ بعجٌا إلِ اتفاقياتلمسذاكل عغ شخ 

قج أكجج ىطاـ فكأها الجبمػهاسية عشج اإلغخيق ) اليػىاف ( فإىٍا بجأت هع ىذػء الجكلة السجىية في اليػىاف، 
العجيج هغ السجف اإلغخيقية الستجاكرة ذات السرالح  قبل السيالدالجكلة السجىية اليػىاىية في القخىيغ الخابع كالخاهذ 

في إيجاد ذلظ قج ساٌع ك كالتي كاىت تحتع الطخكؼ عميٍا أف تتبادؿ  السشجكبيغ بيشٍا لتأهيغ السرالح،  ،ذتخكةالس
 . (ٕ)مػهاسية أكثخ تصػرًا عشج اإلغخيقدب

غيخ دائسة، بسعشِ أف الذعػب  ة التي عخفتٍا السجتسعات القجيسةإال أىً بالخغع هسا سبق بقيت الجبمػهاسي
كاىت تخسل كتدتقبل السبعػثيغ الجبمػهاسييغ كمسا كاىت ٌشاؾ هذكمة أك هدألة تٍسٍا، فإف اىتٍِ حل السذكمة 

دائسة عمِ إقميع الجساعة  عاد السبعػث إلِ جساعتً دكف أف يكػف ٌشاؾ هغ يسثل ٌحي الجساعة كيقيع برفة
 .(ٖ)األخخػ 

 أواًل: الجبمػماسية

 لغة: -

 كمسة دبمػهاسية كمسة ذات أصل يػىاىي، يخجع أصمٍا التاريخي إلِ ها جخت عميً الجكؿ هغ تدميع هبعػثيٍا  
                                                           

 كها بعجٌا. ٖٖص ، ٕٜٜٔالجبمػهاسية في عالع هتغيخ، جاهعة بغجاد،  فاضل زكي دمحم، (ٔ)
)2( G.R. Berridge, Diplomacy Theory and Practice, 4th ed., PALGRRAVE MACMILLAN, UK, 2010, 
P. 2.  

  .ٔٔص ، ٜٙٛٔقاىػف العالقات الجبمػهاسية كالقشرمية، جاهعة عيغ شسذ،  عبج العديد دمحم سخحان، - (ٖ)
- G.R. Berridge, Ibid, P. 3. 
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 .(ٗ)ُتعصيٍع الحق في هعاهمة هستازة بػصفٍع ُرُسل الحاكع أك الجساعة السدتقمة ذات الديادة " Diploma"شٍادة 

 اصصالحًا: -

هجسػعة القػاعج كاألعخاؼ كالسبادغ الجكلية التي تٍتع بتشطيع العالقات القائسة بيغ  ؼ الجبمػهاسية بأىٍاُتعخّ 
ػفيق بيغ هرالح الجكؿ الجكؿ كالسشطسات الجكلية، كاألصػؿ الػاجب اتباعٍا في تصبيق أحكاـ القاىػف الجكلي كالت

األسمػب الحؼ هغ خاللً يتع تشطيع ك  بأىٍا عمع إدارة العالقات الجكلية،ككحلظ فإىً يسكغ تعخيفٍا ، (٘)الستبايشة
 .(ٙ)كالتػفيق بيغ هرالح الجكؿ كضبط ٌحي العالقات

ب في هالحطة األشياء كاألهػر  كباإلضافة إلِ أف الجبمػهاسية فغ   هغ حيث أىٍا تقتزي هسغ يسارسٍا هػٌا
التي تجخؼ حػلً، فٍي عمع لكػىٍا تقتزي هعارؼ عمسية هختمفة عمِ رأسٍا هعخفة القاىػف كهعخفة العالقات 

 .(ٚ)بيقًا كتشفيحًا لمدياسة الخارجيةالجكلية كأسدٍا كهفاٌيسٍا، كبجاىب ذلظ فٍي تقشية لكػىٍا تص

جسع كاستقراء السعمػهات، السداٌسة في تشفيح الدياسة  :تتسثل في عاـ فإىً ثسة كضائف لمجبمػهاسية كبذكل  
شػػاؾ(ٛ)العاهة لمجكلة، كفي الػقت ذاتً فإف الجبمػهاسية تٍجؼ إلِ خمق صػرة إيجابية عغ الجكلة  هغ يػجد  ، ٌك

 .(ٜ)في الخارج اكضائف الجبمػهاسية باآلتي: تسثيل الجكلة، السفاكضة، السالحطة، كحساية هرالح الجكلة كرعاياٌ

لتحقيق الٍجؼ  عمِ عمع هعخفة العالقات الجكلية كفغ إداراتٍا، هفٍػـ الجبمػهاسية يشربّ  فإ كيسكغ القػؿ
تػفيق بيغ الػدية بيغ أشخاص السجتسع الجكلي كهحاكلة ال تحديغ العالقاتتدييخ ك ٌػ ك  الخئيذ الحؼ تخهي إليً
 األشخاص. ؤالءالسرالح الستزاربة لٍ

                                                           

 .ٖٙٔص، ٜ٘ٛٔ، القاٌخة، لجكلي العاـ، دار الشٍزة العخبيةالقاىػف ا ،وصالح الجيغ عامخ عائذة راتب، حامج سمصان (ٗ)
 .ٕٚٔص ، ٜٗٚٔ، هكتبة لبشاف، بيخكت، "عخبي، فخىدي، إىجميدؼ" ، هعجع الجبمػهاسية كالذؤكف الجكليةسسػحي فػق العادة (٘)

 .٘ٗٛ، بيخكت، صٕٕٓٓ، ٔالقاهػس القاىػىي الثالثي، عخبي فخىدي إىجميدؼ، هشذػرات الحمبي الحقػقية، ط. -
)6  ( Valeriu Nicolae and Hannah Slavik, Roma Diplomacy, The International Debate Education 
Association, N.Y., U.S.A., 2007, P. 49. 

 .٘ٙص ، ٜٕٓٓ، عّسػاف، كلية، دار هججالكؼ لمشذخالعالقات الجكلية كاستخاتيجية إدارة األزهات الجتامخ كامل الخدرجي،  (ٚ)
(8) Martin Griffiths, Terry O'Callaghan, Steven C. Roach, International Relations, 2nd ed., 
Routledge, N.Y., U.S.A., 2008, P. 80. 
(9) Peu Ghosh, International Relations, 3rd ed. (Revised), Published by PHI learning Private 
Limited, Delhi, 2013, P. 105. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Martin+Griffiths%22&sa=X&ved=0ahUKEwjy6I7Vvb_TAhXGBBoKHWaDBQwQ9AgIKjAB&biw=1366&bih=604
https://www.google.com/search?client=firefox-b&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Martin+Griffiths%22&sa=X&ved=0ahUKEwjy6I7Vvb_TAhXGBBoKHWaDBQwQ9AgIKjAB&biw=1366&bih=604
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=604&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Terry+O%27Callaghan%22&sa=X&ved=0ahUKEwjy6I7Vvb_TAhXGBBoKHWaDBQwQ9AgIKzAB
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1366&bih=604&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Steven+C.+Roach%22&sa=X&ved=0ahUKEwjy6I7Vvb_TAhXGBBoKHWaDBQwQ9AgILDAB
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 الذخز الجبمػماسي  -

عمِ الذخز الحؼ يسارس الجبمػهاسية كسٍشة رسسية، سػاء برفة  Diplomatيصمق اصصالح دبمػهاسي 
دائسة بحكع هخكدي أك كضيفتً، أك برفة هؤقتة بحكع تكميفً بسٍسة خاصة هسا يجخل في ىصاؽ األعساؿ 
الجبمػهاسية، كيصمق عمِ هبعػثي الجكلة الحيغ يتػلػف هٍاـ ذات صفة دبمػهاسية في الخارج كصف السبعػثيغ أك 

 .(ٓٔ)الجبمػهاسييغالسسثميغ 

كهغ السدمع بً أف ىجاح الدياسة الخارجية لجكلة ها يعتسج بذكل كبيخ عمِ صفات هسثميٍا كسمػكٍع، 
ع األداة التشفيحية لٍحي الدياسة، كباعتبار أف الجٍاز الجبمػهاسي ٌػ الػاجٍة التي تبجك فيٍا الجكلة أهاـ   باعتباٌر

 .(ٔٔ)يالخارجالعالع 

ف العمع لغ يكػف لً قيستً إغ العمع كالفغ في آف  كاحج، حيث يؤكج أف الجبمػهاسية تجسع بيكلسا كاف كاقع األهخ 
ب الزخكرية لحدغ االستفادة هشً  –في هجاؿ الجبمػهاسية كهسارستٍا  –الحقيقية  هغ  –إف لع تراحبً السػٌا

فإف فقج القائع بالعسل  كالحكاء كحدغ الترخؼ كالتسييد كالمباقة كالتبريخ في عػاقب األهػر، –ٌحا العمع 
ا ب كغيٌخ  .(ٕٔ)فإىً لغ يدتصيع الشجاح في هٍستً الجبمػهاسي ألؼ هغ ٌحي السػٌا

 ثانيًا: عالقة الجبمػماسية بالعمػم األخخى 

 الجبمػماسية والدياسة الخارجية: -

لة هػقف دك الدياسة الخارجية ٌي الفخع الحؼ يٍتع بجراسة عسمية صشع القخار كهخاحل التشفيح الالحقة، تجاي 
ٌي الخصط كاألعساؿ التي تقػـ بٍا الجكلة في عالقاتٍا الخارجية كعشجها ك ، (ٖٔ)ها كإزاء أشخاؼ الشطاـ الجكلي

ا بالجرجة األكلِ هرالحٍا القػه  ية هدتشجة عمِ السقػهات الجاخميةتزعٍا الجكلة فإىٍا تزع في اعتباٌر
 كالتاريخية

                                                           

  .ٗٔص ، ٜٚٚٔالقاىػف الجبمػهاسي، هشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، عمي صادق أبػ ىيف،  - (ٓٔ)
 .ٜٛٗص ، ٜٜٚٔ، دار الفكخ العخبي، القاٌخة، ٔط.القاىػف الجكلي العاـ في الدمع،  الذافعي دمحم بذيخ، -      

 .ٖٕٙص ، ٖٜٚٔ، دار هسفيذ لمصباعة، القاٌخة،  ٔط.الدمػؾ الجبمػهاسي، فؤاد واكج،  (ٔٔ)
 .ٖٔص ، ٖٜٚٔ، بيخكت، لمسالييغ ، دار العمعٔط.الجبمػهاسي العخبي،  حدغ صعب، (ٕٔ)
 .ٖٔص ، ٜٜٙٔخية لمشذخ كالتػزيع، بشغازؼ، يالجساٌ، الجار ٔط.عمع العالقات الجكلية،  مرصفى عبجهللا خذيع، (ٖٔ)
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 .(ٗٔ)كاالستخاتيجية تاريخية كالجغخافيةكال

 تذكلغ، فإف كاىت الدياسة الخارجية يغ كهتكاهميهتالزه يغمػهاسية كالدياسة الخارجية جاىبكتعتبخ الجب
ي أداة تشفيح ٌحي الخصة، بحيث تأتي لخارجية لمجكؿ، فإف الجبمػهاسية ٌلتػجيً العالقات ا الخصة السخسػهة

 .(٘ٔ)هػضع التصبيقسة الخارجية كتزعٍا الجبمػهاسية بالسختكدات التي تحتػيٍا الديا

 الجبمػماسية والعالقات الجولية: -

 ،(ٙٔ)كل عالقة تشذأ بيغ شخريغ أك أكثخ هغ أشخاص القاىػف الجكلي ُيصمق هفٍػـ العالقات الجكلية عمِ
 .(ٚٔ)"إعساؿ أك تػضيف أحكاـ القاىػف الجكلي العاـ لجػ قياـ ركابط بيغ األشخاص الجكلية"كيسكغ تعخيفٍا بأىٍا 

العالقة بيغ الجبمػهاسية كالعالقات الجكلية في أف كجػد األخيخة يقتزي إىذاء أجٍدة تقػـ بسٍسة كتكسغ 
يؤدؼ ٌحي هغ ديخ إدارتٍا كتحقيق االتراؿ بيغ الجكؿ السختمفة كرعاية هرالح كل دكلة لجػ الجكؿ األخخػ ك يت

 . (ٛٔ) –كالقشرمي  –أعزاء الشطاـ الجبمػهاسي  ٌع السٍسة

 العام:  والقانػن الجوليالجبمػماسية  -

  إىًالقاىػف الجكلي العاـ ٌػ عبارة عغ هجسػعة القػاعج القاىػىية التي تشطع العالقات بيغ الجكؿ، كبسعشِ أدؽ 
                                                           

خ، غدة، ٕج.القاىػف الجكلي العاـ، الكتاب األكؿ،  إبخاىيع تػفيق الخابي، -( ٗٔ)  .ٜٚٔ، ص ٕٕٔٓ، جاهعة األٌز
 .ٖٕٓص ، ٕٛٓٓهخكد الخميج لألبحاث، دبي،  ساسية في العالقات الجكلية،، السفاٌيع االمارتغ غخيفثذ و تيخي أوكاالىان -

  .ٕٛص هخجع سابق، فاضل زكي دمحم،  - (٘ٔ)
- Paul Sharp, For Diplomacy, International Studies Review Journal, Vol. 1, No. 1 “Spring, 

1999, Blackwell Publishing on behalf of The International Studies Association, UK, 1999, P. 
38. 

(16  ( - Michael Cox, Emeritus Professor of International Relations, Introduction to International  
Relations, London School of Economics and Political Science, 2016, P. 24. 
- Gareth Eyans, An Introduction to International Relations, Edited by: Rechard D. Evetak, 
Anthony Burke and Jim George, 2nd ed., Cambridge University Press, N.Y., U.S.A., 2012, P.  

 .ٜٔص ، ٜٗٛٔالعالقات الجكلية، دار السصبػعات الجاهعية، اإلسكشجرية، مرصفى سالمة حديغ،  (ٚٔ)
   .ٕٚص ، ىفدًالسخجع  مرصفى سالمة حديغ، - (ٛٔ)

- Wilfried Bolewski, Diplomacy and International Law in Globalized Relations, Springer Verlag, 
Berlin, Germany, 2007, P. 15. 
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 .(ٜٔ)القاىػف الحؼ يشطع العالقات بيغ أشخاص القاىػف الجكلي

ػ في بعس األحياف كثيق، فكثيخ هغ أحكاـ القاىػف  كاالرتباط قائع بيغ الجبمػهاسية كالقاىػف الجكلي، ٌك
تعييشٍع  ;الجكلي السدتقخة قج بجأت عخفًا دبمػهاسيًا، هثل أساليب السفاكضة كها يترل بالسبعػثيغ الجبمػهاسييغ

ا، كقج أصبحت ٌحي القػاعج الجبمػهاسية ضسغ ىص القاىػف الجكلي كتحكسٍا  اؽػكهداياٌع كحراىاتٍع، كغيٌخ
 .(ٕٓ)يقػاعجُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

)19( Boleslaw A. Boczek, Dictionaries Of International Law, Dictionary A, The Scarecrow Press, 
Inc., U.S.A., 2005, P. 4. 

ا كهدتقبمٍا"، هصبعة الفخزدؽ، الخياض،  جسال بخكات، (ٕٓ)  .ٕٔص ، ٜ٘ٛٔالجبمػهاسية "هاضيٍا كحاضٌخ
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 الثاني السصمب

 في اإلسالم الجبمػماسية

 

 مفيػم الجبمػماسية في اإلسالمأواًل: 

 الشطخة اإلسالمية لسفيػم الجبمػماسية -

رساء إفي  الجبمػهاسيةقج ساٌست ىداىية في هبادئٍا كىطاهٍا كأحكاهٍا، ك إالجعػة اإلسالهية دعػة عالسية إف 
، فسغ الخصأ االعتقاد باف (ٕٔ)بجؿ الحخكب ككػارثٍايخ السدمسيغ كتشطيع كتخصيغ العالقات بيغ السدمسيغ كغ

 ج  ػاالسالهي يعُ اهٍا كاف قاىػف حخب، اذ أف الجيغ الذخيعة الدسحاء في هجاؿ العالقات الجكلية في غالبية احك
   . (ٕٕ)ساسية في ىطاهً التذخيعيأقاعجة  الدالـ  

سية خاصة القات الجبمػهاسية في الذخيعة اإلتحتل العك  بدبب شبيعة الجعػة االسالهية  التي سالهية ٌأ
جتساعية تتصمب االتراؿ بالذعػب االخخػ بػاسصة الخسل بٍجؼ ىذخ االسالـ كتػثيق الخكابط الدياسية كاال

 .(ٖٕ)كالعمسية هع تمظ الذعػب

 كالقػاعج عغ أؼ ث السبادغ كاألصػؿ كاإلشار العاـ الػاقع أف الجبمػهاسية اإلسالهية ال تختمف هغ حيك 

دبمػهاسية أخخػ، كلكشٍا دبمػهاسية ذات خرػصيات تدتسجٌا هغ القيع كالسفاٌيع اإلسالهية كهغ األٌجاؼ 
ا لخجهة قزايا األهغ كالدمع، كلتخسيخ قػاعج الحػار كالتعاير كالتعاكف  اإلىداىية الداهية التي تتحخؾ في إشاٌر

 . (ٕٗ)ألهع كالذعػببيغ ا

                                                           

     .                        ٗٓ٘، ص ٖٕٓٓ ،لبشاف ،بيخكت ، دار الداقي، ٔ، ط.الدياسة اإلسالهية في العالقات الجكلية ،حدغ التخابي - (ٕٔ)
 .ٔ٘ ص، ٕٜٚٔالعمع لمسالييغ، بيخكت،  دار االسالـ، عالقات الجكلية في، القاىػف كالحسرانيمصبحي  -     
 الجبمػهاسية في الذخيعة اإلسالهية، بحث هشذػر في هجمة جاهعة تكخيت لمعمـػ القاىػىية كالدياسية، حدغ دمحم صالح حجيج، (ٕٕ)

 .ٜٚ ص ،ٜٕٓٓ، ٗالعجد  ،ٔالسجمج 
                                                                                                                                                                                                     .ٖٔ ص ،خذى ةشس ف ك د ،ةخٌ اقلا ،ؼر اعسلا راد ، العرػر الػسصِ  الدفارات االسالهية الِ أكركبا في العجوي، أحسجابخاىيع  (ٖٕ)
الجبمػهاسية اإلسالهية في خجهة الحػار كالدمع، السشطسة اإلسالهية لمتخبية كالعمـػ كالثقافة  عبج العديد بغ عثسان التػيجخي، (ٕٗ)

“ISESCO”، ،ٖٔص ، ٜٕٓٓ الخباط. 
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 عة بالقيع الجيشية كاألخالقية، ذلظ أف الذخيعة اإلسالهية تدخخ بّ ذ  الهية هُ فقج كاىت الجبمػهاسية في الجكلة اإلس

 .أساسٍا في القخآف الكخيع كالدشةبقػاعج الدمػؾ اإلىداىي الفخيج كالتي تجج 

كيسكغ تعخيف القاىػف الجبمػهاسي اإلسالهي بأىً " هجسػعة القػاعج التي تحكع تبادؿ الدفخاء كالخسل 
الجبمػهاسييغ بيغ الجكلة اإلسالهية كالجكؿ األخخػ، سػاء برفة هؤقتة أك دائسة، ككحلظ تمظ التي تحجد كالسبعػثيغ 

 .(ٕ٘)"هتيازات كها يقع عميٍع هغ كاجباتالػضع القاىػىي لمدفخاء كالخسل هغ حيث ها يتستعػف بً هغ حراىات كا

 العػامل السؤثخة في تصػر الجبمػماسية اإلسالمية -

ا الػجػد اإلسالهي،  إف العػاهل التي أثخت في ىذأة كتكػيغ الجبمػهاسية اإلسالهية عجيجة كهتشػعة، لعل أبخٌز
بالجكؿ األجشبية، فقج ىطع الجيغ اإلسالهي قػاعج التعاهل بيغ  كاالتراؿكالقخآف الكخيع، كاألحاديث الشبػية الذخيفة، 

في الدمع كالحخب الكخيع ختمفة، في الحجكد التي كضعٍا القخآف الشاس كأفخاد، كقػاعج التعاهل بيغ الجساعات الس
 .(ٕٙ)عمِ حج سػاء

الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم بغ عبجهللا، إف شخريتً ملسو هيلع هللا ىلص أعطع هغ  كيبجك أف التاريخ لع يحفع لشا شخرية دبمػهاسية 
 بفعل شخريتً الجبمػهاسية أف يكدب ثقة جسيع هغ كجبمػهاسي تبجك كذخرية ىادرة كفخيجة، فقج استصاع ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٕٚ)ػاء أكاف هغ أىراري أـ هغ أعجائًحػلً س

فقج األصل في العالقات في الذخيعة اإلسالهية ٌػ الدمع، ها يعدز الجبمػهاسية في اإلسالـ كيجعٍسا أف ك 
الجكلة اإلسالهية فعاًل أك بفتشة السدمسيغ عغ حتِ يكػف االعتجاء باالعتجاء عمِ ، (ٕٛ)دعا القخآف الكخيع إليً عاهة

 .(ٜٕ)بٍا الجفاع عغ العقيجة كعغ الشفذديشٍع فتكػف الحخب حيشئح  ضخكرة أكج

                                                           

 .كها بعجٌا ٛص ، ٕٜٜٔدار الشٍزة العخبية، القاٌخة،  ،ٔط.القاىػف الجبمػهاسي اإلسالهي،  أحسج أبػ الػفا دمحم، (ٕ٘)
 .ٕٛ ص، ٜٛٛٔالدفارات في اإلسالـ، هكتبة هجبػلي، هصبعة أشمذ، القاٌخة،  دمحم التابعي، (ٕٙ)
 ص، ٜٜٚٔ، فقً العالقات الدياسية الجكلية في الذخيعة اإلسالهية، هؤسدة الثقافة الجاهعية، اإلسكشجرية، الدّيج أبػ عصية (ٕٚ)

ٖٛ. 
 وردت في ىحا السعشى آيات كثيخة مشيا: (ٕٛ)

ُشػا اْدُخُمػاي ا ﴿ - ا الَِّحيغ  آه   ٍ ْمعِ ِفي  أ ي  ﴾. الدِّ ُجكٌّ ُهِبيغ  ًُ ل ُكْع ع  ْيص اِف ِإىَّ افًَّة ك ال  ت تَِّبُعػا ُخُصػ اِت الذَّ  . ٕٛٓ اآلية سػرة البقخة،ك 
ل  َللاَُّ ﴿ - ع  م ع  ف س ا ج  اِتُمػُكْع ك أ ْلق ْػا ِإل ْيُكُع الدَّ م ْع ُيق  ُلػُكْع ف  ِبياًل  ف ِإِف اْعت د  ْع س  ٍِ م ْي  .ٜٓسػرة الشداء، اآلية ﴾.ل ُكْع ع 

 .ٔ٘ ص، ٜٜ٘ٔالعالقات الجكلية في اإلسالـ، دار الفكخ العخبي، القاٌخة،  دمحم أبػ زىخة،( ٜٕ)
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 في اإلسالم الجبمػماسيةتصبيقات ثانيًا: 

في الجبمػهاسية  االتراؿالجبمػهاسية أهخًا ضخكريًا لجعع أركاف الجكلة اإلسالهية، فقج كاىت كسائل  كاىتلقج 
 .(ٖٓ)رية، كهخاسالت، كُرُسل " سفخاء "اإلسالهية هحادثات شخ

، فقج اقتزت شبيعة الخسالة (ٖٔ)قج كاف الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ٌػ هؤسذ الجبمػهاسية اإلسالهية ككاضع لبشاتٍا األكلِك 
 .(ٕٖ) الشبػية الكخيسة أف تدمظ سبيل الجبمػهاسية تسكيشًا لشذخ الجعػة اإلسالهية

كالػاقع أف شخيقة تعاهل الشبي ملسو هيلع هللا ىلص هع السجف السجاكرة في إرساؿ الخسل كالسبعػثيغ تثبت أف أكؿ ها استعسمت  
ػ ىذخ الجيغ اإلسالهي، كليذ هغ خيخ دليل يبيغ كجػب الجعػة  الجبمػهاسية في اإلسالـ كاف لٍجؼ رئيذ ٌك

ش ِة ۖ ﴿إليً بأىبل كأسسِ الصخؽ هغ قػلً تعالي:  د  بِّظ  ِباْلِحْكس ِة ك اْلس ْػِعط ِة اْلح  ِبيِل ر  ِٰ س  اِدلْ  اْدُع ِإل  ي  ك ج 
ٌِ ع ِبالَِّتي  ٍُ

ُغ ۚ  ف الكخيع كالدشة الشبػية ، فالجبمػهاسية اإلسالهية إىسا تدتسج هبادئٍا كتخجع بأصػلٍا إلِ القخآ﴾(ٖٖ)أ ْحد 
 .الذخيفة

 :الدمػك الجبمػماسي في اإلسالم  -
 

 " الدفخاء " لس  الخ  إيفاد  .ٔ

يعتبخ إيفاد الخسل قاعجة دكلية قجيسة، بجأت هشح عٍج البجاكة هخكرًا باإلهبخاشػريات القجيسة في هرخ كبابل 
الدفخاء السدمسيغ، الحؼ بجأي الخسػؿ صمِ هللا عميٍع  إيفادكالٍشج كالريغ كفي اليػىاف القجيسة، ككحلظ األهخ في 

ْل ف س ا ﴿كسمع بعج ىدكؿ اآلية الكخيسة  بِّظ  ۖ ك ِإف لَّْع ت ْفع  ا ُأىِدؿ  ِإل ْيظ  ِهغ رَّ ا الخَُّسػُؿ ب مِّْغ ه   ٍ ب مَّْغت    ي ا أ ي 
ۚ ًُ ال ت   .(ٖ٘)﴾(ٖٗ)ِرس 

 ت األهػر لمجكلة اإلسالهية  أكفج الشبي ُرسم ً )سفخاءي( إلِ حكاـ شبً الجديخة كإلِ همػؾ الجكؿ فعشجها استقخّ  
                                                           

 .ٓٗ صهخجع سابق،  دمحم التابعي، (ٖٓ)
)31  ( Maria Vaio, Diplomacy In The Early Islamic World “ A Tenth- Century Treaties On Arab- 
Byzantine Relations”,  I.B. Tauris, London, 2015, P. 3. 

 .ٜٙ صهخجع سابق، دمحم أبػ زىخة،  (ٕٖ)
 .ٕ٘ٔسػرة الشحل، اآلية  (ٖٖ)
 .ٚٙ سػرة السائجة، اآلية (ٖٗ)
 .ٖٛ ص، ٜٜٚٔقػاعج الدمػؾ الجبمػهاسي في اإلسالـ، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة،  عبج القادر سالمة، (ٖ٘)
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صمِ هللا الخسػؿ ف .(ٖٙ)كالشجاشي في الحبذة( قبط في هرخالذاـ كالُفخس في الذخؽ، كاللسجاكرة ) الخكـ في ا
سٍا التكميف بتبميغ رسالة أك تحقيق أهخ هعيغ، فمع قج أىذأ  عميً كسمع ىساذج شتِ لمبعثات الجبمػهاسية هغ ٌأ

 .(ٖٚ)بكتاب  يرجع فيً بالخسالةسفيخًا يتخؾ الخسػؿ األعطع ملسو هيلع هللا ىلص بقعة هغ البقاع إال أرسل إليٍا 

ل " الدفخاء "  .ٕ س   استقبال الخ 

كاف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يدتقبل هبعػثي الجكؿ كل يػـ جسعة بالسدجج الكبيخ بالسجيشة السشػرة، هحيصًا إياٌع بالحفاكة 
استقبمت الجكلة . كقج (ٖٛ)يقػـ بجكر هجيخ السخاسع -رضي هللا عشً - كالتكخيع، ككاف الخميفة أبػ بكخ الرجيق

لكثخة ها  كذلظ، ((ٜٖ)) عاـ الػفػد الحؼ سسي بػاإلسالهية في عٍج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كفػدًا كثيخة في العاـ التاسع لمٍجخة 
 .د عمِ السجيشة السشػرة هغ كفػد كاىت تأخح شكل البعثات الجبمػهاسيةتخدّ 

 : (ٓٗ)استقبال الػفػد ىي جكانت الدسة العامة عشقج و  

ي دار رهمة بشت الحارث األىرارية، أك دار السغيخة بغ شعبة، كأحياىًا السدجج  - ىدكلٍع في دار الزيافة، ٌك
 الكبيخ.

 تحجيج هػعج هدبق الستقباؿ الشبي لٍع. -
 السخاسع. ألداءتػضيف هدئػؿ  -
 .تقجيع ٌجايا لمػفػد -

 

                                                           

 .ٕٚ ص، ٜٙٛٔتصػر التبادؿ الجبمػهاسي في اإلسالـ، هكتبة اإلىجمػ السرخية، القاٌخة،  دمحم الرادق عفيفي، (ٖٙ)
 ص، ٕٛٓٓ، دار الشٍزة العخبية، القػاٌػػخة، ٔط.  ،اعج العالقات الجكلية في االسالـقػ عثسان عبجالخحسغ عبج المصيف دمحم،  (ٖٚ)

ٖٕٔ. 
 .ٜٙٔ ص، ٕٜٜٔػ الجبمػهاسية اإلسالهية كهتغيخات العرخ، هعٍج الجراسات الجبمػهاسية، الخياض، مّشاع قّصان، (ٖٛ)
 : مغ أمثمة ىحه الػفػد (ٜٖ)

ل اليسغ عشجها أسمسػا بعثػا كفجٌع إلِ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص -   ببيعتٍع كإسالهٍع." كفػد األشعخييغ هغ ٌأ
أبا عبيجة عاهخ بغ  كفػد ىجخاف عشجها دعاٌع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص إلِ اإلسالـ فاهتشعػا كرضػا بإعصاء الجدية كأرسل الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص هعٍع -

ا في ىذخ الػعي الجيشي،  ،دمحم مػسى دمحم أحسج البخ لمسديج ي شطخ: -الجخاح أهيشًا".  كسائل االتراؿ في الجكلة اإلسالهية كدكٌر
 كها بعجٌا. ٕٚص ، ٕٚٔٓ، األكاديسية الحجيثة لمكتاب الجاهعي، القاٌخة، ٔط.

الجكلة اإلسالهية األكلِ، دار القمع، القاٌخة،  أحسج إبخاىيع الذخيف، نقال عغ:، ٜٖ هخجع سابق، ص عبج القادر سالمة،(ٓٗ)
 .ٕ٘ٗص ، ٜ٘ٙٔ
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 :أمان الدفخاء في الجولة اإلسالمية .ٖ

ِ اع األهاف بسػجبً يحرل الخسل عمىػع هغ أىػ  أىً في الفقً اإلسالهيتتجمِ صػرة أهاف الخسل في 
ا اعتخاض أك غبالدػء ه عجـ التعخضخعاية، كُيزسغ لٍع الحساية كال ، (ٔٗ)هزايقة أك ىٍب أك قتل أك غيٌخ

كتستعٍع خض لٍع فيعتبخ عقج األهاف بسثابة التداـ بسػجبً يتع التعٍج بحساية رعايا دكلة أخخػ كضساف عجـ التع
 .(ٕٗ)بالحقػؽ األساسية

ع ٍُ ػش  ػػعسل االسالـ عمِ كفالة الخسل الحيغ كاىػا يبعثػف هغ قبل الكفار كالسذخكيغ، كلع يٍجر دهاءٌع كأهَّ فقج 
ة كابغ أثاؿ رسػال هديمسة إلِ الشبي صمِ غ الشػاحركػ عبجهللا بغ هدعػد قاؿ: " جاء ابكفي ذلظ عمِ أركاحٍع، 

ج أف هديمسة رسػؿ هللا، فقاؿ رسػؿ هللا صمِ هللا ٍقاال: ىذ  فقاؿ لٍسا: أتذٍجاف أىي رسػؿ هللا؟هللا عميً كسمع، 
ػاًل َلَقَتْمت ك َساكآهشت با كرسػلً " عميً كسمع:  ْشت َقاِتاًل َرس  كفي ركاية أبي داككد عغ ىعيع بغ هدعػد  "، َلْػ ك 

  .ىقػؿ كسا قاؿ :قاؿ لمخسػلييغ: فسا تقػالف أىتسا؟ قاالاألشجعي قاؿ: سسعت حيغ ُقخغ كتاب هديمسة الكحاب 
َل اَل ت ْقَتل  َلَزَخْبت  َأْعَشاَقك َسا "هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  ؿفقاؿ رسػ  س   . (ٖٗ)" َأَما َوَّللاهِ َلْػاَل َأنه الخُّ

أحج السذخكيغ األهاف أىٍا تػجب عمِ السدمسيغ إف سألٍع  في ٌحا الذأف بخز سسػ الذخيعة اإلسالهيةكها يُ 
 أفك  بل، (ٗٗ)كشمب الحساية، أف يجيخكي كيحسػي حتِ يغادر حجكد الجكلة إلِ هكاف آخخ يأهغ فيً عمِ ىفدً

هع ِ كلػ كاف قج حزخ دكف اتفاؽ سابق السبعػث أك الخسػؿ حت كحساية يؤكج عمِ ضخكرة احتخاـ تاريخٍا
حا أهخ لع تتػصل إليً قػاعج القاىػف   أف  يالجكلي اآلف كالتي تذتخط لتستع السبعػث بػضعً القاىػىالسدمسيغ ) ٌك

 .(٘ٗ)قج تع بشاء عمِ اتفاؽ الجكلتيغ (ً يكػف إرسال

 
                                                           

جاهعة الشجاح الػششية، ، الجراسات العميا كميةخ هاجدتيرسالة أحكاـ الُخُسل كالدفخاء في اإلسالـ،  جسال أحسج جسيل نجع، - (ٔٗ)
 . ٘ٔٔص ، ٕٛٓٓىابمذ، 

 .٘ٔهخجع سابق، ص  دمحم الرادق عفيفي، -     
 .ٕٔ ص، ٜٜٚٔ، دار البيارؽ، بيخكت، ٔط.المجػء الدياسي في اإلسالـ،  حدام دمحم سعج سباط، (ٕٗ)
 .كها بعجٌا ٘ٔ ص، ٕٔٓٓ، ، الدمع كالحخب في االسالـ، الشدخ الحٌبي لمصباعة، القاٌخةدمحم عبجالحسيج أبػ زيج (ٖٗ)
جُ  ﴿ وردت بيحا السعشى اآلية الكخيسة: (ٗٗ) ْع ق ْػـ   اْلُسْذِخِكيغ  ِهغ   ك ِإْف أ ح  ٍُ ًُ ذ ِلظ  ِبأ ىَّ ش  ْأه  ًُ ه  ِ ُثعَّ أ ْبِمْغ مع  َللاَّ تَِّ ي ْدس ع  ك  ار ؾ  ف أ ِجْخُي ح  اْست ج 

 .ٙسػرة التػبة، اآلية  ال ي ْعم ُسػف  ﴾ . 
 .ٚٛص ، ٜٜٛٔأصػؿ القاىػف الجكلي كالعالقات الجكلية عشج اإلهاـ الذيباىي، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة،  أحسج أبػ الػفا، (٘ٗ)
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 الفرل األول

 اإلشار القانػني لحرانات وامتيازات البعثات الجبمػماسية في القانػن الجولي

 

 تسييج وتقديع: -

يتع الحجيث في ٌحا الفرل عغ اإلشار القاىػىي لحراىات كاهتيازات البعثات الجبمػهاسية، كذلظ بجاية هغ 
، كهغ ثع االىتقاؿ لمحجيث عغ بجء كاىتٍاء السٍسة كتكػيشٍاخالؿ التعخيف بالبعثة الجبمػهاسية بسا يذسل أىػاعٍا 

اهتيازات أعزاء البعثة الجبمػهاسية كذلظ هغ خالؿ الجبمػهاسية، بعج ذلظ يتع تشاكؿ األحكاـ الخاصة بحراىات ك 
، كتبياف أحكاـ سخياف الحراىة الجبمػهاسية بكافة ها يتعمق الجبمػهاسية  ح السقرػد بالحراىات كاالهتيازاتتػضي

 . كاىتٍائٍا، كالتشازؿ عشٍاببجء سخياىٍا 

غ يتستع بٍا أعزاء البعثة الجبمػهاسية هكأخيخًا يتع تػضيح أىػاع الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية التي 
  .االهتيازات الجبمػهاسية باإلضافة إلِ، قزائية، كحراىة حراىة لذخز السبعػث الجبمػهاسي

 :ٌحا الفرل إلِ ثالث هباحثكعميً تع تقديع 

 :البعثة الجبمػماسية في القانػن الجوليماىية  السبحث األول 
  واالمتيازات الجبمػماسيةالسبحث الثاني: مفيػم الحرانات 
 البعثات الجبمػماسيةتيازات مالسبحث الثالث: حرانات وا. 
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 السبحث األول

 البعثة الجبمػماسية في القانػن الجولي
 

ألهخ الحؼ تصمب بجايًة الحجيث ا مػهاسية في القاىػف الجكلي،البعثات الجب عغ يتشاكؿ ٌحا السبحث الحجيث
ع هطاٌخي لبعثات الجبمػهاسيةا بحيث ُتعتبخالتسثيل الجبمػهاسي في القاىػف الجكلي، عغ  إف لع تكغ - هغ ٌأ
سٍا عمق ها يتكهغ ثع يتع االىتقاؿ لمحجيث عغ البعثة الجبمػهاسية في القاىػف الجكلي هغ حيث أىػاعٍا ك  .-ٌأ

 .بتكػيشٍا، ككيفية تعييغ أعزائٍا

 ،هع تبياف السبادغ التي تحكع الػضيفة الجبمػهاسية البعثات الجبمػهاسية هٍاـكهغ ثع يتع االىتقاؿ لمحجيث عغ 
ع السٍاـ الجبمػهاسية التي تزصمع بٍا البعثة الجبمػهاسية  .كاىتٍائٍا بجئٍاكيفية ، ك كٌأ

 كعميً تع تقديع السبحث كالتالي:

 مصمب أول: التسثيل الجبمػماسي. 
  البعثة الجبمػماسية " أنػاعيا وتكػيشيا وتعييشيا"ثان  مصمب :. 
 السيام الجبمػماسية: لثمصمب ثا. 
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 السصمب األول

 في القانػن الجولي التسثيل الجبمػماسي
 

 أواًل: مفيػم التسثيل الجبمػماسي في القانػن الجولي

 التسثيل الجبمػماسي في القانػن الجولي -

. (ٙٗ)الحتسية لتعاير كحجات سياسية هدتقمة عمِ درجة هغ االتراؿ فيسا بيشٍاإف الجبمػهاسية ٌي الشتيجة 
كلكغ الجبمػهاسية التي عخفتٍا السجتسعات القجيسة بقيت غيخ دائسة، بسعشِ أف الذعػب كاىت تخسل كتدتقبل 

السبعػث إلِ السبعػثيغ الجبمػهاسييغ كمسا كاىت ٌشاؾ هذكمة أك هدألة تٍسٍا، فإف اىتٍِ حل السذكمة عاد 
 .(ٚٗ)جساعتً دكف أف يكػف ٌشاؾ هغ يسثل ٌحي الجساعة كيقيع برفة دائسة عمِ إقميع الجساعة األخخػ 

إليً  كغ هجة إقاهتٍع في البمج السػفج، فمع تبفتخة زهشية هعّيشةكبعبارة أخخػ فقج ضمت هٍسة السبعػثيغ هحجكدة 
 ا ألجمٍا.تصػؿ أكثخ هغ الػقت الالـز إلىجاز السٍسة التي أكفجك 

كفي القخف الخاهذ عذخ تع إىذاء أكؿ بعثة دبمػهاسية دائسة كيعػد الفزل في ذلظ إلِ السجف اإليصالية 
ا في ٌحا السزسار، كفي هقجهتٍا هجيشة البشجقية أك" فيشيديا، فالفزل في إرساء ىطاـ البعثات  التي سبقت غيٌخ

تحػؿ بٍا ٌحا الشطاـ إلِ عسمية دائسة ثابتة هشتطسة، كالتي الجبمػهاسية الجائسة يعػد إلِ السجف اإليصالية كالتي 
 .(ٛٗ)أضحت أكثخ أشكاؿ التسثيل الجبمػهاسي شيػعاً 

                                                           

 .ٚٔٔص ،ٜٗٛٔالدعػدية،  ،خ، دار ُتٍاهة لمشذٖط. غازي عبج الخحسغ القريبي،تخجسة:، العالقات الجكلية، جػزيف فخانكل (ٙٗ)
 . ٔٔ صهخجع سابق،  عبج العديد دمحم سخحان، (ٚٗ)
 .ٓٛ صهخجع سابق،  عمي صادق أبػ ىيف، - (ٛٗ)

 .ٗٙٔ، هخجع سابق، ص كآخخكف  حامج سمصان -     
 :Michael Hardyوفي ىحا السعشى يقػل  -     

“ Firstly and primarily, the exchange of permanent diplomatic missions and agents - which has 
become the commonest form of diplomatic representation; by agreement, two States may 
exchange envoys and establish an embassy or legation in each other’s country -, had its origins 
in fifteenth-century in Italy  “. - See: Michael Hard, The Modern Diplomatic Law, Manchester 
University Press, U.S.A., 1986, P. 2. 
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كشيمة القخىيغ الثاهغ عذخ كالتاسع عذخ شكمت السسارسات بيغ الجكؿ أعخافًا دبمػهاسية، كاىت الحكػهات 
لسسثميغ الجبمػهاسييغ هغ قبل الجكؿ األخخػ عمِ تدتقبل كتعتخؼ باك تتبادؿ فيٍا التسثيل الجائع، حيث كاىت تخسل 

أساس دائع كهتػاصل هغ ىاحية، كتتػاصل هع بعزٍا البعس قبل المجػء إلِ العشف هغ خالؿ القشػات 
 .(ٜٗ)الجبمػهاسية هغ ىاحية أخخػ 

كهسا ال شظ فيً أف تحقيق االتراؿ بيغ أشخاص السجتسع الجكلي يتع عغ شخيق التسثيل الجبمػهاسي الحؼ 
، كيجب أال ُيشطخ إلِ التسثيل الجبمػهاسي فقط هغ خالؿ كضائفً كها يذسمً (ٓ٘)يكفل استسخارية العالقات الجكلية 

هغ حراىات كاهتيازات، كإىسا يجب بحثً كدراستً بجايًة في ضػء هبخرات كجػدي، كالسرجر القاىػىي الحؼ 
 اسي.يحكسً، باإلضافة إلِ الذخكط الستعمقة بإقاهة التسثيل الجبمػه

 مبخرات التسثيل الجبمػماسي -

يعتبخ اتجاي الجكؿ إلِ إفخاد ىطاـ خاص بالعالقات التي تقـػ فيسا بيشٍا عغ شخيق تبادؿ السسثميغ 
الجكؿ إلِ اىتٍاج سمػؾ هحجد يكفل تحقيق ٌحي لسرمحة السذتخكة فكخة اتجفع الجبمػهاسييغ خيخ دليل يبيغ كيف 

فسشح أف دخمت الجكؿ في عالقات فيسا بيشٍا، تبيغ لٍا أف كجػد تسثيل السرمحة في الحجكد الستفق عميٍا، 
دبمػهاسي هتبادؿ فيسا بيشٍا يحقق لٍحي العالقات أسباب االستسخار، كبالتالي الحفاظ عمِ السدايا التي تشتج هغ 

س  . )ٔ٘(ٍا التػفيق بيغ هرالحٍا الستعجدةقياهٍا كالتي هغ ٌأ

كحا فإىً يسكغ إدراؾ كافة هعالع الشطاـ الجبمػهاسي كتصػري في إشار فكخة السرمحة السذتخكة بيغ  ٌك
 .(ٕ٘)الجكؿ

 
                                                           

 .ٖٗص ، ٕٗٔٓدار الفجخ لمشذخ كالتػزيع، القاٌخة،  دمحم صفػت حدغ، تخجسة:الجبمػهاسية السعاصخة،  جسان،بيجيفخي أليغ  (ٜٗ)
 .ٛٔص ، هخجع سابق، مرصفى سالمة حديغ (ٓ٘)
 .ٕٕ٘ ص ، ٜٔٚٔ، االسكشجرية، هشذأة السعارؼ ،القاىػف الجكلي العاـ،عمي صادق أبػ ىيف  (ٔ٘)
 .ٕٓ ص ، السخجع ىفدً ،مرصفى سالمة حديغ (ٕ٘)

 :Paul Sharp في ذلظ يقػل -
‘The extent to which the rhetoric of diplomacy’s professional universe is centered on the 
management of common affairs, rather than advancing particular interest, is remarkable’.- See: 
Paul Sharp, for diplomacy, International Studies Review Journal, Op. Cit., P. 52. 
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 السرجر القانػني لشطام التسثيل الجبمػماسي -

إف الستتبع لمتصػر التاريخي لمقػاعج القاىػىية الجكلية التي تحكع العالقات الجبمػهاسية كالقشرمية، ُيجرؾ أف ٌحي 
ـ ٜٔٙٔحتِ عاهي  – (ٖ٘)ها عجا ىرػص اتفاقيات قميمة  –القػاعج ىذأت في صػرة قػاعجُ عخفية، كضّمت ٌكحا 

بمػهاسية كاتفاقية فييشا لمعالقات القشرمية أكؿ هحاكالت ـ، بحيث شّكمت كل هغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجٖٜٙٔك 
كقج كاف ذلظ في إشار هٍسة لجشة القاىػف الجكلي  –دكلية لتقشيغ القػاعج الجكلية العخفية التي تحكع ٌحي العالقات 

لشطاـ التابعة لألهع الستحجة حيث قجهت هذخكعيغ التفاقيتيغ أكلٍسا خاص بالشطاـ الجبمػهاسي كثاىيٍسا خاص با
أف ٌاتيغ يشطع كيزبط ٌحي العالقات، إال  اً قاىػىي اً كبحلظ أضحت ٌاتاف االتفاقيتاف تسثالف تشطيس –القشرمي 
سية كهكاىة القػاعج الجكلية العخفية التي تحكع العالقات الجبمػهاسية كالقشرمية عشج  االتفاقيتيغ ال تدمباف صخاحة ٌأ

في الحاالت التي تكػف فيٍا احكاـ االتفاقيات غيخ كافيً أك غيخ  البت في بعس السدائل ذات الرمة، كال سيسا
 . (ٗ٘)كاضحة

 

                                                           

كاىت القػاعج العخفية ٌي التي تحكع الشطاـ الجبمػهاسي، كلكغ قج تبيغ لمعجيج هغ الجكؿ األكركبية أىً بالخغع هغ الجكر الحؼ  (ٖ٘)
يمعبً العخؼ كسرجر أساسي في هجاؿ العالقات الجبمػهاسية، إال أف ثسة أهػر ذات صمة بحاجة إلِ حدع كتحجيج بذكل كاضح، 

الشاتجة عغ هؤتسخ فييشا لدفخاء الجكؿ األكركبية كالحؼ ُعِقج  في الفتخة الػاقعة بيغ  –ـ ٘ٔٛٔييشا لعاـ كعميً لجأت إلِ إبخاـ الئحة ف
ـ ٛٔٛٔبخرػص هخاتب السسثميغ الجبمػهاسييغ، كالتي ُألحق بٍا بخكتػكػؿ إكذ الشابل لعاـ  -ـ ٘ٔٛٔـ كيػىيػ ٗٔٛٔسبتسبخ 

 .بذأف الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية
سية العخؼ كػىً يذكل السرجر  أكجت اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية في الفقخة الخامدة مغ الجيباجةوفي ذلظ  - عمِ ٌأ

التاريخي لمقػاعج الجبمػهاسية، حيث جاء فيٍا: "كإذ تؤكج الجكؿ األشخاؼ استسخار قػاعج القاىػف الجكلي العخفي في تشطيع 
 ية" .السدائل التي لع تشطسٍا صخاحة ٌحي االتفاق

 " : Mohammed Basheer .A. Ismailراجع في ىحا السعشى ما يقػلو "  (ٗ٘)
‘The source of rules governing diplomatic relations before 1961, was mainly Customary 
International Law because its rules “were the product of long-established state practice”. The 
customary rules are now codified in the VCDR and VCCR, although, one cannot say that these 
two conventions take away outright the relevance of customary rules of international law when 
deciding on diplomatic related matters, particularly in cases in which the provisions of the VCDR or 
VCCR seem inadequate’. - See: Mohammed Basheer .A. Ismail, Transnational Diplomatic Law, 
1st  ed., Palgrave Macmillan Co N.Y., U.S.A., 2016, P. 68. 
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 شخوط إقامة التسثيل الجبمػماسي -

إف حق التسثيل الجبمػهاسي ٌػ حق شبيعي لكل دكلة تاهة الديادة في أف تػفج هسثميٍا الجبمػهاسييغ لجػ 
، فسغ السبادغ السدمع بٍا في القاىػف الجكلي (٘٘)الجكؿلجكؿ األخخػ تاهة الديادة كفي أف تعتسج لجيٍا هسثمي تمظ ا

 .(ٙ٘)السدتقمة ذات الديادة كحجٌا لمجكؿ ِالتسثيل الجبمػهاسي ُيعص أف

كأها الجكؿ ىاقرة الديادة كالسحسية أك التي تحت االىتجاب فٍي ال تسمظ عادًة إرساؿ هبعػثيغ دبمػهاسييغ هغ 
إال إف كاىت العالقة بيشٍسا ال تدسح  –لحاهية أك الجكلة القائسة باإلدارة شخفٍا كتتػلِ تسثيمٍا في الخارج الجكلة ا

، عمِ أف عجـ هباشخة الجكلة ىاقرة الديادة إيفاد هبعػثيٍا الجبمػهاسييغ ال يسشعٍا أف تسارس التسثيل  -بحلظ
 .(ٚ٘)ٌػ قبػؿ هبعػثيغ هغ الجكؿ األخخػ الجبمػهاسي الدمبي كالحؼ 

 إلقامة التسثيل الجبمػماسي بيغ الجول عجة أمػر تتسثل باآلتي:وبذكل عام فإنو يذتخط 

 .(ٛ٘)الجكلية أف تتستع كل هغ الجكؿ السعشية بالذخرية القاىػىية .ٔ
 االعتخاؼ الستبادؿ بيغ الجكؿ. .ٕ

ُيعخِّؼ األستاذ الجكتػر عمي صادؽ أبػ ٌيف االعتخاؼ بأىً " التدميع هغ جاىب الجكؿ القائسة بػجػد ٌحي الجكلة 
ا الثالثةكقبػ   ;لٍا عزػ في الجساعة الجكلية، كاالعتخاؼ إجخاء هدتقل عغ ىذأة الجكلة التي تشذأ بتػافخ عشاصٌخ

 ". (ٜ٘)الذعب كاإلقميع كالدمصة

فاالعتخاؼ ال يعجك أف يكػف إقخارًا بالػاقع، فالجكلة الججيجة تربح شخرًا دكليًا لً ها لمجكؿ األخخػ هغ حقػؽ 
بسجخد أف تكتسل لٍا عشاصخ الجكلة، كليذ االعتخاؼ ٌػ الحؼ يكدبٍا ٌحي كها عميٍا هغ التداهات 

 . (ٓٙ)الذخرية

 كيثبت لٍا بحكع كجػدٌا القاىػىي،كإف كاف إيفاد كقبػؿ السبعػثيغ الجبمػهاسييغ ٌػ حق لمجكلة يتفخع عغ سيادتٍا 
                                                           

 .ٗٛص ، ٜٙٗٔالقاىػف الجبمػهاسي، السصبعة األهيخية، القاٌخة،  دمحم حدشي عسخ ِبـظ،  (٘٘)
 .٘ٗٗ، ص ٜٜ٘ٔ، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة، ٗهبادغ القاىػف الجكلي العاـ، ط. جعفخ عبج الدالم، (ٙ٘)
 .ٗٓٔ صالقاىػف الجبمػهاسي، هخجع سابق،  عمي صادق أبػ ىيف، (ٚ٘)
 .   ٕٚص ، ٖٜٚٔكالشذخ، بيخكت،  اليقطة العخبية لمتأليف ، دارٔط.الجبمػهاسية الحجيثة،  سسػحي فػق العادة، (ٛ٘)
 .ٙٓٔ، ص السخجع ىفدً عمي صادق أبػ ىيف، (ٜ٘)
 .ٕٗٓص ، ٜٚٙٔ، هشذأة السعارؼ، االسكشجرية، ٕط.قزية فمدصيغ أهاـ القاىػف الجكلي،  دمحم شمعت الغشيسي، (ٓٙ)
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 الجكلة التيهعتخؼ بٍا هغ جاىب  إال أىً هغ الشاحية العسمية ال يسكغ لٍا هباشخة ٌحا الحق ها لع تكغ حكػهتٍا
 .(ٔٙ)في إقاهة عالقات دبمػهاسية هعٍاتخغب 

كاالعتخاؼ قج يكػف صخيحًا، أك ضسشيًا كإبقاء البعثة الجبمػهاسية القجيسة في حالة ىذػء دكلة حجيثة أك 
 .(ٕٙ)حكػهة ججيجة هشبثقة عغ ثػرة أك اىقالب عدكخؼ أك اىفراؿ دكلتيغ

، أكجت ٖٜٜٔىيداف/ابخيل  ٕٚالرخيح عشجها أعمشت أريتخيا استقاللٍا عغ أثيػبيا في كهغ أهثمة االعتخاؼ 
الػاليات الستحجة في اليػـ ىفدً االعتخاؼ بأرتيخيا كجكلً هدتقمة، كاقتخحت في اليػـ التالي إىذاء العالقات 

 .(ٖٙ)ٜٜٚٔحديخاف/يػىيً  ٖالجبمػهاسية، كالتي تع االتفاؽ عمِ إىذائٍا في 

اعتخافًا صخيحًا  ٜٚٚٔيل في عاـ اعتبخت زيارة الخئيذ الخاحل أىػر الدادات إلسخائي ٌحا الرجد فقج كأيزًا ف
حزػر العذخات هغ رؤساء الجكؿ كالذخريات الجكلية البارزة كأها عغ األهثمة الحجيثة فقج شّكل بجكلة إسخائيل، 

ستقالؿ جشػب الدػداف في عالف الخسسي الاإل أثشاء -عمِ رأسٍا األهيغ العاـ لألهع الستحجة باف كي هػف  -
 ىتيجة استفتاء تقخيخ السريخ اعتخافًا صخيحًا بجكلة جشػب الدػداف. ٕٔٔٓعاـ 

 كأها عغ االعتخاؼ الزسشي فيعتبخ تبادؿ االتراالت الجبمػهاسية هغ أكضح صػر االعتخاؼ الزسشي 

،  فقج شّكمت أكؿ اتراالت (ٗٙ)بالجكلة األخخػ التي ال هجاؿ لمذظ في اىرخاؼ إرادة الجكلة إلِ االعتخاؼ 
، اعتخافًا ضسشيًا هغ قبل بشسا بكػسػفػ، ٖٕٔٓا في ٌػلشجا في تسػز/ يػليً دبمػهاسية بيغ سفخاء كػسػفػ كبشس

سا بإقاهة عالقات دبمػهاسية فيسا بيشٍسا هغ العاـ ىفدًكفي آب/ أغدصذ   .(٘ٙ)أعمشت الجكلتاف صخاحة عغ قخاٌر

 الستبادل بيغ الجول السعشية بإقامة التسثيل الجبمػماسياالتفاق  .ٖ

إف االتفاؽ عمِ إىذاء عالقات دبمػهاسية بيغ الجكؿ الٍجؼ هشً التقارب بيغ الذعػب، كفي العادة يتع 
 االتفاؽ إها بػاسصة زيارة كفج رفيع السدتػػ إلِ إحجػ الجكلتيغ السعشيتيغ، أك بػاسصة هحكخات رسسية بيشٍا، أك 

                                                           

 .ٜٙص ، الدابق، القاىػف الجبمػهاسي، السخجع عمي صادق أبػ ىيف (ٔٙ)
 .ٕٚ صالجبمػهاسية الحجيثة، السخجع الدابق،  سسػحي فػق العادة، (ٕٙ)

(63) The American Journal of International Law (AJIL), N.Y., University School of Law, The 
American Society OF International Law, Vol.87 No.4, October/1993, P. 595. 

 .ٔٔٔ ص  ،ٜٜٛٔالقاٌخة،  الشٍزة العخبية، دار كالسسارسة، بيغ الشطخية ةاالعتخاؼ بالجكلة الججيج مرصفى، ى محسػدمش ٗٙ))
)65( Eileena Denza, Op. Cit., P. 26. 
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 .(ٙٙ)ؿ عقج زيارة لدفخاء الجكلتيغ في دكلة ثالثة تخبصٍسا بٍا عالقات دبمػهاسيةهغ خال

فالػضيفة الجبمػهاسية يتع هباشختٍا عمِ أساس تبادلي بيغ الجكؿ، أؼ أىشا أهاـ تػافق، ال يسكغ أف يتع إال 
 . (ٚٙ)عمِ أساس الخضا السذتخؾ لألشخاؼ الخاغبة في إقاهة عالقات دبمػهاسية

أىً ليذ ثسة التداـ قاىػىي يفخض عمِ الجكؿ إقاهة عالقات دبمػهاسية كإيفاد السسثميغ الجبمػهاسييغ كالػاقع 
ػ ها أيجتً اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية لعاـ   .(ٛٙ)(ٕـ في السادة رقع )ٜٔٙٔكقبػلٍع، ٌك

جكلة ال أف عجـ إقاهة يسكغ القػؿة بيغ الجكؿ، إال أىً االعتخاؼ كحجي ال يكفي إلىذاء عالقات دبمػهاسيكسا كأف 
يعتبخ بسثابة إشارة كاضحة عمِ بخكد العالقات   -عالقات دبمػهاسية هع كياف سبق كاف اعتخفت بً كجكلة، ل

ا الجكلي -كالسرالح بيغ ٌاتيغ الجكلتيغ   .(ٜٙ)، هغ شأىً أف يعيق ارتقاءٌا كتجعيع هخكٌد

الخارجية البخيصاىي ركبغ كػؾ أف بالدي تعتـد اقاهة عالقات ـ عشجها أعمغ كزيخ ٕٓٓٓكهثاؿ ذلظ في عاـ 
، (ٓٚ)ـٜٜٗٔعاهًا  هشح أف اعتخفت بٍا كجكلة في عاـ  ٓ٘دبمػهاسية هع كػريا الذسالية ألكؿ هخة هشح قياهٍا قبل 

ال أف ـ إٜٓ٘ٔككحلظ بالشدبة لمعالقات الجبمػهاسية بيغ الٍشج كإسخائيل فبالخغع هغ اعتخاؼ الٍشج بإسخائيل في 
 ـ.ٕٗٓٓأكؿ زيارة لخئيذ كزراء إسخائيمي كاىت زيارة أرئيل شاركف في عاـ 

                                                           

، سيادة الجكلة كحقٍا في هباشخة التسثيل الجبمػهاسي، أشخكحة دكتػراي في القاىػف العاـ، جاهعة أبي بكخ بمقايج، رحيسة لجغر (ٙٙ)
، دار الجاهعة  ٔالجبمػهاسي كالقشرمي، ط.، القاىػف أحسج حمسي إبخاىيع نقاًل عغ: .ٜ٘ٔص ـ، ٕٗٔٓـ/ٖٕٔٓتمسداف الجدائخ، 

 كها بعجٌا.    ٓٔ، ص ٕٚٓٓالججيجة، االسكشجرية، 
 .ٕٕهخجع سابق، ص  مرصفى سالمة حديغ،( ٚٙ)

 :عمى مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية  ٕة الساد (ٛٙ)
 .الجكؿ كتػفج البعثات الجبمػهاسية الجائسة بشاًء عمِ االتفاؽ الستبادؿ بيشٍسا "تشذأ العالقات الجبمػهاسية بيغ " 

 . ٜٚ صالقاىػف الجبمػهاسي، هخجع سابق،  عمي صادق أبػ ىيف، - (ٜٙ)
- Eileena Denza, Op. Cit., P. 39. 

 https://ar.wikipedia.org/wikiكػريا _الذسالية/ : Wikipediالسػسػعة الحخة  -(ٓٚ)
 .ٛٓ:ٕٔ:ٜٔـ، ٕٚٔٓ/ٗ/ٕٛ :تاريخ الديارة 

السجسػعة ، صحيفة يػهية شاهمة ترجر في لشجف بالمغة العخبية عغ شخكة ىذخ السسمػكة هغ قبل صحيفة الذخق األوسط -
 ـ، ىدخة إلكتخكىية هشذػرة عمِ الخابط: ٕٓٓٓاكتػبخ  ٕٓالجسعػة  -ٜٜٚٚ، العجد الدعػدية لألبحاث

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=7997&article=9771&feature=#U 
 .ٕٓ:ٕٖ:ٕٕ، ٕٚٔٓ/ٗ/ٜٕ تاريخ الديارة:     

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=7997&article=9771&feature=#.WRmARsbjrIU
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 ثانيالسصمب ال

 البعثة الجبمػماسية
 

 أنػاع البعثات الجبمػماسية:أواًل/  -

ع الشتائج الستختبة عمِ هبجأ السداكاة في الديادة بيغ الجكؿإىً  تججر اإلشارة إلِ بجايةً  جسيع  عُ تستّ  ،هغ ٌأ
 . (ٔٚ)الجكؿ بشفذ السختبة فيسا يتعمق ببعثاتٍا الجبمػهاسية، كال فخؽ بيغ دكلة كأخخػ، صغيخة أك كبيخة

 تكػف عمِ أىػاع، تتسثل في ها يمي:كأها عغ أىػاع البعثات الجبمػهاسية فإىٍا 

 البعثات الجبمػماسية بيغ الجول -ٔ

 الدفارات: -

ا عادة في عاصسةٌي البعثات الجبمػهاسية التي تعتبخ أعمِ هخاتب التسثيل الجبمػهاسي،  الجكلة  كالتي يكػف هقٌخ
 .(ٕٚ)كيخأس الدفارة دبمػهاسي يدسِ رئيذ البعثة الحؼ يكػف هغ درجة سفيخالسدتقبمة، 

 السفػضية: -

أك رئيذ بختبة قائع  أخخػ دكلة لجػ دكلة رئيذ ٌي بعثة دبمػهاسية يخأسٍا كزيخ هفّػض هغ قبل 
اهتيازات صالحيات ك ، كلكشً أقل رتبة هغ الدفيخ هغ حيث األسبقية فقط، بالخغع هغ أىً يتستع بكافة (ٖٚ)باألعساؿ

 . (ٗٚ)كحراىات الدفيخ

 
                                                           

خاف لمشذخالعالقات الجكلية في ضل الشطاـ العالسي  عبج الدالم جسعة زاقػد، (ٔٚ)  .ٛ٘ٔص  ،ٖٕٔٓ، عّسػاف، الججيج، دار ٌز
)72( Humaira Shariq, Article entitled “Understanding the concept of Diplomatic Missions”, 9th March 
2015, Published on the following site: https://www.linkedin.com/pulse/understanding-concept-
diplomatic-missions-humairashariq. - Date of View: 1-4-2017, 23:41:03. 

 .ٖٕٕص ،ٕٓٔٓلحزارة"، دار آهشة لمشذخ، عّسػاف، الجبمػهاسية "سالح فاعل في تحجيج هريخ اإلىداىية كا سامي الخفاجي، (ٖٚ)
 لمعالقات الجبمػماسية:فييشا مغ اتفاقية  ٕ/ٗٔالسادة ( ٗٚ)

 ها يترل بأسبقيتٍع كبالسخاسع ". ػ سػ  تفخقة بيغ رؤساء البعثات هغ حيث شبقاتٍعليدت ٌشاؾ أؼ " 

https://www.linkedin.com/in/humaira-shariq-0a7ba514
https://www.linkedin.com/pulse/understanding-concept-diplomatic-missions-humairashariq.%20-
https://www.linkedin.com/pulse/understanding-concept-diplomatic-missions-humairashariq.%20-
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 السفػضيات الدامية: -

سية، بتقاليج الجكؿ االستعسارية القجيسة التي تجسع عجة دكؿ في رابصة كالء سيا ارتبط ٌحا الشػع هغ البعثات
ـ  لًفالجكؿ األعزاء في ٌحي الخابصة (، Commonwealthكخابصة الذعػب البخيصاىية ) ىفذ  يسثمٍا هفػض سا

جكؿ عمِ صالحيات كاهتيازات الدفيخ، كقج اىحدخ ٌحا الشػع إلِ درجة همحػضة بدبب حرػؿ األغمبية هغ ال
 .(٘ٚ)استقاللٍا باىحدار االستعسار

 :مغ أمثمة ىحه السفػضياتو 

 .)ٙٚ(لألهع الستحجة لذؤكف الالجئيغ السفػض الداهي -
 .(ٚٚ)لحقػؽ اإلىداف السفػض الداهي لألهع الستحجة -

 

 البعثات الجبمػماسية البابػية: -

     أك التي بحكسٍا، كُيجعِ الكاثػليكية( في البالد Nonceيخأس الدفارة البابػية سفيخ بابػؼ يجعِ )
(Pro-Nonce في البالد غيخ )،ي الحؼ يجعل هغ الدفيخ البابػؼ أك التي ال تقخ العخؼ التاريخ الكاثػليكية

 . (ٛٚ) –خالفًا لقاعجة األسبقية السألػفة كالسقخرة دكليًا  –عسيجًا لمدمظ الجبمػهاسي حكسًا 

                                                           

 .ٕٓ٘ص هخجع سابق،  فاضل زكي، (٘ٚ)
هغ قبل الجسعية  ٜٓ٘ٔديدسبخ/ كاىػف األكؿ هغ عاـ  ٗٔفي  تع إنذاء السفػضية الدامية لألمع الستحجة لذؤون الالجئيغ (ٙٚ)

هذاكمٍع في كافة أىحاء كتشديق العسل الجكلي الخاهي إلِ حساية الالجئيغ كحّل بقيادة  كالية السفػضالعاهة لألهع الستحجة. كتقزي 
 لألمع الستحجة: الدامي : السػقع الخسسي لمسفػضي شطخ العالع. كتكسغ غاية السفػضية األساسية في حساية حقػؽ كرفاي الالجئيغ.

 20:06:05 ٕٚٔٓ-ٗ-٘ٔتاريخ الديارة 
http://www.unhcr.org/ar/4be7cc271c5.html  

عغ حقػؽ اإلىداف في األهع الستحجة، كيخأس السفػضية الداهية  ٌػ السدؤكؿ الخئيدي السفػض الدامي لحقػق اإلندان (ٚٚ)
ا في جشيف، كيقػد جٍػد األهع الستحجة في هجاؿ حقػؽ اإلىداف، كيقـػ باتخاذ اإلجخاءات الالزهة لتسكيغ  لحقػؽ اإلىداف كالتي هقٌخ

هغ السيداىية العادية لألهع  إلىدافاألفخاد كهداعجة الجكؿ في دعع حقػؽ اإلىداف، كيتع تسػيل السفػضية الداهية لحقػؽ ا
السػقع الخسسي  ي شطخ: - .كهغ التبخعات السقجهة هغ الجكؿ األعزاء كالسشطسات الحكػهية الجكلية كالسؤسدات كاألفخاد الستحجة

 19:15:05 ٕٚٔٓ-ٗ-٘ٔتاريخ الديارة  لحقػق اإلندان: لسكتب السفػض الدامي لألمع الستحجة
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx.  

 .ٓٛ جبمػهاسية الحجيثة، هخجع سابق، صال سسػحي فػق العادة، (ٛٚ)

http://www.unhcr.org/ar/4be7cc271c5.html
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/FundingBudget.aspx
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/FundingBudget.aspx
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/FundingBudget.aspx
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx


  25  

 

التقميج الجبمػهاسي الستعمق  عمِ قج أبقت ـٜٔٙٔالجبمػهاسية لعاـ اتفاقية فييشا لمعالقات إال أىً يالحع أف 
في بٍا الكشيدة  مسكاىة السخهػقة التي تستعتىطخًا لكذلظ  –فيسا يخز قاعجة األسبقية  (ٜٚ)بحاضخة الفاتيكاف

 .–(ٓٛ)هشح القخكف القجيسةالعالع السديحي 

 البعثات الجبمػماسية بيغ الجول والسشطسات الجولية -ٕ

هكاىًا ٌاهًا لعخض كدراسة كهشاقذة السذاكل السختمفة لمعالقات الجكلية، كإف ٌحي  يةتعتبخ السشطسات الجكل
 .(ٔٛ)"جساعيةالجبمػهاسية ال" ُيصمق عميٍاالسشاقذات تجكر بيغ العجيج هغ هسثمي الجكؿ في السشطسات الجكلية كلحلظ 

 :السشطسات الجوليةلجى  البعثات الجبمػماسية الجائسة -

كالتي يخأسٍا هسثمػف بجرجة  بالػفػد التي تخسمٍا الجكلة إلِ السشطسة الجكلية هغ البعثات يتسثل ٌحا الشػع
، كذلظ -اإلفخيقي لجػ األهع الستحجة االتحادكدفيخ جاهعة الجكؿ العخبية لجػ األهع الستحجة، كسفيخ  - سفيخ

بيغ خاصة خالؿ الفتخات التي تفرل ك  ،السشطسةبٍجؼ تسثيمٍا لتحقيق ىػع هغ استسخارية االتراؿ الزخكرؼ هع 
  .(ٕٛ)هختمف جمدات السشطسة السعشية

أىٍا تخسمٍا إحجػ الجكؿ  -أوالً البعثة الجائسة لمجكلة لجػ السشطسات الجكلية بػخرائز ثالثة: كتتسيد 
تتدع بالجكاـ،  -ثانياً األعزاء أها البعثة التي تخسمٍا دكلة غيخ عزػ فُتدسِ بعثة السالحطة )السخاقبة( الجائسة، 

 .(ٖٛ)أىٍا تسّثل الجكلة لجػ السشطسة الجكلية السعتسجة لجيٍا -ثالثاً 

                                                           

هغ الخػاص التي تتسيد بٍا الفاتيكاف حياد الجكلة كيحاكؿ الكخسي الخسػلي دائسًا االبتعاد عغ السذاكل الجكلية ذات الصابع  (ٜٚ)
الدياسي، كتبعًا لحلظ فإىً ال يذتخؾ في عزػية السشطسات الجكلية ذات الصابع الدياسي، كلكشً يذتخؾ في عزػية السشطسات 

 ي شطخ: -االجتساعي كالخمقي، كلٍحا الدبب يذتخؾ الفاتيكاف في األهع الستحجة بسخاقب غيخ عزػ. الجكلية ذات الصابع اإلىداىي ك 
لجػ الفاتيكاف، الػضع القاىػىي لجكلة  ألسبقسفيخ هرخ ا التابعي دمحم نقاًل عغ:، ٕٕٕهخجع سابق، ص  إبخاىيع تػفيق الخابي،

 كها بعجٌا. ٖٖٔ، صٜٗٚٔ ،ٕٔالسجمج  الفاتيكاف، السجمة السرخية لمقاىػف الجكلي،
 :لمعالقات الجبمػماسية مغ اتفاقية فييشا ٖ/ٙٔالسادة  (ٓٛ)
 ال تؤثخ ٌحي السادة في العخؼ الجارؼ أك الحؼ قج تقبمً الجكلة السعتسج لجيٍا بالشدبة ألسبقية هسثل الكخسي البابػؼ" ." 
 .ٕٛٓ، ص السخجع ىفدً إبخاىيع تػفيق الخابي، (ٔٛ)
القاىػف الجكلي كالعالقات  قدعهاجدتيخ ىطاـ تسثيل البعثات الجبمػهاسية الجائسة لجػ هشطسة األهع الستحجة،  مدعػدة، بػمكػاز( ٕٛ)

 .ٛٔ، ص ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓجاهعة الجدائخ، ، الجكلية، كمية الحقػؽ 
 .ٜٛ، ص ٕٔٔٓ، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة، ٚالػسيط في قاىػف السشطسات الجكلية، ط. أحسج أبػ الػفا، (ٖٛ)
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 البعثات السػفجة إلى السشطسات الجولية: -

يسكغ لمجكلة أف تخسل كفجًا إلِ فخع هغ فخكع السشطسة أك إلِ هؤتسخ تجعػ إليً، كتشتٍي كضائف ٌحا الػفج 
 .(ٗٛ)الػضائف قج اىتٍت، أك باختتاـ أك اىتٍاء أعساؿ الفخع السعشي أك السؤتسخبإخصار الجكلة الُسخِسمة أف ٌحي 

ا هػضفػف دبمػهاسيػف ال يسمكػف رتبة دبمػهاسية هحجدة، كُتحجد  ا كػف رؤساٌؤ ٌحي البعثات تتسيد عغ غيٌخ
سة كدكلة بيغ السشطصالحياتٍع السيسا ها يتعمق باهتيازاتٍع كحراىاتٍع االتفاقية السبخهة بٍحا الخرػص 

 .(٘ٛ)السقخ

 "البعثة الجبمػماسية الخاصة"

إف الرػرة األكثخ كسااًل إلرساء العالقات الجبمػهاسية بيغ دكلتيغ تأخح صػرة إقاهة بعثة دبمػهاسية دائسة 
عمِ إقميع الجكلة األخخػ، كالتي تذكل هخفقًا عاهًا لمجكلة التي تسثمٍا عمِ إقميع الجكلة السزيفة، كلكغ شيئًا ال 

 .(ٙٛ)كالبعثة الجبمػهاسية الخاصة عمِ صػر أخخػ لعالقتٍسا الجبمػهاسية ايسشع دكلتيغ هعشيتيغ أف تتفق

ف البعثات الخاصة ٌي األصل التاريخي لمبعثات الجائسة، فٍي الرػرة األكلِ لمعالقات إكيسكغ القػؿ 
فاقع السذكالت بيغ الجكؿ كخاصة في ،  ذلظ أف ت(ٚٛ)الجبمػهاسية التي حمت هحمٍا البعثات الجبمػهاسية الجائسة 

القخف العذخيغ جعمت الجبمػهاسية الجائسة غيخ قادرة عمِ إىجاز كافة السٍاـ لػحجٌا، ككاف ذلظ هغ أسباب عػدة 
ضٍػر البعثات الجبمػهاسية الخاصة، كقياهٍا بجكر بارز في هعالجة السذكالت التي تتصمب درجة عالية هغ 

 .(ٛٛ)لبعثات الجبمػهاسية الجائسة التخرز ال تتػفخ غالبا في ا

لع تجاىب هػضػع العالقات الجبمػهاسية الخاصة  فإىٍا ـٜٔٙٔتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية لعاـ اكأها 
تست بً اتفاقية البعثات الجبمػهاسية الخاصة، كالتي يذار إليٍا في بعس األحياف        كىطاهٍا، الحؼ عادت كٌا

يػىيً /حديخاف ٕٔـ، كالتي دخمت حيد الشفاذ في ٜٜٙٔديدسبخ  /كاىػف أكؿ ٛبػ " اتفاقية ىيػيػرؾ " في 
                                                           

 .ٛٓٔ، ص السخجع الدابق أحسج أبػ الػفا، (ٗٛ)
(85) Charles Chatterjee, International Law And Diplomacy, Routledge, London, 2010, P 143. 

 .ٖٖ، صٖٜٜٔ، السؤسدة الجاهعية لمجراسات كالشذخ كالتػزيع، بيخكت، 2ط. ، قاىػف العالقات الجكلية،حال سخ أحسج (ٙٛ)
 .ٙٔ ، صٖٜٙٔالسصبعة العالسية، القاٌخة، التشطيع الجبمػهاسي كالقشرمي،  عائذة راتب، (ٚٛ)
، الجبمػهاسية الحجيثة، "هجمة الجبمػهاسي"، هجمة شٍخية ترجر عغ السعٍج الجبمػهاسي في كزارة الخارجية في سارة راشج السخي ( ٛٛ)

 .ٖ٘ ، صٕٙٔٓ/(، ديدسبخٖٖقصخ، العجد )
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" بعثة هؤقتة تسثل الجكلة  )أ( البعثات الخاصة بػأىٍا: الفقخةفي هشٍا ؼ السادة األكلِ عخّ تُ التي  ك، (ٜٛ)ـٜ٘ٛٔ
 أك لتؤدؼ لجيٍا هٍسة هحجدة ".  تػفجٌا إلِ دكلة أخخػ، بسػافقتٍا لتعالج هعٍا هدائل هحجدة 

الخاصة يتع تأسيدٍا ألداء هٍسة خارجية في دكلة أخخػ لتحقيق ٌجؼ رسسي الجبمػهاسية أؼ أف البعثة 
هحجد، يتع إيفادٌا لٍا بشاء عمِ اتفاؽ سابق بيغ الجكلتيغ، كلكغ تكػف برػرة هؤقتة، أؼ تشتٍي باىتٍاء السٍسة 

 . (ٜٓ)الشتائج التي آلت إليٍا عغالتي تذكمت هغ أجمٍا برخؼ الشطخ 

 / تكػيغ البعثة الجبمػماسيةاً نيثا -

تتكػف البعثات الجبمػهاسية هغ رئيذ البعثة، كعجد هغ الجبمػهاسييغ كالسػضفيغ اإلدارييغ كالفشييغ، كعجد هغ 
ا   الخجـ، كتتػلِ كل دكلة تشطيع بعثاتٍا الجبمػهاسية بسا يشاسب هرالحٍا كإهكاىيتٍا كعمِ ىحػ يتشاسب هع تقجيٌخ

سية عالقاتٍا هع الجكلة السدتقبمة   . (ٜٔ)لسجػ ٌأ

 البعثة الجبمػماسية: رئيذ -

         بأىً: (/أٔرقع )ُتعخِّؼ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية رئيذ البعثة الجبمػهاسية في السادة 
، فخئيذ البعثة الجبمػهاسية ٌػ الذخز الحؼ الذخز السكّمف هغ قبل الجكلة السعتسجة لمعسل بٍحي الرفة ""

حي الرفة التسثيمية تشصبعثتٍا الجبمػهاسية لجػ دكلة هعيتعٍج إليً الجكلة بتسثيمٍا كبخئاسة  ق فقط عمِ بشة، ٌك
 رئيذ البعثة الجبمػهاسية دكف غيخي هغ أعزاء البعثة الجبمػهاسية.

 مخاتب رؤساء البعثات الجبمػماسية

 :الفئات اآلتية( رؤساء البعثات الجبمػهاسية إلِ ٔ/ٗٔقًدست اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية في السادة رقع )
 . شبقة الدفخاء كسفخاء البابا السعتسجيغ لجػ رؤساء الجكؿ كرؤساء البعثات اآلخخيغ الحيغ هغ ىفذ الصبقة .أ 
 . كزراء البابا السفػضيغ السعتسجيغ لجػ رؤساء الجكؿ –كالػزراء  –شبقة السبعػثيغ  .ب 

                                                           

(89) Michael Wood, A discussion Paper “Convention on Special Missions”, the U.N. Audiovisual 
Library of International Law, Copyright © U.N., 2012, P. 1 

 .ٜٚ ص، ٜٜٜٔ، دار الجميل، بيخكت، ٔط.  ، الجبمػهاسية، زائج عبيج هللا مرباح - (ٜٓ)
- Malclom D.Evans, International Law, 4th ed., Oxford University Press, U.K., 2014, P. 389 

 . ٕٚٔ صالقاىػف الجبمػهاسي، هخجع سابق،  عمي صادق أبػ ىيف، (ٜٔ)

http://legal.un.org/avl/faculty/Wood.html
http://legal.un.org/avl/faculty/Wood.html
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 . شبقة القائسيغ باألعساؿ السعتسجيغ لجػ كزارات الخارجية .ج 

إال بسا يتعمق أىً ال يػجج أؼ تسييد أك تفخقة بيغ فئات رؤساء البعثات  (ٕٜ)(ٕ/ٗٔ)ضحت السادة ك كسا كأ
في  يقترخ أثخ ٌحا التختيب عمِ هجاؿ الرجارة كالسخاسيع كاألسبقية أؼ أىً ،بسخاسع االستقباؿ كالرجارة

لحراىات كاخ عمِ الػضائف كالسٍاـ كالػاجبات السشاسبات كاالستقباالت كالمقاءات الخسسية، لكغ ليذ لٍا أث
  .(ٖٜ)كاالهتيازات الجبمػهاسية

ف هدألة تحجيج هختبة رئيذ البعثة إحيث  ،(ٜٗ)بعثاتٍاكتتفق الجكؿ فيسا بيشٍا عمِ الصبقة التي يتبعٍا رؤساء 
سية العالقات الجبمػهاسية بيغ الجكلتيغ،  فقج يكػف رئيذ  كالجكلة السػفجبيغ الجكلة السػفجة  إليٍا تكػف حدب ٌأ

باألعساؿ في حالة ع أف رئاسة البعثة تعٍج إلِ قائع هفػضًا، أك قائسًا باألعساؿ، كهغ السالح أك كزيخاً  البعثة سفيخاً 
 .(ٜ٘)ت هغ قبلصعقُ  دبمػهاسية قج بجء العالقات هع دكلة حجيثة الشذأة أك بعج استئشاؼ عالقات

 أعزاء البعثة الجبمػماسية -
ع هجسػعة السػضفيغ كالسدتخجهيغ الحيغ تعيشٍع الجكلة السػفجة لمعسل هع  ف إلِ:رئيذ البعثة، كيشقدسػ  ٌك

 السػضفػن الجبمػماسيػن "أعزاء الصاقع الجبمػماسي": .أ 

ع أعزاء البعثة ا     كُيعٍج إليٍع بسعاكىة رئيذ البعثة كتحت إشخافً  .(ٜٙ)لحيغ يتستعػف بالرفة الجبمػهاسيةٌك
 .(ٜٚ)ف عمِ اختالؼ درجاتٍعػ كالدكختيخي ف ك السدتذار ك  السبعػثػف  دبمػهاسية، كيذسل ٌؤالءبالقياـ بسٍاـ 

                                                           

 :مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية ٕ/ٗٔالسادة  (ٕٜ)
 أؼ تفخقة بيغ رؤساء البعثات هغ حيث شبقاتٍع سػؼ ها يترل بأسبقيتٍع كبالسخاسع ". ليدت ٌشاؾ" 

  كالقشرمي بيغ الشطخية كالتصبيق، الذخكة الستحجة لمصباعة  القاىػف الجكلي الجبمػهاسي دمحم بياء الجيغ الغسخي، - (ٖٜ)
 .ٛ٘ٔ صكالتػزيع، القاٌخة، دكف سشة ىذخ،  كالشذخ         

  يغػقاىػف العالقات الجكلية "القػاعج األساسية كالسسارسة العسمية"، جاهعة دمحم الخاهذ، دار حص الػاحج الشاصخ،عبج  -     
 .ٜٙ ص، ٜٜٗٔة كالشذخ كالتػزيع، الخباط، لمصباع         

 : مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية ٘ٔالسادة  (ٜٗ)
 ."ايتبعٍا رؤساء بعثاتٍفق الجكؿ فيسا بيشٍا عمِ الصبقة التي تت" 

 .ٜٗ ص، هخجع سابق عبج الػاحج الشاصخ، (ٜ٘)
 :مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية /دٔالسادة  (ٜٙ)
 اصصالح )أعزاء الصاقع الجبمػهاسي( يذسل أعزاء شاقع البعثة الحيغ لٍع الرفة الجبمػهاسية"."
 .٘٘ٔ ص، السخجع ىفدً دمحم بياء الجيغ الغسخي، (ٜٚ)
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 الصاقع اإلداري والفشي:أعزاء   .ب 

، كالكتبة كأهشاء (ٜٛ)ٌع أعزاء البعثة هغ غيخ الجبمػهاسييغ كالحيغ يقػهػف بأعساؿ إدارية كفشية في البعثةك      
 السحفػضات كالريارفة.

 شاقع الخجم: .ج 

، كالحّخاس كالدائقيغ كعساؿ التشطيفات (ٜٜ)ٌع هػضفػف يقػهػف بسٍاـ الخجهة في أهاكغ البعثة الجبمػهاسية
 كالرياىة.

 الخجم الخاص -

 .(ٓٓٔ)السعتسجةٌع هجسػعة الخجـ الخاّصيغ بخئيذ البعثة أك أحج أعزائٍا كليدػا هدتخجهيغ لجػ الحكػهة 

 / تعييغ البعثة الجبمػماسيةثالثاً  -
عثتٍا فإف لمجكلة السعتسجة الحق الكاهل في اختيار كتعييغ رئيذ كأعزاء ب عاـ ىً كسبجأإيسكغ القػؿ 

 جسيعٍا. جّدج هطٍخًا هغ هطاٌخ سيادتٍا كاعتبارًا لسبجأ السداكاة بيغ الجكؿيُ  حافٍ الجبمػهاسية،
ىطخًا لبعس االختالفات بالتعييغ لخئيذ البعثة أك أحج أعزائٍا بيغ دكلة كأخخػ، فإىً يتع الخجػع إلِ ك  

 .(ٔٓٔ)كها ُيتبع في تعييشٍع هغ إجخاءاتالتذخيعات الػششية لسعخفة الجٍة التي تختز بتعييغ أعزاء البعثة 
كالستعمقة برحة  ،الجبمػهاسية باإلضافة إلِ الذخكط العاهة السصمػب كجػدٌا في رئيذ كأعزاء البعثةك 

الت العمسية كالديخة الحاتية  ع كالسٌؤ استقخاء ىرػص اتفاقية سغ خالؿ كحدغ الدسعة كالديخة، فكحدغ اختياٌر
يتعيغ تحققٍا عشج تعييغ البعثة  -عمِ كجً الخرػص– شخوطفييشا لمعالقات الجبمػهاسية يتبيغ أف ثسة 

 الجبمػهاسية:

 الجشدية:شخط  -ٔ

حا أهخ شبيعي تصمبً ضخكرات الػالء   األصل العاـ أف يحسل السبعػث الجبمػهاسي جشدية الجكلة السػفجة، ٌك
                                                           

 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية. /ؤالسادة  (ٜٛ)
 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية. ز/ٔ السادة (ٜٜ)
 .مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية  /حٔ السادة (ٓٓٔ)
 .ٗٚٔ ص، هخجع سابق، عبجالعديد دمحم سخحان (ٔٓٔ)
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الجبمػهاسية  كاإلخالص هغ جاىب السبعػث الجبمػهاسي تجاي ٌحي الجكلة، كال يجػز تعييغ أعزاء شاقع البعثة
جػز لٍا سحب ٌحا كالتي ي، أك دكلة ثالثة إال بخضا الجكلة السعتسج لجيٍا هسغ يحسمػف جشدية الجكلة السػفج إليٍا

 .(ٕٓٔ)الخضا في أؼ كقت

 :شخط القبػل -ٕ

خؼ الجكلي بسا أف الغخض هغ التسثيل الجبمػهاسي ٌػ تػثيق العالقات الػدّية بيغ الجكؿ، فمقج جخػ الع
 )بخرػص رئيذ البعثة الجبمػهاسية( عمِ أف تتيقغ الجكلة السعتسجة قبل تعييشٍا هبعػثٍا لجػ دكلة أخخػ هغ 

 .(ٖٓٔ) ”Persona grata“  شخرًا هخغػبًا فيًبحدب االصصالح الجبمػهاسي أف يكػف قبػؿ ٌحي الجكلة لً، أك 

فيجب  ،)ٗٓٔ(ة فييشا لمعالقات الجبمػهاسية( هغ اتفاقيٗكقج جاء تثبيت ٌحي القاعجة العخفية في السادة رقع )
ضخكرة قبػؿ رئيذ البعثة هغ الجكلة السدتقبمة قبل تػليً هشربً، كال ُتمـد الجكلة السدتقبمة بإبجاء أسباب الخفس 

بخرػص الذخز السخفػض ال  هبجاي في حالة رفزٍا لً، إال أىً كفي حالة إبجاء األسباب فيجب أف تكػف 
 .(٘ٓٔ)بحكػهتً

، أها ها يتعمق بأعزاء البعثة الجبمػهاسية فقج جاء ىز السادة رقع يتعمق بخئيذ البعثة الجبمػهاسيةٌحا ها 
عّيغ الجكلة السعتسجة ػتُ  )ٛ،ٜ،ٔٔ(كالتالي:" هع هخاعاة أحكاـ السػاد سية ( هغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاٚ)

ا أعزاء شاقع البعثة .... "  .حدب اختياٌر
                                                           

 " :اقية فييشا لمعالقات الجبمػماسيةمغ اتف ٛالسادة  (ٕٓٔ)
 .هغ حيث السبجأ يكػف أعزاء شاقع البعثة الجبمػهاسي هغ جشدية الجكلة السعتسجة .أ 
ال يسكغ اختيار أعزاء شاقع البعثة الجبمػهاسي هغ هػاششي الجكلة السعتسج لجيٍا إال بسػافقة ٌحي الجكلة التي يجػز لٍا سحب  .ب 

لحق بالشدبة لسػاششي دكلة ثالثة ليدػا هغ هػاششي هػافقتٍا عمِ ذلظ في أؼ كقت، كلمجكلة السعتسج لجيٍا أف تدتعسل ىفذ ا
 ."الجكلة السعتسجة

 .ٔٔٔ ص ،ٜٜٛٔقافي العخبي، بيخكت، لبشاف، ، السخكد الثٔ.طالشطخية كالسسارسة الجبمػهاسية،  محسػد خمف، (ٖٓٔ)
 : " اقية فييشا لمعالقات الجبمػماسيةمغ اتف ٗالسادة  (ٗٓٔ)

الذخز الحؼ تدهع تعييشً كخئيذ لمبعثة لجػ الجكلة السعتسج لجيٍا قج ىاؿ قبػؿ ٌحي  عمِ الجكلة السعتسجة أف تدتػثق هغ أف .ٔ
 الجكلة.

ا لخفس قبػؿ السسثل السدهع تعييشً " .ٕ  .ال ُتمـد الجكلة السعتسج لجيٍا بأف تبّيغ لمجكلة السعتسجة األسباب التي قج تجعٌػ
)105( Anthony Aust, Handbook Of International Relations, 2nd ed., Cambridge University Press, 
U.K., 2010, P. 111. 



  31  

 

 ما يمي: يتبيغعشج تعييغ أعزاء شاقع البعثة كبالخجػع لمسػاد السصمػب هخاعاتٍا 
في الذخط تع تشاكلً  سبق كأف تتعمق بذخط جشدية أعزاء البعثة الجبمػهاسييغ كالحؼ (ٛالسادة رقع )  -

 .(ٙٓٔ)األكؿ
ُتعصي كالتي  ، ”Persona non Grata “غيخ السخغػب فيً فٍي ُتذيخ إلِ الذخز  (ٜالسادة رقع ) -

الجكلة السعتسج لجيٍا في أؼ كقت كبجكف ذكخ األسباب الحق في أف تبّمغ الجكلة السعتسجة أف رئيذ البعثة أك 
أؼ عزػ هغ أعزائٍا الجبمػهاسييغ أك غيخ الجبمػهاسييغ قج أصبح شخرًا غيخ هخغػب بً، كالتي عمِ 

، كإف رفزت األخيخة لجػ البعثة كفقًا لمطخكؼأف تدتجعي الذخز السعشي أك تشٍي أعسالً  الجكلة السعتسجة
 .(ٚٓٔ)ذلظ كاف لمجكلة السعتسج لجيٍا أف تخفس االعتخاؼ بالذخز بػصفً عزػًا في البعثة الجبمػهاسية

ها بجاية  .فٍي ُتذيخ إلِ حالة عجـ كجػد اتفاؽ بخرػص عجد أعزاء البعثة الجبمػهاسية (ٔٔالسادة رقع ) -
أىً ال يجػز بحاؿ هغ األحػاؿ أف تعمغ الجكلة السػفجة أىٍا غيخ همدهة بعجد  الشقصةيجب اإلشارة إليً في ٌحي 

 .(ٛٓٔ)عيغ هغ أعزاء البعثة الجبمػهاسيةه
أف تحتع أف يكػف عجد أعزاء الحق في لجكلة السعتسج لجيٍا ا الدابقة  أعصت السادة قج في ٌحي الحالةك 

ذلظ هع األخح بعيغ االعتبار الطخكؼ كاألحػاؿ القائسة في  البعثة هحجدًا في ىصاؽ ها يعتبخ هعقػاًل كعاديًا،
 .(ٜٓٔ)الجكلة السعتسج لجيٍا كحاجة البعثة

                                                           

 مغ الخسالة. ٖٓ، صٕٓٔاليامر  ية فييشا لمعالقات الجبمػماسيةمغ اتفاق ٛالسادة  (ٙٓٔ)
 "مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٜالسادة ( ٚٓٔ)

السعتسجة أف رئيذ أك أؼ عزػ هغ شاقع بعثتٍا مجكلة السعتسج لجيٍا في أؼ كقت كبجكف ذكخ األسباب أف تبمغ الجكلة ل .ٔ
الجبمػهاسي أصبح شخرا غيخ هقبػؿ أك أف أؼ عزػ هغ شاقع بعثتٍا )هغ غيخ الجبمػهاسييغ( أصبح غيخ هخغػب فيً، 
كعمِ الجكلة السعتسجة أف تدتجعي الذخز السعشي أك تشٍي أعسالً لجػ البعثة كفقا لمطخكؼ، كيسكغ أف يربح الذخز غيخ 

 .أك غيخ هخغػب فيً قبل أف يرل إلِ أراضي الجكلة السعتسج لجيٍاهقبػؿ 

هغ ٌحي السادة فممجكلة  ٔأك لع تشفح في فتخة هعقػلة االلتداهات السفخكضة عميٍا في الفقخة  إذا رفزت الجكلة السعتسجة التشفيح .ٕ
 السعتسج لجيٍا أف تخفس االعتخاؼ لمذخز السعشي بػصفً عزػا في البعثة".

)108( Fredrec Dopagne, Emily Hay, And Betrold F. Theeuwes, Diplomatic Law, Foreword by: 
Didier Reynders, Published by: Betrold F. Theeuwes And Maklu, Portland, 2014, P. 24. 

 "لمعالقات الجبمػماسية: مغ اتفاقية فييشا ٔٔالسادة  (ٜٓٔ)
البعثة فممجكلة السعتسج لجيٍا أف تحتع أف يكػف العجد هحجدا في ىصاؽ ها تعتبخي هعقػال في حالة عجـ كجػد اتفاؽ خاص بحجع  .ٔ

 كعاديا، هع هالحطة الطخكؼ كالسالبدات القائسة في ٌحي الجكلة، كهع األخح باالعتبار حاجة البعثة السعشية.
 ."هعيشة لمجكلة السعتسج لجيٍا في ىفذ الحجكد كبجكف تفخقة أف تخفس تعييغ هػضفيغ هغ فئة .ٕ
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عزاء شاقع البعثة، ( هغ االتفاقية هخاعاتٍا عشج تعييغ أ ٌٚحي ٌي السػاد الثالث التي تصمبت السادة رقع )
قبل ة السدتقبمة ألعزاء شاقع البعثة دبق هغ قبػؿ الجكلكالتي ليذ هغ بيشٍا ها يذتخط ضخكرة االستيثاؽ السُ 

  .(ٓٔٔ)بخرػص تعييغ رئيذ البعثةذلظ  كسا ُاشتخطتعييشٍع 

الجكلة السعتسج لجيٍا عغ  يتعّيغ عمِ الجكلة السعتسجة إعالففي جسيع األحػاؿ  ها يجب التأكيج عميً أىً لكغك 
  .(ٔٔٔ)تعييغ أعزاء البعثة

 أي وزارة أخخى اتفق عمييا:تبمغ وزارة خارجية الجولة السعتسج لجييا أو  -ٖ

أف تبمغ كزارة خارجية  ةعمِ الجكلة السعتسجهاسية ( هغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػ ٓٔأكجبت السادة رقع )
 الجكلة السعتسج لجيٍا أك أؼ كزارة أخخػ اتفق عميٍا بسا يمي:

ع الشٍائي أك باىتٍاء أعسالٍع في البعث .أ   .ةبتعييغ أعزاء البعثة بػصػلٍع كبدفٌخ
كحلظ عغ حالة الذخز الحؼ أصبح أك لع  –بالػصػؿ كبالخحيل الشٍائي لذخز يتبع أسخة عزػ البعثة  .ب 

 . يسذ عزػًا في أسخة عزػ البعثة
بالػصػؿ كبالخحيل الشٍائي لمخجـ الخرػصييغ الحيغ يعسمػف في خجهة األشخاص السشػي عشٍع في الفقخة   .ج 

 . )أ( كفي حالة تخكٍع خجهة ٌؤالء األشخاص
عغ تذغيل كتدخيح األشخاص السقيسيغ في الجكلة السعتسج لجيٍا سػاًء كاىػا أعزاء في البعثة أك خجهًا   .د 

 .  خاصيغ يتستعػف بالسدايا كالحراىات
 

 :" أوراق االعتساد " خصاب االعتساد -ٗ

لكي يبجأ رئيذ البعثة الجبمػهاسية هباشخة هٍاهً الجبمػهاسية يمـد أف يتع إخصار الجكلة السعتسج لجيٍا رسسيًا 
ػ الحؼ يثبت   بأهخ تعييشً برفة رسسية، ٌحا اإلخصار الخسسي يتع بػاسصة ها ُيدسِ أكراؽ أك خصاب االعتساد ٌك

                                                           

 : مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية ٗالسادة  (ٓٔٔ)
عمِ الجكلة السعتسجة أف تدتػثق هغ أف الذخز الحؼ تدهع تعييشً كخئيذ لمبعثة لجػ الجكلة السعتسج لجيٍا قج ىاؿ قبػؿ ٌحي  "

 .الجكلة"
  :مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية /أٓٔ السادة (ٔٔٔ)
ع الشٍائي أك باىتٍاء غ مَّ ب  ػتُ  " كزارة خارجية الجكلة السعتسج لجيٍا أك أؼ كزارة أخخػ اتفق عميٍا بتعييغ أعزاء البعثة بػصػلٍع كبدفٌخ

." أعسالٍع في البعثة
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 . (ٕٔٔ)الجبمػهاسية الرفة التسثيمية لذخز السبعػث كتخػيمً هباشخة الػضائف

ذلظ أف هػافقة الجكلة السدتقبمة كتعييغ رئيذ البعثة غيخ كاؼ  لسباشخة رئيذ البعثة هٍاهً، بل تعتبخ بجاية 
 هباشخة أعسالً لحطة إتساـ هخاسع تقجيع السبعػث لخصاب االعتساد لخئيذ الجكلة السعتسج لجيٍا في حالة الدفخاء أك 

 .(ٖٔٔ)ارجية في حالة القائسيغ باألعساؿلػزراء السفّػضػف، أك لػزيخ الخ

 غ في:سكعتساد توعميو يسكغ القػل أن أىسية تقجيع أوراق اال

 تحجيج ىقصة البجء بالشدبة لسباشخة السسثل الجبمػهاسي كضيفتً. .أ 
 يربح هغ حق السسثل الجبمػهاسي التسدظ بالسخكد القاىػىي الحؼ يقّخي القاىػف الجكلي لمسسثل الجبمػهاسي. .ب 
 . (ٗٔٔ)في السخاسع كاالستقباالت ة بالشدبة ألسبقيتٍعالجبمػهاسيرؤساء البعثات تحجيج أقجهية  .ج 

أجشبي، إال أف  كاف يتستع بسخكد هتسّيد بالشدبة ألؼ ًعتساد فإىاالأها قبل أف يقجـ السسثل الجبمػهاسي أكراؽ 
الحراىات الخاصة بعجـ  أهاًا إال عمِ أساس قػاعج السجاهالت كليذ عمِ أساس قاىػىي، يبشٌحا السخكد ليذ ه

 .(٘ٔٔ)لً فإىً يتستع بٍا هغ يـػ كصػلً التعّخض
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٖٗٔ ص، ٕٔٔٓالفكخ الجاهعي، االسكشجرية، القاىػف الجبمػهاسي، دار  مشترخ سعيج حسػدة، (ٕٔٔ)
 .ٜٕٛ ص، ٕٚٓٓر الشٍزة العخبية، القاٌخة، قاىػف العالقات الجكلية، دا إبخاىيع دمحم العشاني، (ٖٔٔ)

 :مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية ٔ/ٖٔالسادة  -
 ق" يعتبر رئيس البعثة هتَليًا َظيفتً في الدَلة الهعتهد لديٍا هىذ تقديهً اَراق اعتهادي اَ هىذ اعالىً لَصَلً َتقدين صَرة طب

عميً العهؿ  عميٍا، َذلك َفقا لها جرُ قاعتهادي الِ َزارة خارجية تمك الدَلة اَ اية َزارة اخرُ قد يتفاالصؿ عو اَراق 
 ".قفي الدَلة الهذكَرة هع هراعاة َحدة التطبي

 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية:  ٙٔالسادة   (ٗٔٔ)
 ."(ٖٔتدمسٍع لسٍاـ هشاصبٍع كفقًا لسا جاء بالسادة )تكػف أسبقية رؤساء البعثات لكل شبقة تبعًا لتاريخ كساعة " 

 .ٕٖٕ هخجع سابق، صعبج العديد دمحم سخحان،  (٘ٔٔ)
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 لثب الثاالسصم     

 ميام البعثة الجبمػماسية
 

 ميام البعثة الجبمػماسية -

ع ٖبّيشت السادة )لقج  عمِ سبيل السثاؿ ال عمِ سبيل الحرخ، ٌحا ها يتزح السٍاـ ( هغ اتفاقية فييشا لمعالقات ٌأ
 هغ ىرٍا " تذسل أعساؿ البعثة الجبمػهاسية ها يأتي:

 . تسثيل الجكلة السعتسجة لجػ الجكلة السعتسج لجيٍا .أ 
 . التفاكض هع حكػهة الجكلة السعتسج لجيٍا .ب 
 التعخؼ بكل الػسائل السذخكعة عمِ ضخكؼ كتصػر األحجاث في الجكلة السعتسج لجيٍا كعسل التقاريخ  .ج 

 . عغ ذلظ لحكػهة الجكؿ السعتسجة

تٍيئة عالقات الرجاقة كتشسية العالقات االقترادية كالثقافية كالعمسية بيغ الجكلة السعتسجة كالجكلة السعتسج  .د 
 لجيٍا 

جة ككحلظ هرالح رعاياٌا لجػ الجكلة السعتسج لجيٍا في الحجكد السقخرة في حساية هرالح الجكلة السعتس .ه 
  .(ٙٔٔ)"القاىػف الجكلي

ع  فمعلَّ  ككحلظ  ،حساية هرالح الجكلة السعتسجةتتسثل في السٍاـ التي تقػـ بٍا البعثات الجبمػهاسية هغ ٌأ
 .الجكلي لحجكد السقخرة في القاىػف هرالح رعاياٌا لجػ الجكلة السعتسج لجيٍا في ا

فالقاىػف الجكلي يقخ لمجكلة الحق في حساية هػاششيٍا أثشاء كجػدٌع في الخارج، كلمبعثات الجبمػهاسية أك 
بحيث يقـػ السبعػث  ،"الحساية الجبمػماسية"القشرمية هسارسة ٌحا الحق ىياًبة عغ الجكلة ضسغ ها ُيعخؼ بحق 

 .(ٚٔٔ)ٍا، كالسصالبة بالتعػيس ىيابة عشٍعالجبمػهاسي بحساية هرالح هػاششي دكلتً كاإلشخاؼ عمي

                                                           

 /ب مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية.ٔ/ٖالسادة  (ٙٔٔ)
 .ٕٛٔالقاىػف الجكلي العاـ، هخجع سابق،  ،وآخخون سمصان حامج  (ٚٔٔ)
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فػجػد األجشبي في أراضي دكلة ها يفخض عميً الخزػع لقػاىيشٍا كأىطستٍا، كيمدهٍا في ىفذ الػقت  
ا األدىِ الحؼ ال يسكغ تجاكزي دكف أف تتختب عميً  بسعاهمتً كفقًا لقػاعج العجالة التي يحجد القاىػف الجكلي هعياٌر

 .(ٛٔٔ)سسارسة حقٍا في الحساية الجبمػهاسيةهدؤكلية دكلية ُتفدح السجاؿ لمبعثات الجبمػهاسية كالقشرمية ل

كقج عّخفت لجشة القاىػف الجكلي الحساية الجبمػهاسية بأىٍا: " تعشي لجػء الجكلة إلِ إجخاء دبمػهاسي، أك غيخ 
ذلظ هغ كسائل التدػية الدمسية، برجد إصابة أحج رعاياٌا بزخر ىاشئ عغ فعل غيخ هذخكع دكليًا قاهت بً 

 .(ٜٔٔ)دكلة أخخػ"

عكهغ  الستختبة عمِ الحساية الجبمػهاسية أىٍا تؤدؼ إلِ تحػيل العالقة بيغ فخد هتزخر كدكلة هدؤكلة،  اآلثار ٌأ
إلِ عالقة بيغ دكلة ُهصاِلبة كدكلة هدؤكلة، كحيشٍا يكػف لمجكلة السصالبة الدمصة التقجيخية في هصالبتٍا لمحق عغ 

 .(ٕٓٔ)يلهاسي أك عغ الصخيق القزائي الجك شخيق اإلجخاء الجبمػ 

فػسائل الحساية الجبمػهاسية تشقدع إلِ إجخاءات دبمػهاسية تقػـ بٍا الجكلة هغ خالؿ بعثاتٍا الجبمػهاسية، 
 .(ٕٔٔ)كإجخاءات قزائية دكلية

 :(ٕٕٔ)إال أنو يذتخط لسباشخة الحساية الجبمػماسية مجسػعة مغ الذخوط

 الجبمػهاسية.أف يتستع الذخز السزار بجشدية الجكلة التي ُتباشخ الحساية  . أ
 استشفاذ كافة كسائل التقاضي الجاخمية. . ب
 أال يكػف قج صجر هغ الذخز السزخكر ها يعتبخ هخالفًا لمقاىػف الجكلي " شخط األيجؼ الشطيفة". . ت

دهة بالسدؤكلية، فممجكلة أف معمِ تعػيس هغ سمصات الجكلة السُ  كعميً فإف عجد رعايا الجكلة عغ الحرػؿ
ًا كلمسصالبة بحقػقٍع، كتبجأ عادة ٌحي الحساية بأف تتجخل الجكلة التي يشتسي إليٍا األفخاد تتجخل لحسياتٍع دبمػهاسي

                                                           

 .ٜٛٚص  ،ٕٔٓٓذخ، بيخكت، لبشاف، عػيجات لمش في القاىػف كالسسارسة، دار هاسيةالػضيفة القشرمية كالجبمػ  عاصع جابخ، (ٛٔٔ)
 ،"ٛ٘"د.إلِ الجسعية العاهة في (، ٖٕٓٓأغدصذ  ٛ -يػليػ ٚيػىيػ،  ٙ -هايػ ٘" )٘٘في " د. تقخيخ لجشة القاىػف الجكلي (ٜٔٔ)

 .ٛ٘ ص (،A/ٛ٘/ٓٔالسمحق رقع )
 .ٚٔٔ، ص ، ٜٚٛٔالقاىػف الجكلي العاـ، األٌمية لمشذخ كالتػزيع كالصباعة، لبشاف،  شارل روسػ، (ٕٓٔ)
في القاىػف الجكلي كالعالقات الجكلية، كمية  هاجدتيخاألساس القاىػىي لمحساية الجبمػهاسية في القاىػف الجكلي،  حدغ زايجي، (ٕٔٔ)

 .ٕٛ، ص ٕٚٓٓ/ٕٙٓٓالحقػؽ، جاهعة الجدائخ، 
 كها بعجٌا. ٔٔٔ، ص السخجع ىفدً شارل روسػ، (ٕٕٔ)
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الحيغ لحقتٍع األضخار لجػ الجكلة السدؤكلة لكي تحرل عمِ تعػيس هشاسب، كيتع ٌحا االتراؿ بالصخيق 
 .(ٖٕٔ)الجبمػهاسي عبخ بعثاتٍا الجبمػهاسية

بٍحا األهخ ال يعتبخ بحاؿ هغ األحػاؿ تجخاًل غيخ هذخكع في الذؤكف كال شظ أّف قياـ البعثة الجبمػهاسية 
الجاخمية لمجكلة السعتسج لجيٍا، كيخجع ذلظ إلِ أف عجـ تجخل البعثة الجبمػهاسية يعشي أف تبقي ٌحي السرالح بال 

 .(ٕٗٔ)حساية

لذخز الحؼ سيتجخل كالسػضف الجبمػهاسي قبل هباشختً إجخاءات الحساية الجبمػهاسية عميً التأكج هغ أف ا
لسرمحتً يحسل جشدية الجكلة السعتسجة، كالتحقق هغ كجػد ضخر حقيقي لحق بً بدبب إخالؿ الجكلة السعتسج 
لجيٍا بإحجػ التداهاتٍا الجكلية، باإلضافة إلِ التأكج هغ حدغ سمػؾ ٌحا الذخز كعجـ إتياىً بعسل غيخ هذخكع 

 ساٌع في إحجاث الزخر الحؼ لحق بً.

التأكيج عميً أف هباشخة السبعػث الجبمػهاسي لٍحي الحساية هغ خالؿ التجخل لجػ الجكلة السعتسج  لكغ ها يجب
 .(ٕ٘ٔ)لجيٍا يجب أف يتع بػاسصة كزارة خارجيتٍا

 

 وتتجرج إجخاءات الحساية الجبمػماسية التي يباشخىا السبعػث الجبمػماسي كالتالي:

استشفح شخؽ الصعغ الجاخمية دكف أف يفمح في رفع  ، ففي حالة كاف الذخز قجالسخاجعة كتسثيل الستزخر -
الزخر، فمخئيذ البعثة الجبمػهاسية أف يتجخل لجػ حكػهة الجكؿ السعتسج لجيٍا )هفاكضات، تقجيع هحكخات 

 .(ٕٙٔ)دبمػهاسية، أك شمب هقابمة السدؤكليغ، شمب إجخاء تحقيق.. (

أف سمصات الجكلة السعتسج لجيٍا قج ترخفت بذكل  إف لع تؤِد السخاجعة إلِ ىتيجة كتبّيغ لمسبعػث الجبمػهاسي -
بسحكخة  -بعج هػافقة دكلتً –يتعارض هع هبادغ القاىػف الجكلي كهبادغ العجالة، فيتقجـ لٍحي الدمصات 

 .(ٕٚٔ)احتجاج عمِ ترخفاتٍا يصمب فيٍا العجكؿ عشٍا كإحقاؽ الحق
 إف لع يؤد  االحتجاج إلِ ىتيجة، فممجكلة السعتسجة أف تتقجـ لمجكلة السعتسج لجيٍا  بادعاء تصمب هشٍا إعادة  -

                                                           

خ، غدة، ٔالعاـ، الكتاب األكؿ، ج.القاىػف الجكلي  إبخاىيع تػفيق الخابي،( ٖٕٔ)  .ٚٚ، ص ٕٕٔٓ، جاهعة األٌز
 .ٗٔٔ، ص ٜٜٙٔر الشٍزة العخبية، القاٌخة، قاىػف العالقات الجبمػهاسية كالقشرمية، دا أحسج أبػ الػفا، (ٕٗٔ)
 .ٖٕٙهخجع سابق، ص  دمحم حدشي عسخ بظ، (ٕ٘ٔ)
 .ٗٔٔ، ص السخجع ىفدً أحسج أبػ الػفا، (ٕٙٔ)
 كها بعجٌا. ٚٓٛهخجع سابق، ص ، عاصع جابخ (ٕٚٔ)
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 .(ٕٛٔ)األهػر إلِ ىرابٍا إف كاف ذلظ هسكغ أك دفع تعػيس هالئع أك االثشيغ هعاً 

تحخيظ دعػػ ئي ك فإف فذل االدعاء كعجدت الجكلة عغ تحريل حقػؽ هػاششيٍا كاف الحل باتباع الصخيق القزا
 .)ٜٕٔ( الحساية الجبمػماسية"السدؤكلية الجكلية كهباشختٍا ىيابًة عغ هػاششيٍا السزخكريغ كذلظ تصبيقًا لسبجأ "

تتفخع عغ السبجأ الثاىي الحؼ يحكع  تمتدم بسجسػعة مغ االلتدامات فإنيا ،البعثة الجبمػهاسيةهٍاـ كفي هقابل 
ػ هبجأ عجـ التجخل في الذؤكف   إجسالٍا التي يسكغالجاخمية لمجكؿ السعتسجة لجيٍا،  الػضيفة الجبمػهاسية ٌك

 :(ٖٓٔ)باآلتي
 .(ٖٔٔ)كعجـ التجخل في الذؤكف الجاخمية لٍا احتخاـ قػاىيغ كأىطسة الجكلة السعتسج لجيٍا .أ 
 .(ٕٖٔ)كزارة خارجية الجكلة السعتسج لجيٍا االلتداـ بإجخاء االتراؿ عغ شخيق .ب 
 .(ٖٖٔ)عجـ استخجاـ هباىي البعثة عمِ كجً يتشافِ هع كضائفٍا .ج 

 في الحاالت التي يتجاكز فيٍا السعتسج لجيٍاكيتختب عمِ اإلخالؿ بأؼّ  هغ ٌحي االلتداهات أف يكػف لمجكلة 
بعسل هغ شأىً اإلساءة إلِ العالقات الػدّية بيغ الجكلتيغ،  ياهً، أك قكهٍاهً السبعػث الجبمػهاسي حجكد كضيفتً

هغ قبل الجكلة السعتسج  أصبح شخرا  غيخ هخغػب فيً قج عمِ اعتبار أىً ،أف تصالب بدحبً أك استبجاؿ غيخي بً
 .(ٖٗٔ) ”Persona non grata“ لجيٍا

                                                           

 كها بعجٌا. ٚٓٛهخجع سابق، ص ، عاصع جابخ (ٕٛٔ)

 .٘ٚٗالقاىػف الجكلي العاـ في الدمع كالحخب، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة، دكف سشة ىذخ،  شارق عّدت رخا، (ٜٕٔ)
 .كها بعجٌا ٚ٘٘ ص، ٕٜٛٔإلسكشجرية، الغشيسي في قاىػف الدالـ، هشذأة السعارؼ، ا دمحم شمعت الغشيسي، (ٖٓٔ)
 :مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية ٔ/ٔٗ قابل االلتدام الػارد في السادةي   (ٖٔٔ)

كلػائح الجكلة السعتسجيغ لجيٍا، كعميٍع عمِ األشخاص الحيغ يتستعػف بٍا احتخاـ قػاىيغ  " هع عجـ السداس بالسدايا كالحراىات
 " . كحلظ كاجب عجـ التجخل في الذؤكف الجاخمية لتمظ الجكلة

 :اقية فييشا لمعالقات الجبمػماسيةمغ اتف ٕ/ٔٗالسادة  ي قابل االلتدام الػارد في (ٕٖٔ)
يجب أف تبحث هع كزارة خارجية الجكلة السعتسج " كل السدائل الخسسية السعٍػد بحثٍا لبعثة الجكلة السعتسجة هع الجكلة السعتسج لجيٍا 

 .لجيٍا عغ شخيقٍا أك هع أؼ كزارة هتفق عميٍا "
 :ية فييشا لمعالقات الجبمػماسيةمغ اتفاق ٖ/ٔٗ السادة ي قابل االلتدام الػارد في (ٖٖٔ)

هع قػاعج القاىػف الجكلي العاـ أك  تدتعسل هباىي البعثة في أغخاض تتشافِ هع أعساؿ تمظ البعثة التي ذكخت في ٌحي االتفاقية أك" 
 هع االتفاقيات الخاصة القائسة بيغ الجكلة السعتسجة كالجكلة السعتسج لجيٍا " .

 .ٔٚٔ ص، ٜٙٛٔر الشٍزة العخبية، القاٌخة، القاىػف الجكلي العاـ كقت الدمع، داحامج سمصان،   -  (ٖٗٔ)
 .ٕ٘ صهخجع سابق،  مرصفى سالمة حديغ،  -       
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 بجء ميام البعثة الجبمػماسية: -

أف يتع إخصار الجكلة  ،أىً يذتخط لكي يبجأ رئيذ البعثة الجبمػهاسية هباشخة هٍاهً الجبمػهاسية سبق كُذِكخ
السعتسج لجيٍا رسسيًا بأهخ تعييشً برفة رسسية، ٌحا اإلخصار الخسسي يتع بػاسصة ها ُيدسِ أكراؽ أك خصاب 

ػ الحؼ يثبت الرفة التسثيمية لذخز السبعػث كتخػيمً هباشخة ا  . (ٖ٘ٔ)لػضائف الجبمػهاسيةاالعتساد ٌك

ذلظ أف هػافقة الجكلة السدتقبمة كتعييغ رئيذ البعثة غيخ كاؼ  لسباشخة رئيذ البعثة هٍاهً، بل تعتبخ بجاية 
هباشخة أعسالً لحطة إتساـ هخاسع تقجيع السبعػث لخصاب االعتساد لخئيذ الجكلة السعتسج لجيٍا في حالة الدفخاء أك 

 .(ٖٙٔ)ارجية في حالة القائسيغ باألعساؿيخ الخالػزراء السفّػضػف، أك لػز 

 انتياء السيام الجبمػماسية -

 :باآلتيتشتٍي السٍسة الجبمػهاسية في أحػاؿ هعيشة تتسثل 

 الجولة السعتسجة )االستجعاء(: بإرادة -ٔ

لسعتسجة الجكلة ا االستجعاء هغ قبل بػاسصة ةهاسية كأعزاء البعثة الجبمػهاسيرئيذ البعثة الجبمػ تشتٍي هٍسة 
 ألسباب هختمفة هغ بيشٍا:

 .(ٖٚٔ)أك كفاتً أك استقالتً أك فرمً تعييشً في هشرب آخخ أك إحالتً عمِ السعاش -
بشاء عمِ شمب الجكلة السعتسج لجيٍا، كذلظ في حالة ها إذا أساء الترخؼ بحيث اصبح خصخًا عمِ أهشٍا  -

 .(ٖٛٔ)كسالهتٍا

 قػـ بإبالغ الجكلة السعتسجة بإىٍاء هٍاـ هبعػثٍا الجبمػهاسي فعميٍا أف تكفي جسيع األحػاؿ التي تقـػ بٍا الجكلة 
                                                           

 .ٖٗٔ صهخجع سابق،  شترخ سعيج حسػدة،م (ٖ٘ٔ)
 .ٜٕٛ صهخجع سابق  إبخاىيع دمحم العشاني، (ٖٙٔ)

 عمى: ٔ/ٖٔفي السادة وفي ذلظ تشز اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية  -
عتبخ رئيذ البعثة أىً تدمع هٍاـ هشربً لجػ الجكلة السعتسج لجيٍا إذا ها قجـ أكراؽ اعتسادي أك إذا ها أخصخ كزارة الخارجية " ي

بػصػلً كقجـ إليٍا صػرة هغ أكراؽ اعتسادي أك قاـ بعسل ذلظ لجػ كزارة أخخػ تبعا لمستفق عميً، ككفقا لسا يجخؼ عميً العسل في 
 ".قهع هراعاة َحدة التطبي الجكلة السعتسج لجيٍا،

 .ٔٓٗ ص، ٜٜٚٔخة، الػجيد في القاىػف الجكلي العاـ، دار الشٍزة العخبية، القاٌ دمحم حافظ غانع، (ٖٚٔ)
 .ٔٓٗ ص، ىفدًالسخجع دمحم حافظ غانع،  (ٖٛٔ)
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 .(ٜٖٔ)السعتسج لجيٍا بحلظ

 بإرادة الجولة السعتسج لجييا: -ٕ

ػ ها أشار ( هغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية بأف يكػف لمجكلة السعتسج لجيٍا ٜ)السادة إليً هزسػف  ٌك
السعشي كإىٍاء هٍاهً كتكميفً بسغادرة اإلقميع في حالة أف تكػف قج بّمغت الحق في رفس االعتخاؼ بالذخز 

أصبح غيخ هخغػب فيً، كهع ذلظ  قج الجكلة السعتسجة أف رئيذ بعثتٍا أك أؼ عزػ هغ اعزائٍا الجبمػهاسييغ
 . (ٓٗٔ)رفزت األخيخة استجعاء الذخز السعشي أك اىٍاء أعسالً 

 :السعتسج لجييافشاء الجولة السعتسجة أو الجولة  -ٖ

الجكلة يعتبخ سببًا هشٍيًا لعسل البعثة الجبمػهاسية، كذلظ بفشاء إحجػ الجكلتيغ سػاء السعتسجة أك إف فشاء 
 .(ٔٗٔ)جكلة أخخػ ل ىتيجة خزػعٍا السعتسج لجيٍا، أك إف فقجت الجكلة حق التسثيل الخارجي

هغ الجكلتيغ باىجهاج أؼ هشٍسا بإرادتيٍسا في إقميع دكلة أخخػ تحل هحمٍا دكلة ججيجة  أؼ ككحلظ فإف فشاء
 .(ٕٗٔ)تتحسل كافة حقػؽ ككاجبات الجكلة التي ذابت شخريتٍا الجكلية باالىجهاج

جسٍػرية اليسغ ك  الجسٍػرية العخبية اليسشية، كاالىجهاج بيغ كلقج شٍج الػاقع صػرًا هغ ٌحا االىجهاج 
   .ـٜٜٓٔهايػ/ أيار  ٕٕ" بالػحجة اليسشية" في  عخؼبسا يُ  الجيسقخاشية الذعبية

 بدببٍا هٍاـ البعثات الجبمػهاسية في دهذق  التي اىتٍتك ، ـٜٛ٘ٔكسػريا في عاـ  الػحجة بيغ هرخ كحلظك 
                                                           

 : فاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسيةمغ ات /أٓٔالسادة   - (ٜٖٔ)
ع الشٍائي أك باىتٍاء السعتسج لجيٍا أك أؼ كزارة أخخػ اتفق عميٍا بغ كزارة خارجية الجكلة مَّ ب  ػتُ "  تعييغ أعزاء البعثة بػصػلٍع كبدفٌخ

 ." أعسالٍع في البعثة
 /أ مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٖٗ السادة -

 .بإىٍاء أعساؿ السسثل الجبمػهاسي"" تشتٍي هٍسة السسثل الجبمػهاسي إذا ها أخصخت الجكؿ السعتسجة الجكلة السعتسج لجيٍا 
 مغ الخسالة. ٖٔ، ص ٚٓٔ، اليامر ٜي شطخ السادة  – (ٓٗٔ)

 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: /بٖٗ السادة  -      
هغ  ٕلمفقخة الجكلة السعتسجة كفقًا " تشتٍي هٍاـ السبعػث الجبمػهاسي عمِ األخز في حالة اإلخصار هغ الجكلة السعتسج لجيٍا إلِ 

 بخفس االعتخاؼ بالسبعػث الجبمػهاسية كعزػ في البعثة الجبمػهاسية". ٜالسادة 
 .ٙٗٔ ص، ٜٜٔٔر الشٍزة العخبية، القاٌخة، ، داٚط. ،القاىػف الجكلي العاـمفيج شياب،  (ٔٗٔ)
 .ٖٕٓ ص، ٜٜٚٔ/ٜٜٙٔ، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة، ٔط.كالقشرمي السعاصخ،  التسثيل الجبمػهاسيعبج القادر سالمة،  (ٕٗٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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حكػهة " الجسٍػرية العخبية بقيت سفارات الجكؿ في القاٌخة هعتسجة لجػ كتحػلت إلِ قشرميات عاهة في حيغ 
عمِ تحػيل الدفارات إلِ قشرميات كأف  كبالصبع يتع التفاٌع بيغ الجكلة السعتسجة كالجكلة السعتسج لجيٍا، الستحجة "

 .(ٖٗٔ)الدفارات في إحجػ دكلتي االىجهاجتكػف 

 قصع العالقات الجبمػماسية -ٗ

ؤدؼ إلِ كيعتبخ قصع العالقات الجبمػهاسية هغ أخصخ األسباب السؤدية إلِ إىٍاء هٍاـ البعثة الجبمػهاسية، يُ 
 ي  قج تزخرت كأف ٌشاؾ دكاع يتع المجػء إليً إف رأت الجكلة أف هرالحٍاك إىٍاء كافة سبل التػاصل بيغ الجكؿ، 

ر هالذًا أخيخًا بعج أف تختأؼ الجكلة أىً ال سبيل إلقاهة ججّية لقصع العالقات الجبمػهاسية، كعادة ها يكػف ٌحا القخا
 .(ٗٗٔ)كلة السعشيةهع الج عالقات كدّية

كسا كقج يؤدؼ القخار بشدع الحراىة الجبمػهاسية إلِ قصع العالقات الجبمػهاسية، كهثالً عشجها أعمشت ليبيا في 
  ، كاستجعاء جسيع العاهميغ فيٍا  ، في بغجاد ـ قصع عالقاتٍا الجبمػهاسية هع العخاؽ كإغالؽ سفارتٍآٖٕٓيػىيػ  ٔ

كحّسمت ليبيا الدمصات   ، بدبب القخار األهخيكي ىدع الحراىة الجبمػهاسية عغ الجبمػهاسييغ السػجػديغ في العخاؽ
 .(٘ٗٔ)كسا حسمتٍا هدئػلية الحفاظ عمي هقخ الدفارة  ، السحتمة هدئػلية حساية هػاششيٍا حتي عػدتٍع الي بالدٌع

يسكغ أف يكػف قصع العالقات الجبمػهاسية بدبب صجكر قخار هغ هجمذ األهغ يقزي بقصع العالقات كسا ك 
أغدصذ/آب  ٕ ، كقصع العالقات الجبمػهاسية هع العخاؽ ىتيجًة لغدك الكػيت في(ٙٗٔ)الجبمػهاسية هع دكلة

 ـ.ٜٜٓٔ

 الحخب -٘

 إذا قاهت الحخب بيغ دكلتيغ تتبادالف التسثيل الجبمػهاسي، فإف العالقات الجبمػهاسية بيغ الجكؿ الستحاربة 

                                                           

 .ٖٜٔص هخجع سابق،  محسػد خمف، (ٖٗٔ)
)144  ( Anthony Aust Op. Cit., P. 198. 

 .ٖٕٓٓيػىيػ  ٕثشيغ ، االٕٙٗ٘٘العجد  جخيجة األىخام، (٘ٗٔ)

 مغ ميثاق األمع الستحجة عمى: " ٔٗز السادة تش (ٙٗٔ)
مذ األهغ أف يقخر ها يجب اتخاذي هغ التجابيخ التي ال تتصمب استخجاـ القػات السدمحة لتشفيح قخاراتً، كلً أف يصمب إلِ "لسج

البحخية ك أعزاء "األهع الستحجة" تصبيق ٌحي التجابيخ، كيجػز أف يكػف هغ بيشٍا كقف الرالت االقترادية كالسػاصالت الحجيجية 
ا هغ كسائل السػاصالت كقفا جدئيا أك كميا كالجػية كالبخيجية كالبخقية ك   ."وقصع العالقات الجبمػماسيةالالسمكية كغيٌخ
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إف لع تكغ قج ُقصعت في السخحمة الحخجة التي تتبع عادة إعالف الحخب أك  –تشقصع تبعًا لحلظ برػرة تمقائية 
حتِ اىتٍاء  ، كتطل بحلظ العالقات هشقصعةتحاربةكذلظ الىتٍاء حالة الدمع بيغ الجكؿ الس -بجاية االعتجاءات
 .(ٚٗٔ)بيغ األشخاؼ عمِ إعادتٍا هغ ججيجالحخب كاالتفاؽ 

ىقصاع العالقات الجبمػهاسية بيغ التي أدت إلِ اك  (ٜٛٛٔ-ٜٓٛٔبيغ العخاؽ كإيخاف ) كهثاؿ ذلظ الحخب
 .ٜٜٓٔاالتفاؽ عمِ إعادتٍا في عاـ الجكلتيغ، إلِ أف تع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٕٓٔ صالقاىػف الجبمػهاسي، هخجع سابق،  عمي صادق أبػ ىيف، - (ٚٗٔ)
 .ٕٛ صهخجع سابق،  مرصفى سالمة حديغ، -       
 .ٕٓٗ ص، هخجع سابق، دمحم حافظ غانع -       
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 ثانيالسبحث ال

 في القانػن الجولي الحرانات واالمتيازات الجبمػماسية
 

هع  بالتصخؽ بجاية إلِ السقرػد بٍا ،ةيتع الحجيث في ٌحا السبحث عغ الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسي
ا،  األساسية بياف العّمةهع ت الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية،كل هغ تػضيح الفخؽ بيغ  هغ هشحٍا كإقخاٌر

باإلضافة إلِ الحجيث عغ الشطخيات التي ِقيمت في بياف األساس الشطخؼ لمحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية، 
 باإلضافة إلِ التفخقة بيغ الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية كبيغ الحراىات في إشار السشطسات الجكلية.

يتشاكؿ ٌحا السبحث سخياف الحراىات  ػىية لٍا، كأيزاً عغ السرادر القاى لمحجيث االىتقاؿ كهغ ثع
 .اع بٍا كاىتٍائٍتء التسهغ حيث بجكاالهتيازات الجبمػهاسية 

 كعميً تع تقديع السبحث إلِ:

  :الحرانات واالمتيازات الجبمػماسية.مفيػم السصمب األول 
 السصمب الثاني: السرادر القانػنية لالمتيازات والحرانات الجبمػماسية. 
 السصمب الثالث: سخيان الحرانات واالمتيازات الجبمػماسية. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  43  

 

 ولالسصمب األ 
 واالمتيازات الجبمػماسية مفيػم الحرانات 

 

 الحرانات واالمتيازات الجبمػماسية تعخيف -

استعسل كثيخ هغ فقٍاء القاىػف الجكلي ٌحيغ المفطيغ دكف التسييد بيشٍسا، إال أف ثسة فارؽ في السجلػؿ بيغ 
 .(ٛٗٔ)الحراىة كاالهتياز

ج هشٍا في األصلفالحراىة في اصصالح القاىػف الجكلي  مسبعػث الجبمػهاسي بٍجؼ عجـ لحساية الهشح  ُيقر 
، أها االهتياز فُيقرج بً تستع السبعػث الجبمػهاسي بإعفاءات كتدٍيالت بٍجؼ تأهيغ كتحقيق (ٜٗٔ)التعخض لً

جافً   الية كاالقترادية كالتي هغ شأىٍاالسدايا تشرخؼ إلِ الجػاىب الس ، كالتي غالبًا ها تكػف هجسػعة هغ(ٓ٘ٔ)ٌأ
 السداٌسة في تدٍيل هٍسة السبعػث الجبمػهاسي كإعاىتً عمِ أدائٍا.

كهغ ىاحية أخخػ، بيشسا تتأسذ الحراىات كتدتسج هباشخة هغ القاىػف الجكلي العاـ كتسثل التداهًا قاىػىيًا عمِ 
ع التشكخ لٍا أك التحمل هشٍا، فإف االهتيازات ٌي غالبًا ذات هرجر كششي أؼ الجكلة السعتسج لجيٍا ال تدتصي

ا القاىػف الػششي لمجكلة السعتسج لجيٍا   .(ٔ٘ٔ)هرجٌر

تختب عمِ هخالفتٍا السدؤكلية الجكلية، أها كيفالحراىة الجبمػهاسية حق  تحسيً قػاعج القاىػف الجكلي العاـ 
ا، كال يكػف لمجكلة األخخػ االهتيازات فٍي قائسة عمِ أساس هغ الس جاٌر جاهمة كال هدؤكلية دكلية تتختب إزاء ٌإ

 .(ٕ٘ٔ)المجػء إلِ هبجأ السعاهمة بالسثلسػػ 

 ( هغ اتفاقية ٔ/ٖٙكالجليل عمِ عجـ إلداهية القػاعج الستعمقة باالهتيازات الجبمػهاسية ها جاءت بً السادة )
                                                           

 .ٕٗٓص ، ٕٔٓٓيشٍا"، دار الذخكؽ، األردف، قػاى -قػاعجٌا  -الػضيفة الجبمػهاسية "ىذأتٍا عالء أبػ عامخ، (ٛٗٔ)
ا كقػاعجٌا كىطاـ الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية"، دار الثقافة لمش عمي حديغ الذامي، (ٜٗٔ) ذخ الجبمػهاسية "ىذأتٍا كتصػٌر

 .ٕٔٗص ، ٕٚٓٓكالتػزيع، عساف، األردف، 
القاىػف العاـ، جاهعة حديبة بغ بػعمي الذمف، الجدائخ، في  هاجدتيخ ،هدايا أعزاء البعثات الجبمػهاسية يحيى سكػرة، أيت (ٓ٘ٔ)

 .ٕٔص ، ٕٛٓٓ/ٕٚٓٓ
 .ٛٗ٘ص ، ٜٜٛٔـ/ٜٜٚٔالعالقات الجكلية في كقت الدمع، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة،  عمي إبخاىيع، (ٔ٘ٔ)
 .٘ٙٔص هخجع سابق،  فاضل زكي، (ٕ٘ٔ)
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السادة أف االهتيازات ُتسشح عمِ أساس التذخيعات بحيث يتزح هغ ىز ، (ٖ٘ٔ)فييشا لمعالقات الجبمػهاسية
ػ ها يؤكج بالزبط عجـ إلداهيتٍا ألف الشز لع يأِت برفة آهخة بل جاء عمِ شكل هشحة هغ  الجاخمية لمجكلة، ٌك

 الجكلة السعتسج لجيٍا.

أىٍا " هبجأ يقزي بعجـ خزػع السبعػث الجبمػهاسي بالجبمػماسية  ات واالمتيازاتالحرانؼ عخَّ كبذكل عاـ تُ 
لمقزاء السحمي لمجكلة التي يسثل دكلتً فيٍا، ك تستعً كداري ك دار البعثة الجبمػهاسية بالحساية كالحخهة، حيث ال 
يجػز لسػضفي الحكػهة الجخػؿ إليٍا إال بسػافقة هشٍع أك هغ رئيذ الحكػهة، باإلضافة إلِ تستعً بصائفة هغ 

 ". (ٗ٘ٔ)تيازات كاالعفاءات السالية االه

 الحرانات واالمتيازات الجبمػماسية مغة العمّ  -

ىطخًا لألٌسية كالسكاىة التي تتستع بٍا البعثات الجبمػهاسية كػىٍا ُتسثل الجكلة السػفجة كذخز هغ أشخاص 
 القاىػف الجكلي هغ ىاحية، كهغ ىاحية أخخػ ألٌسية السٍاـ التي تزصمع بٍا ٌحي البعثات، فقج أفخدت اتفاقية فييشا 

 .(٘٘ٔ)تيازات الجبمػهاسيةهادة لسػضػع الحراىات كااله ٕٔلمعالقات الجبمػهاسية 

العمة هغ ٌحي الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية ليدت هيدًة ألشخاص بقجر ها تذكل تعديدًا  كحسايًة ذلظ أف 
ي الغاية التي ى(ٙ٘ٔ)ألداء كعسل البعثة الجبمػهاسية كػىٍا هسثمة لمجكلة   رت عميٍا اتفاقية فييشا لمعالقات، ٌك

 

 
                                                           

 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٔ/ٖٙ السادة (ٖ٘ٔ)
تسشح الجكلة السعتسج لجيٍا اإلدخاؿ كاإلعفاء هغ الخسـػ  –هع تصبيق الشرػص التذخيعية كالتعميسات التي تدتصيع كضعٍا " 

 .الجسخكية كهغ العػائج ك الخسـػ األخخػ ... "
 .ٕٛٔص هعجع الجبمػهاسية كالذؤكف الجكلية، هخجع سابق،  سسػحي فػق العادة، (ٗ٘ٔ)

(155) “Articles 20 to 40 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations provides certain rights, 
privileges and immunities to diplomats with the primary objective to ensure the efficient 
performance of the functions of the diplomatic mission”. – See: Oana Iucu, Diplomacy And 
Diplomatic Functions, Manager Journal, University Of Bucharest, Vol. 11, 2013, Bucharest, 
Romania, 2013, P 130. 

 (156) Tim Hillier, Op. Cit, P. 303. 
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 .(ٚ٘ٔ)الجبمػهاسية في الجيباجة

يعارض إقخار هبجأ الحراىة هدتشجًا إلِ خخقٍا لسبجأ  (ٛ٘ٔ)إال أىً بالخغع هسا سبق يػجج جاىب هغ الفقً
السذخكعية كالسداكاة، كأف القػؿ بأف تقخيخ ٌحي الحراىات ٌػ أهخ  قج أهمتً شبيعة كضائف كهٍاـ هعيشة ها كاف 

ا بشجاح دكف اف ُيحاشػا أثشاء تأديتٍا بديا ج حسائي، فٍحا قػؿ هخدكد ألف ٌؤالء الحيغ ألصحابٍا أف يشجدٌك
 تقخرت لٍع ٌحي الحراىات ىطخًا لصبيعة أك حداسية هٍاهٍع ٌع في الحقيقة أكلِ الشاس باحتخاـ القاىػف.

إال أف ٌحا الخأؼ  يسكغ الخد عميً بأىً عشج التعّسق في الشطخ ىجج أف ٌحي الحراىات ال تذكل في حقيقتٍا 
هبجأ السداكاة بيغ األفخاد، ذلظ أف إعساؿ كتصبيق ٌحا السبجأ يتصمب بجايًة أف يكػف ٌؤالء إخالاًل أك اعتجاًء عمِ 

حي الطخكؼ كاف هغ الرعب  األفخاد في ضخكؼ هتذابٍة كهتداكية، بحيث أىً إف لع تتحقق ٌحي األكضاع ٌك
 التسدظ بٍحا السبجأ.

اـ كضائفٍع في جػ هغ الصسأىيشة بعيجًا عغ كسا  كأف تقخيخ ٌحي الحراىة ضخكرة يقتزيٍا قياـ السبعػثيغ بسٍ
هختمف السؤثخات في الجكؿ السعتسجيغ لجيٍا، باإلضافة إلِ أف الحراىة الجبمػهاسية ليدت كليجة العرخ الحالي 
كإىسا تخجع إلِ أعخاؼ كعادات قجيسة قجـ العالقات الجبمػهاسية ذاتٍا، كبرفة خاصة فقج أكج اإلسالـ عمِ حخهة 

 .(ٜ٘ٔ)ث الجبمػهاسيكحراىة السبعػ 

 األساس الشطخي لمحرانات واالمتيازات الجبمػماسية -

في صجد البحث عغ األساس الشطخؼ الحؼ يفدخ الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية ضٍخت عجة ىطخيات، 
سٍا  :(ٓٙٔ)ٌأ

 ىطخية هقتزيات الػضيفة. -ٖ ىطخية الرفة التسثيمية. -ٕ. ىطخية اهتجاد اإلقميع -ٔ
 

                                                           

 ديباجة اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية:مغ  ٗالفقخة  (ٚ٘ٔ)
أف السدايا كالحراىات الجبمػهاسية ليذ الغخض هشٍا تسييد أفخاد، كإىسا تسكيغ البعثات الجبمػهاسية  الجكؿ األشخاؼ كإذ تعتقج"

، لحا يجب هشح السبعػث الجبمػهاسي هجسػعة هغ السدايا كالحراىات تيد خ بػصفٍا هسثمة لمجكؿ هغ القياـ بسٍاهٍا عمِ كجً ُهْجج 
 ".لً القياـ بػاجباتً كهدؤكلياتً

 .ٜٓٔص ، ٕٗٓٓر الشٍزة العخبية، القاٌخة، الحراىة في هيداف السذخكعية، دا أحسج عبج الستعال،عالء عمي  (ٛ٘ٔ)
 .ٕٗٔص هخجع سابق، ، القاىػف الجبمػهاسيعمي صادق أبػ ىيف،  (ٜ٘ٔ)
 .ٕٕٙ ص، هخجع سابق إبخاىيع تػفيق الخابي، (ٓٙٔ)
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 Extra-Territorialityنطخية امتجاد اإلقميع  .ٔ

 تتسحػر فكخة ٌحي الشطخية حػؿ عجـ خزػع السبعػث الجبمػهاسي كهباىي البعثة الجبمػهاسية لالختراص 

اإلقميسي لمجكلة السدتقبمة، ألىٍا تفتخض أف السبعػث الجبمػهاسي لع يغادر بمجي كأىً يسارس هٍاهً ككأىً هقيع في 
زاؿ يخزع لمقػاىيغ الػششية لجكلتً كالختراصٍا اإلقميسي، كأف دار البعثة تعتبخ جدء هغ أهالؾ دكلتً كأىً ها 

 .(ٔٙٔ)الجكلة السػفجة كتخزع لديادتٍا

ستخجهت ٌحي الشطخية في البجاية في تبخيخ حراىات رؤساء الجكؿ، عمِ أساس االفتخاض بأف سفيخ كقج اُ  
دكلتً األصمية كإىسا يطل فيٍا، فإقميع دكلتً يستج هعً كلقج كجج الفقً  الجكلة عشجها يدافخ إلِ دكلة أخخػ ال يغادر

الجكلي بجاية أف ٌحا التبخيخ يرمح لكي تؤسذ عميً الحراىة الجبمػهاسية باعتبار أف األهخ كالسشصق ال يختمف 
 .(ٕٙٔ)كثيخا بالشدبة لٍسا

سي غيخ كاؼ  لتفديخ الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية، ذلظ أف  إال أف ٌحي الشطخية تقػـ عمِ افتخاض ٌك
 القاىػف الجكلي ال يسكغ تفديخ قػاعجي بػاسصة االفتخاض.

 Personal Representationنطخية الرفة التسثيمية  .ٕ

في القخف الثاهغ عذخ، كتحٌب ٌحي الشطخية إلِ أف  إف أكؿ هغ ىادػ بٍحي الشطخية الفقيً الفخىدي هػىتدكيػ
الحراىات الجبمػهاسية التي يحطِ بٍا السبعػث الجبمػهاسي تدتشج إلِ صفتً الشيابية عمِ اعتبار أىً يسثل دكلتً 

كقج فذمت ٌحي الشطخية في تفديخ الحراىات كاالعفاءات التي يتستع بٍا السبعػث  ،(ٖٙٔ)ىيابة عغ رئيدٍا
ا لً الجكلة السدتقبمة هغ باب الجبمػهاسي ب رفتً الذخرية ككحلظ بالشدبة لتمظ االهتيازات التي تقخٌر

ارتباط الحراىات الجبمػهاسية بالسخكد القاىػىي لمفخد كػىً إال أىً كفي ذات الػقت ال ُيسكغ إىكار  .(ٗٙٔ)السجاهمة
 هسثل لجكلتً.

                                                           

 .ٕٙٔص ، ٕٕٓٓ، دار الكتب الػششية، بشغازؼ، ٔط. ، الجبمػهاسية، شفيق عبج الخازق الدامخائي( ٔٙٔ)
 .ٖٕ٘ص  ،ٕٜٛٔ، قاىػف العالقات الجكلية، دار الكتاب الجاهعي لمصبع كالشذخ، القاٌخة، جعفخ عبج الدالم( ٕٙٔ)

(163) Tim Hillier, Source Book On Public International Law, Cavendish Publishing, London, 1998, 
P.315. 

 .ٔٔص ، ٕٔٔٓ، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، عّساف، ٖط. الجبمػهاسية السعاصخة،  صباريشي،غازي حدغ  (ٗٙٔ)
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 Functional Necessityنطخية مقتزيات الػضيفة  .ٖ

هفاد ٌحي الشطخية أف شبيعة هٍاـ البعثات الجبمػهاسية تتصمب بالزخكرة تسكيشٍع هغ أدائٍا بعيجًا عغ أؼ ضغط 
،أؼ أف األساس في هشح البعثات الجبمػهاسية الحراىات الجبمػهاسية إىسا ٌػ (٘ٙٔ)أك تجخل الجكلة السعتسجة لجيٍا 

كاجبٍا ككضيفتٍا عمِ أحدغ كجً كبعيجًا عغ أؼ  هقتزيات الػضيفة التي تتصمب تستعٍع بحراىات لزساف أداء
 .(ٙٙٔ)تأثيخات هغ جاىب الجكلة السعتسج لجيٍا 

ػضيفي فيسا يتعمق بسدألة الحراىات كاالهتيازات التي يشبغي أف تتستع بٍا األهع الستحجة السفٍػـ الكقج تع تبشي 
ػ ها يتزح هغ ىز السادة (ٚٙٔ)لػضيفية" في هيثاؽ األهع الستحجةكعميً فقج تع تخسيخ هبجأ "الحراىة ا ، ٌك

كأيزًا قج أخحت بٍحي الشطخية اتفاقية هدايا كحراىات جاهعة ، (ٛٙٔ)( هغ السيثاؽ بفقختيٍا األكلِ كالثاىية٘ٓٔ)
ػ ها يتزح هغ صخيح ىز السادة رقع )ٖٜ٘ٔ/أيار/ٓٔالجكؿ العخبية السعقػدة في   .(ٜٙٔ)(ٗٔـ، ٌك

ت الجبمػهاسية، ىجج أىٍا قج ربصت هشح الحراىات كاالهتيازات كبالشطخ إلِ ديباجة اتفاقية فييشا لمعالقا
ع هسثميغ لجكلتٍع هغ  ىاحية، كهغ ىاحية أخخػ لزخكرتٍا الجبمػهاسية السسشػحة لمسبعػثيغ الجبمػهاسييغ باعتباٌر

 .(ٓٚٔ)في تيديخ قياـ السبعػثيغ بسٍاهٍع ككاجباتٍع

                                                           

 .ٖٛٗص  هخجع سابق،، عمي حديغ الذامي (٘ٙٔ)
(166) Tim Hillier, Ibid, P. 316. 
)167( August Reinisch, Discussion Paper “The Convention on the Privileges and Immunities of the 
United Nations” N.Y., 13 February 1946’, The U.N. Audiovisual Library of International Law, 
Copyright © U.N., 2012,  P. 1. 

 مغ ميثاق األمع الستحجة: "  ٘ٓٔالسادة   (ٛٙٔ)
  .في أرض كل عزػ هغ أعزائٍا بالسدايا كاإلعفاءات التي يتصمبٍا تحقيق هقاصجٌا الٍيئةتتستع  .ٔ
كهػضفػ ٌحي الٍيئة بالسدايا كاإلعفاءات التي يتصمبٍا استقاللٍع في القياـ  "األهع الستحجة" ككحلظ يتستع السشجكبػف عغ أعزاء .ٕ

 .بسٍاـ كضائفٍع السترمة بالٍيئة" 
 م: ٖٜ٘ٔاتفاقية مدايا وحرانات جامعة الجول العخبية لعام مغ  ٗٔالسادة  (ٜٙٔ)

" ال تسشح السدايا كالحراىات لسسثمي الجكؿ األعزاء لسرمحتٍع الخاصة، كلكغ ضساىًا لتستعٍع بكاهل استقاللٍع في أداء أعسالٍع 
 لجػ الجاهعة". 

  الجبمػماسية: ديباجة اتفاقية فييشا لمعالقاتالفقخة الثالثة مغ  (ٓٚٔ)
أف السدايا كالحراىات الجبمػهاسية ليذ الغخض هشٍا تسييد أفخاد، كإىسا تسكيغ البعثات الجبمػهاسية  الجكؿ األشخاؼ كإذ تجرؾ"

، لحا يجب هشح السبعػث الجبمػهاسي هجسػعة هغ السدايا كالحراىات  بػصفيا مسثمة لمجول تيدخ هغ القياـ بسٍاهٍا عمِ كجً ُهْجج 
 ".القيام بػاجباتو ومدؤولياتولو 

http://legal.un.org/avl/faculty/Reinisch.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJpIOfpcjVAhUQLVAKHY0YB5kQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Flegal.un.org%2Favl%2Flectureseries.html&usg=AFQjCNGSmVsRdV4ADr49QZT_Sp5lXlUlXA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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كالسكاىة التي تتستع بٍا البعثات الجبمػهاسية كػىٍا ُتسثل الجكلة السػفجة كذخز هغ أشخاص  فمألٌسية
القاىػف الجكلي هغ ىاحية، كهغ ىاحية أخخػ ألٌسية السٍاـ التي تزصمع بٍا ٌحي البعثات، فقج أفخدت اتفاقية فييشا 

 .(ٔٚٔ)اسيةهادة لسػضػع الحراىات كاالهتيازات الجبمػه ٕٔلمعالقات الجبمػهاسية 

 السشطسات الجولية: في إشار حرانةالالجبمػماسية و  واالمتيازات التفخقة بيغ الحرانات -
 

إف الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية أسبق في الشذأة هغ الحراىات السقخر لمسشطسات الجكلية، فالجكؿ  . أ
أسبق في أسبق في الطٍػر هغ السشطسات الجكلية كعميً فسغ الصبيعي أف تكػف الحراىات الجبمػهاسية 

 الطٍػر كأكثخ قجهًا.
 

يسّثل العخؼ الجكلي هرجرًا ٌاهًا هغ هرادر الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية، أها الحراىات كاالهتيازات  . ب
السشطسات الجكلية تدتشج إلِ القاىػف الجكلي االتفاقي، فغالبية حراىات كاهتيازات فالخاصة بالسشطسات الجكلية 

 .(ٕٚٔ)ذات شبيعة اتفاقية

ت الجبمػهاسية عغ حراىات كاهتيازات السشطسات الجكلية، فبيشسا تٍتع تختمف شبيعة الحراىات كاالهتيازا . ت
األكلِ بالسخكد القاىػىي لمفخد كػىً هسثل لجكلتً، تٍتع الثاىية بعشاصخ االستقالؿ الػضيفي الالـز لتحخيخ 
السشطسات الجكلية هغ اإلشخاؼ الػششي كتسكيشٍا هغ تحقيق هقاصجٌا لرالح الجكؿ األعزاء جسيعًا، 

يطٍخ عشرخ السعاهمة بالسثل في إشار الحراىات الجبمػهاسية، كالحؼ تقػـ فيً كل دكلة بسعاهمة  لتاليكبا
رعايا الجكؿ األخخػ بشفذ السعاهمة، أها السػضف الجكلي في السشطسات الجكلية فال يطٍخ عشرخ السعاهمة 

 .(ٖٚٔ)سةبالسثل، كإىسا يطٍخ ضخكرة تستعً بػضع قاىػىي خاص ىطخًا ألىً يسثل السشط

ستع بٍا الجبمػهاسي ال تدخؼ ألسباب بجٌية تجاي دكلتً، كذلظ عمِ عكذ الحاؿ تالسدايا كالحراىات التي ي . ث
 يتستع بٍا السػضف الجكلي في السشطسة حتِ حيث بالشدبة لمسدايا كالحراىات في إشار السشطسات الجكلية ، 

                                                           

(171) Oana Iucu, Manager Journal, Op. Cit, P. 130. 
 .ٓٚ، ص ٕٔٔٓحراىة السشطسات الجكلية هغ كافة صػر التقاضي، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة،  دمحم رمزان حديغ، (ٕٚٔ)
 .ٖٗٔ ص، ٜٜٗٔ/ٖٜٜٔالشطخية العاهة لمسشطسات الجكلية، هكتبة جاهعة ششصا،  رياض صالح أبػ العصا، (ٖٚٔ)
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الجكلية فإىً ال يتستع بالحراىات كاالهتيازات في في هػاجٍة دكلتً، في حيغ أف هسثل الجكلة لجػ السشطسة 
السػضف الجكلي يتبع لمسشطسة كيكػف هدؤكاًل  أها ،فسسثل الجكلة يتبع دكلتً كُيدأؿ أهاهٍا هػاجٍة دكلتً،

 .(ٗٚٔ)أهاهٍا
فأؼ خالؼ في العالقة بيغ األهع الستحجة كبيغ هػضف فيٍا، يتع المجػء فيً إلِ السحكسة اإلدارية لألهع  

ا أف ٌشاؾ عجـ ٌيئة هدتقمة هخترة في الشطخ كالبالستحجة، كالتي ٌي  ت في الصمبات التي يدعع هقجهٌػ
ضف الجكلي في السشطسة يتع السػ ذلظ أف  .(٘ٚٔ)تقييج بعقػد عسل هػضفي األهع الستحجة أك شخكط تعييشٍع

  .(ٙٚٔ)تعييشً بػاسصة األهيغ العاـ لمسشطسة، في حيغ تقـػ الجكؿ األعزاء في السشطسة بتعييغ هسثميٍا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٕٛ٘، ص ٕٔٔٓ، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة، ٚالػسيط في قاىػف السشطسات الجكلية، ط. أحسج أبػ الػفا، (ٗٚٔ)
الرادر عغ السحكسة اإلدارية لألهع الستحجة بذأف  ٖٕٚتعميق عمِ الخأؼ االستذارؼ الخاص بالحكع رقع   أحسج أبػ الػفا، (٘ٚٔ)

 .ٜٕٕ، ص ٕٜٛٔ، ٖٛالسػضفيغ الجكلييغ، السجمة السرخية لمقاىػف الجكلي، السجمج 
 .ٖٓ، ص ٕٚٓٓ، دار كائل لمشذخ، عّساف، ٕالػسيط في السشطسات الجكلية، ط. رشاد عارف الديج، (ٙٚٔ)
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 السصمب الثاني

 السرادر القانػنية لمحرانات واالمتيازات الجبمػماسية
 

أحجٌسا دكلي يتسثل بالعخؼ الجكلي كاالتفاقيات الجكلية،  ف:تيازات الجبمػهاسية هرجراف رئيدالمحراىات كااله
ا في حجكدٌا  .(ٚٚٔ)كثاىيٍسا كششي يتسثل فيسا ترجري الجكلة هغ قػاىيغ تدخؼ آثاٌر

 السرادر الجولية لمحرانات واالمتيازات الجبمػماسية /أوالً 

القػاعج العخفية تسّثل السرجر ر، فبعج أف كاىت يتسيد السرجر القاىػىي لمشطاـ الجبمػهاسي بذكل عاـ بالتصػّ 
قج تبيغ لمعجيج هغ الجكؿ أف ثسة حاجة إلبخاـ اتفاقيات إال أىً الػحيج الشاضع لً حتِ بجاية القخف التاسع عذخ، 

 .(ٛٚٔ)دكلية فيسا يخز الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية

 العخف الجولي: -

الستتبع لمتصػر التاريخي بالعالقات الجبمػهاسية، فيعتبخ العخؼ الجكلي السرجر التاريخي لألحكاـ الخاصة 
 اعج ىذأت أساسًا في صػرة قػاعجلمقػاعج القاىػىية الجكلية التي تحكع العالقات الجبمػهاسية ، ُيجرؾ أف ٌحي القػ 

، بحيث شّكمت اتفاقية فييشا ـٜٔٙٔحتِ عاـ  – (ٜٚٔ)ها عجا ىرػص اتفاقيات قميمة –حا عخفية، كضّمت ٌك
 الجبمػهاسية أكؿ هحاكالت دكلية لتقشيغ القػاعج الجكلية العخفية التي تحكع ٌحي العالقات.لمعالقات 

التي تحكع العالقات  صخاحة أىسية ومكانة القػاعج الجولية العخفية ال تدمب ىحه االتفاقيةأن إال  
 الجبمػماسية، وذلظ في األحػال اآلتية:

 ةحكاـ االتفاقيات غيخ كافيأفيٍا  سا في الحاالت التي تكػف عشج البت في بعس السدائل ذات الرمة، كال سيّ  -
 .(ٓٛٔ)أك غيخ كاضحة

                                                           

 .٘ٔٔص ، ٕٗٓٓؾ لمصباعة كالشذخ، القاٌخة، ، دار إيتخأط.الجبمػهاسية في عالع هتغيخ،  عمي يػسف شكخي، (ٚٚٔ)
 .ٜٔص هخجع سابق،  مرصفى سالمة حديغ، (ٛٚٔ)
 مغ الخسالة. ٜٔص ( ٖ٘ي شطخ اليامر رقع ) (ٜٚٔ)

) 180) - Mohammed Basheer .A. Ismail, Op. Cit., P. 68. 
       - Tim Hillier, Op. Cit., P. 305. 
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، فتبقِ القػاعج العخفية ٌي التي تحكع الجكؿ اسيةحالة الجكؿ التي لع تشزع إلِ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػه -
 .(ٔٛٔ)ل كفي عالقاتٍا هع الجكؿ األشخاؼفي عالقاتٍا الجبمػهاسية الستبادلة، ب

تعجيل أحكاـ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية عغ شخيق العخؼ الجكلي، كذلظ عغ شخيق ىذػء قػاعج إهكاف  -
 .(ٕٛٔ)ىرػص ٌحي االتفاقية قاىػىية دكلية عخفية تعّجؿ أك تخالف بعس

 

 االتفاقيات الجولية: -

الجبمػهاسية بذكل عاـ كفيسا يخز فيسا يتعمق بسحاكالت التقشيغ العاهة لألحكاـ القاىػىية الخاصة بالعالقات 
ـ ٛٔٛٔـ كهؤتسخ إكذ الشابل ٘ٔٛٔالحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية بذكل خاص، جاء هؤتسخ فييشا عاـ 

سية فيسا يتعمق ببعس األحكاـ الخاصةاكالمح بخؤساء البعثات الجبمػهاسية كتختيب   ف اىتٍيا إلِ اتفاقيتيغ ذات ٌأ
  .(ٖٛٔ)األسبقية بيشٍع

فإىً ال أثخ لٍا في خمق قػاعج عاهة تحكع العالقات الجبمػهاسية، فقج  ،فيسا يتعمق باالتفاقيات الثشائيةأها 
عمِ رفع درجة التسثيل الجبمػهاسي االتفاؽ تقخيخ التبادؿ الجبمػهاسي بيغ دكلتيغ أك يكػف القرج هشٍا 

 .(ٗٛٔ)بيشٍسا

ػ الفخض الحؼ تٍجؼ فيً  اً كاحج جج عميً إال هثاالً ى قج ال اً شاذّ  اً إال أف ٌشاؾ كضع  في العسل الجكلي ٌك
ػ  االتفاقية الثشائية إلِ االعتخاؼ بحراىة دبمػهاسية هعيشة إلِ البعثات الجبمػهاسية السعتسجة لجػ دكلة أخخػ ٌك

 .)٘ٛٔ(ـٜٕٜٔشباط  ٔٔليا كالفاتيكاف في " السبخهة بيغ إيصاال تيخافها جاءت بً هعاٌجة "

أف االتفاقيات الجكلية في الساضي لع تداٌع بجكر فّعاؿ في تصػيخ قػاعج القاىػف الجكلي الخاصة  كالخالصة
ـ كهؤتسخ إكذ ٘ٔٛٔبالعالقات الجبمػهاسية، كذلظ اذا استثشيشا الشجاح الشدبي الحؼ حققً هؤتسخ فييشا عاـ 

التي تحكع العالقات الجبمػهاسية، ـ في االتفاؽ عمِ أحكاـ هحجكدة هغ بيغ األحكاـ العجيجة ٛٔٛٔالشابل عاـ 
تسثل الريغة الشٍائية التي استقخ عميٍا  كالتي ـٜٔٙٔاتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية لعاـ إلِ أف جاءت 

                                                           

 .ٓٗص هخجع سابق، عبج العديد دمحم سخحان،  (ٔٛٔ)
 .ٔٗص ، السخجع ىفدًعبج العديد دمحم سخحان،  (ٕٛٔ)

(183) Michael Hard, Op. Cit., P. 75. 
(184) Wilfried Bolewski, Op. Cit., P. 103. 

 .ٕٕٔهخجع سابق، ص  إبخاىيع تػفيق الخابي، (٘ٛٔ)
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العسل الجكلي فيسا يخز العالقات الجبمػهاسية كتشطيع كافة األحكاـ الستعمقة بالحراىات كاالهتيازات 
  الجبمػهاسية.

 ر الجاخمية لمحرانات واالمتيازات الجبمػماسيةثانيًا/ السراد

 التذخيعات الػششية:

ضٍخ االٌتساـ بتشطيع الحراىات كاالهتيازات السالية عمِ الرعيج الػششي في كقت هتأخخ قياسًا باالٌتساـ 
 .(ٙٛٔ)الجبمػهاسية كعجـ تذابكٍا آىحاؾ بتشطيسٍا عمِ الرعيج الجكلي، كيعػد ذلظ لسحجكدية العالقات

كاف العخؼ ٌػ السرجر التاريخي كاألساسي لمحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية، فإىً هع تصػر فإف 
تساهات في  الجكؿ العالقات الجبمػهاسية كتصػر السكاىة التي تحتمٍا الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية، بخزت ٌا

 .(ٚٛٔ)إصجار تذخيعات داخمية تشطسٍا

داخمية تحجد قػاعج التسثيل الجبمػهاسي كخاصة هػضػع الحراىات  تقػـ الجكؿ بإصجار تذخيعات كقػاىيغف 
ػ القاىػف الحؼ صجر إثخ القبس عمِ "السمكة آف   كاالهتيازات الجبمػهاسية، كلعل أكؿ ٌحي التذخيعات قاىػف  "، ٌك

الدفيخ الخكسي لعجـ كفائً بجيػىً قبل بعس التّجار اإلىجميد، األهخ الحؼ تدبب بقياـ أزهة دبمػهاسية بيغ ركسيا 
ساف إصجار القاىػف السعخكؼ باسسٍا الحؼ قزِ لهغ البخ  "السمكة آف"كالحكػهة اإلىجميدية، أدت إلِ أف تصمب 

 .(ٛٛٔ)عتسجيغ في إىجمتخا كفاًء لجيػىٍعس عمِ السسثميغ الجبمػهاسييغ السبعجـ جػاز القب

 

 

 

 

 
                                                           

 .ٛٔٔص ، قهخجع ساب ،كخي شيػسف عمي  (ٙٛٔ)
 .ٔٛٔص هخجع سابق،  عمي حديغ الذامي، (ٚٛٔ)
 .ٖٛص  ،هخجع سابقعبج العديد دمحم سخحان،  (ٛٛٔ)
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 ثالثالسصمب ال

 سخيان الحرانات واالمتيازات الجبمػماسية
 

 بجاية التستع بالحرانات واالمتيازات الجبمػماسية: -

 الجكلة السعتسج لجيٍادخػؿ إقميع جخػ العخؼ الجكلي عمِ التستع بالحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية هشح 
كقج ، (ٜٛٔ)البعثة الجبمػهاسيةلجيٍا  ةأصاًل في إقميع الجكلة السعتسج الػجػدأك هغ تاريخ اإلخصار الخسسي في حالة 

 .(ٜٓٔ)(ٔ/ٜٖ)في السادة ٌحي القاعجة العخفية لمعالقات الجبمػهاسية اتفاقية فييشا أقّخت 

ىً في حالة إغفاؿ أؼ هغ األشخاص الحيغ لٍع الحق في التستع بالحراىات كاالهتيازات كبشاء عميً فإ
استحقاؽ ٌحا الذخز لحراىاتً كاهتيازاتً الجبمػهاسية في القائسة الجبمػهاسية، فإف ذلظ لغ يؤثخ عمِ 

، ها لع يكغ هتػاججًا هشربًالجبمػهاسية، كالتي يبجأ سخياىٍا تمقائيًا بسجخد كصػلً إلِ الجكلة السدتقبمة لتػلي 
هغ تاريخ بمػهاسية الحراىات كاالهتيازات الجب يبجأ تستعًفي إقميع الجكلة السعتسج لجيٍا، ففي ٌحي الحالة بالفعل 

 .(ٜٔٔ)أك أؼ كزارة أخخػ تع االتفاؽ عميٍا كزارة خارجية الجكلة السعتسج لجيٍا تعييشً إلِ إعالف

 الجبمػماسية: نياية التستع بالحرانات واالمتيازات -

 يشتٍي تستع السبعػث الجبمػهاسي بالحراىات كاالهتيازات باىتٍاء هٍستً في الجكلة السعتسج لجيٍا أيًا كاف سبب 

                                                           

 .ٕٕ٘ص التسثيل الجبمػهاسي كالقشرمي السعاصخ، هخجع سابق، عبج القادر سالمة،  (ٜٛٔ)
 :يشا لمعالقات الجبمػماسيةمغ اتفاقية في ٔ/ٜٖ السادة (ٜٓٔ)

الحق في السدايا كالحراىات الجبمػهاسية يدتفيج هشٍا هشح دخػلً إقميع الجكلة السعتسج لجيٍا لذغل هخكدي، كهشح إبالغ "كل شخز لً 
 تعييشً إلِ كزارة خارجيتٍا أك إلِ أؼ كزارة أخخػ يتفق عميٍا في حالة كجػدي أصال في إقميع الجكلة السعتسج لجيٍا".

)191( “Failure to notify a person entitled to privileges and immunities (and consequent omission from 
the diplomatic list) will not affect the person’s entitlement, which takes effect automatically on 
arrival in the receiving State to take up post (unless he is already there, in which case entitlement 
only begins once the appointment has been notified to the Ministry for Foreign Affairs, or such 
other ministry as may be agreed(“. – See: Anthony Aust, Op. Cit., P. 112. 
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 .(ٕٜٔ)ٌحا االىتٍاء

كفي ٌحي الحالة يبقِ هتستعًا بحراىاتً كاهتيازاتً حتِ المحطة التي يغادر فيٍا البالد أك اىقزاء أجل هعقػؿ  
صت عشً ٌحي ُيسشح لً حتِ ال يتػاىِ في تجبيخ شؤكىً كهغادرة إقميع الجكلة، فإذا أشاؿ إقاهتً بال داع  سق

 .(ٖٜٔ)الحراىات كاالهتيازات

بإبالغ الجكلة السعتسجة أف شخرًا في البعثة الجبمػهاسية قج أصبح غيخ  قاهت الجكلة السعتسج لجيٍا كإف
ًِ عسمً باإلجخاءات الالزهة الستجعائً ً، كهع ذلظ لع تقع األخيخةهخغػب ب ، فيكػف لمجكلة السعتسجة أال أك لع تش

 .(ٜٗٔ)تعتخؼ بً برفتً عزػًا في البعثة الجبمػهاسية كبحلظ يشتٍي تستعً بالحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية 

كفي حالة عجـ هغادرة الذخز الحؼ اىتٍِ تستعً بالحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية إقميع الجكلة بعج هشحً 
، إال أف ٌحي الحالة تعتسج بذكل أساسي فػراً  إقميسٍا تكميفً بسغادرةة السدتقبمة أجل هعقػؿ لمسغادرة، يحق لمجكل

عمِ قػاعج السجاهمة بيغ الجكؿ كعمِ هبجأ السعاهمة بالسثل، كبالصبع عمِ الدبب الحؼ هغ أجمً تع إىٍاء 
 .(ٜ٘ٔ)هٍاهً

إلِ إعصاء ، فيتجً العخؼ الجكلي السػضفيغ الخسسييغكأها بالشدبة إلِ هػضفي البعثة الجبمػهاسية هغ غيخ 
، ىطخًا لسداٌستٍع كاشتخاكٍع الحراىة خالؿ الفتخة الالزهة لتخكٍع إقميع الجكلة صغار هػضفي البعثة الجبمػهاسية

 فإف  ،ٍع، أها الخجـ الخرػصييغ فإىٍع ال يتستعػف عادة بالحراىة إال أثشاء أدائٍع كضيفتٍعدكلفي تشفيح سياسة 

 

                                                           

)192  ( Grant V. Mclanahan, Diplomatic Immunity “Principles, Practices, Problems”, Foreword By: 
Nicholas Henderson, C. Hurst & Co. (Publishers) Ltd., London, U.K., 1989, P. 67. 

 : عالقات الجبمػماسيةاتفاقية فييشا لممغ  ٕ/ٜٖ السادةفي ذلظ و  -
الجبمػهاسية، تػقف شبيعيًا ٌحي السدايا كالحراىات في " إذا اىتٍت هٍاـ أحج األشخاص السدتفيجيغ هغ الحراىات كاالهتيازات 

 .المحطة التي يغادر فيٍا ٌحي البالد أك باىقزاء أجل هعقػؿ ُيسشح لٍحا الغخض ... "
 .ٓٓٔص هخجع سابق،  عالء عمي أحسج عبج الستعال، (ٖٜٔ)
 :لمعالقات الجبمػماسيةمغ اتفاقية فييشا  ٕ/ٜالسادة  (ٜٗٔ)

ف تخفس االعتخاؼ لمذخز السعشي السعتسجة تشفيح االلتداـ الػارد في الفقخة األكلِ يكػف لمجكلة السعتسج لجيٍا أ"كإف رفزت الجكلة 
 . بػصفً عزػًا في البعثة"

(195) Wilfried Bolewski, Op. Cit., P. 84. 
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 .(ٜٙٔ)خزعػا الختراص السحاكع السحمية ٍااىتٍت خجهتٍع في

كلكغ قج يحجث كأف يبقِ السبعػث الجبمػهاسي بعج زكاؿ صفتً الجبمػهاسية  في إقميع الجكلة التي كاف هعتسجًا 
في ٌحا الرجد إلِ التفخقة بيغ األعساؿ  (ٜٚٔ)فحٌب البعس  بدبب إحالتً إلِ السعاش أك استقالتً هثاًل، ٍالجي

التي قاـ بٍا بسشاسبة كضيفتً الجبمػهاسية كبيغ األعساؿ الذخرية، بحيث يسكشً االحتجاج بالحراىة بالشدبة 
هغ اتفاقية فييشا  (ٜٛٔ)(ٕ/ٜٖ) السادة رقع ىزالخأؼ هبشي عمِ  الحقيقة أف ٌحاك فقط،  لمفئة األكلِ هغ األعساؿ

السبعػث الجبمػهاسي الحؼ تشتٍي صفتً الجبمػهاسية ال تبقِ حراىتً  أف كالتي ُيفٍع هشٍا ،يةلمعالقات الجبمػهاس
 الجبمػهاسية. كضيفتً أداء بدبب قائسة إال فيسا يتعمق باألعساؿ التي قاـ بٍا 

شؤكىٍع كفي حالة كفاة السبعػث الجبمػهاسي تبقِ حراىات كاهتيازات أفخاد أسختً هدتسخة هجة كافية لتختيب 
، كيجب اضٍار االحتخاـ الالـز لعائمة السبعػث الجبمػهاسي كالعسل عمِ تدٍيل (ٜٜٔ)ادرة إقميع الجكلة السزيفةكهغ

 .(ٕٓٓ)إجخاءات عػدتٍع إلِ بمجٌع األصمي

 

  

 

 

                                                           

 .ٕٚٔص ، هخجع سابق، كالقشرمي التشطيع الجبمػهاسي عائذة راتب، (ٜٙٔ)
خادـ فخىدي يعسل في خجهة الدفيخ اإلسباىي في بخليغ عمِ أحج زهالئً، كرفزت السحكسة البجء في ـ اعتجػ ٜٜٛٔفي عاـ "  -

 .ٕٚٔص عائذة راتب، السخجع ىفدً،  :ي شطخ -. مت الشطخ فيٍا بعج تخكً الخجهة "قبػؿ الجعػػ، إال أىٍا قب
 .ٔٗٔص ، ٕٚٓٓالجبمػهاسية السعاصخة بيغ الشطخية كالتصبيق، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة،  إبخاىيع الجسػقي، (ٜٚٔ)
 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٕ/ٜٖادة الس (ٜٛٔ)

 " .. كهع  ذلظ تدتسخ الحراىة بالشدبة لألعساؿ التي قاـ بٍا ٌحا الفخد أثشاء هباشخة هٍاهً كعزػ في البعثة ".
(199) Grant V. McClanahan, Op. Cit., P. 68. 

 : مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية ٖ/39السادة   -
إذا تػفي أحج أفخاد البعثة يدتسخ أعزاء أسختً في التستع بالسدايا كالحراىات التي يتستعػف بٍا إلِ أف يسخ كقت هعقػؿ يدسح " 

 ". لٍع بسغادرة أراضي الجكلة السعتسج لجيٍا
 .ٜٙٔ التشطيع الجبمػهاسي كالقشرمي، هخجع سابق، ص عائذة راتب، (ٕٓٓ)
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 الثالسبحث الث

 حرانات وامتيازات البعثة الجبمػماسية

 
 

ع  سٍا، كػىٍا تذّكل الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية كاحجة هغ ٌأ ركائد العالقات الجكلية إف لع تكغ ٌأ
جاؼ الجبمػهاسية القائسة عمِ إدارة الذؤكف الخارجية كتعديد العالقات بيغ األشخاؼ الجكل ة عمِ أسذ يتؤّهغ ٌأ

يتستع أعزاء البعثات الجبمػهاسية الحيغ يذغمػف بحيث . (ٕٔٓ)كهبادغ السداكاة كحفع الدمع كاألهغ الجكلييغ
 .(ٕٕٓ)دبمػهاسية بكافة الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسيةدرجات 

جاءت اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية لتقشغ ٌحي الحراىات كاالهتيازات التي جخػ العخؼ الجكلي قج ك  
حراىة شخرية، كحراىة قزائية تجاي القزاء السجىي  :كالتي يسكغ تقديسٍا إلِ، عميٍا هشح زهغ شػيل

 اإلعفاء هغ أداء الذٍادة أهاـ هحاكع الجكلة السعتسج لجيٍا. بجاىبكاإلدارؼ كالجشائي لمجكلة السعتسج لجيٍا، 
  باإلضافة إلِ التستع بصائفة هغ االهتيازات الجبمػهاسية.

 :إلِ كعميً تع تقديع السبحث

 ة مصمب أول: الحرانة الذخري 
  الحرانة القزائية :  مصمب ثان 
  :االمتيازات الجبمػماسيةمصمب ثالث 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ٖٖٛهخجع سابق، ص  عمي حديغ الذامي، (ٕٔٓ)
 .ٜٖٚ، هخجع سابق، ص افظ غانعدمحم ح( ٕٕٓ)
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 السصمب األول

 الحرانة الذخرية
 

 مفيػم الحرانة الذخرية: -

يسكغ القػؿ أف الحراىة الذخرية لمسبعػث الجبمػهاسي تعتبخ األساس الحؼ اىبثقت هشً هختمف الحراىات 
اىة أك اعتجاء عمِ السبعػث الجبمػهاسي تعتبخ في لمسبعػثيغ الجبمػهاسييغ كاالهتيازات الجبمػهاسية ، ذلظ أف أؼ ٌإ

 ( هغ اتفاقية فييشاٜٕ) السادة كقج أكجت. (ٖٕٓ)لتي يسثمٍاىطخ القاىػف الجبمػهاسي اعتجاء عمِ سيادة الجكلة ا
 :(ٕٗٓ)ثالث نتائجعمِ ذلظ ، كرّتبت أف ذات السبعػث الجبمػهاسي هرػىة عمِ لمعالقات الجبمػهاسية

 عجـ جػاز إخزاع السبعػث الجبمػهاسي ألؼ إجخاء هغ إجخاءات القبس أك الحجد. .ٔ
 عمِ الجكلة السعتسج لجيٍا هعاهمتً باالحتخاـ الػاجب لً. .ٕ
 يجب اتخاذ كافة الػسائل الالزهة لسشع أؼ اعتجاء عمِ شخرً أك حخيتً أك كخاهتً. .ٖ

كأها ها يتعمق بحخهة هدكغ السبعػث الجبمػهاسي، فال تكفي الزساىات العادية في التذخيعات الػششية لحخهة 
دخػؿ السداكغ في أحػاؿ الزخكرة، األهخ الحؼ  فيالسداكغ عاهًة، فٍي ضساىات ال تشفي حق الدمصات العاهة 

 .(ٕ٘ٓ)ٌيبة السبعػث الجبمػهاسييذكل هداسًا بحخية ككخاهة ك 

هغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية هقخرًة لحخهة هدكغ السبعػث  (ٕٙٓ)(ٖٓ) السادةكعميً فقج جاءت 
أهػالً لٍا ذات الحساية الجبمػهاسي كتستعً بحات الحساية السقخرة لألهاكغ الخاصة بالبعثة كأف كثائقً كهخاسالتً ك 

                                                           

 .ٔٚ ، صٜٕٓٓ، دار الثقافة، عّسػاف، ٔط.الحراىة الجبمػهاسية،  عاشف فيج السغاريد، (ٖٕٓ)
 :فييشا لمعالقات الجبمػماسية مغ اتفاقية ٜٕالسادة  (ٕٗٓ)
كعمِ الجكلة السعتسج لجيٍا أف تعاهمً باالحتخاـ  –فال يجػز بأؼ شكل القبس عميً أك حجدي  –ذخز السسثل الجبمػهاسي حخهة " ل 

 .الالـز لً، كعميٍا أف تتخح كافة الػسائل السعقػلة لسشع االعتجاء عمِ شخرً أك عمِ حخيتً أك عمِ اعتباري"
في القاىػف العاـ، جاهعة الذخؽ  هاجدتيخاألساس القاىػىي لسشح الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية،  صالح الدبغ،ىايل ( ٕ٘ٓ)

 .ٖ٘ص ، ٕٔٔٓاألكسط، عّسػاف، األردف، 
 :القات الجبمػماسيةمغ اتفاقية فييشا لمع ٖٓ السادة (ٕٙٓ)

المتيغ تتستع بٍسا هباىي البعثة، ككحلظ تذسل الحخهة هدتشجاتً يتستع السدكغ الخاص لمسثل الجبمػهاسي بشفذ الحخهة كالحساية " 
 ككحلظ أيزًا هتعمقات السسثل الجبمػهاسي... " . –كهخاسالتً 
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ا، كيدتصيع أف يتخح هدكشًا خاصهق كعادًة ها يكػف هدكغ رئيذ البعثة الجبمػهاسية فيكالحخية.  يتستع بحات  اً ٌخ
الحخهة كالحساية، ككحلظ األهخ بالشدبة إلِ بقية أعزاء البعثة الجبمػهاسية فيكػف لكل هشٍع هدكغ خاص يتستع 

 .(ٕٚٓ)بحات الحساية

، أها األهاكغ التي يقيع فيٍا السادة الدابقة أىٍا قج أقخت الحساية لسدكغ السبعػث الجبمػهاسي ِكُيالحع عم
تذسل ٌحي الحساية هكاف السبعػث الجبمػهاسي بذكل هؤقت فمع ُتِذخ إليٍا، إال أف العخؼ الجكلي قج جخػ عمِ أف 

 . (ٕٛٓ) -في السريف أك غيخي - ةإقاهة السبعػث الجبمػهاسي السؤقت

 حجود الحرانة الذخرية  -

، يتزح أىٍا قج جاءت هقخرًة فييشا لمعالقات الجبمػهاسيةاقية ( هغ اتفٜٕ) هغ خالؿ استقخاء ىز السادة
حا ه ذخز " ل ا ُيفٍع هغ صخيح الشز في السادة:لحراىة السبعػث الجبمػهاسي الذخرية بذكل  هصمق، ٌك

 السسثل الجبمػهاسي حخهة، فال يجػز بأؼ شكل القبس عميً أك حجدي .. ".

  :انالعخف الجوليالفقو و  بيا سسحليحه القاعجة استثشاءات ولكغ 

تأسيدًا عمِ الحق في الجفاع عغ  اتخاذ بعس اإلجخاءات  -كاستثشاءً  –ج لجيٍاجكلة السعتسباستصاعة ال يكػف   .أ 
كهثالً  ،السبعػث الجبمػهاسي حاؿ قياهً بأعساؿ هغ شأىٍا أف تعخض أهشٍا القػهي لمخصخ بحق الشفذ،

ٍا هحاكلة السبعػث الجبمػهاسي الجخػؿ إلِ هشصقة عدكخية هسشػعة، فحيشئح  يكػف هغ حق الجكلة السعتسج لجي
 .(ٜٕٓ)أف تدتخجـ القػة لسشعً هغ ذلظ

 

 عميً في األحػاؿ التي ال يسكغ تجاركٍا كتٍجيج حياتً بالخصخ أف  ػلجفاع عغ الشفذ يحق لمسعتجفي حالة ا .ب 

 .(ٕٓٔ)شبقًا لمقػاعج القاىػىية العاهة ىفدً دكف تجاكز ٌحا الحج كذلظ يجافع شخعيًا عغ    

 .(ٕٔٔ)ائع الحخب كالجخائع ضج اإلىداىيةالحراىة الجبمػهاسية ال تحسي الجبمػهاسي ضج جخ  .ج 

                                                           

 .ٛٗٔص هخجع سابق،  فاضل زكي، (ٕٚٓ)
 .ٚٚٔص القاىػف الجبمػهاسي، هخجع سابق،  عمي صادق أبػ ىيف، (ٕٛٓ)

 .ٛٚٔص هخجع سابق،  محسػد خمف، (ٜٕٓ)
 .ٕٔٔص التسثيل الجبمػهاسي كالقشرمي السعاصخ، هخجع سابق، عبج القادر سالمة،  (ٕٓٔ)
 .ٕٖ٘ص الغشيسي الػسيط في قاىػف الدالـ، هخجع سابق،  دمحم شمعت الغشيسي، (ٕٔٔ)
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 السصمب الثاني

 الحرانة القزائية
 

بعجي اتفاقية  حتِ يسارس السبعػث الجبمػهاسي هٍاهً دكف ضغط أك إكخاي فقج كفل لً العخؼ الجكلي كهغ
  .(ٕٕٔ)فييشا لمعالقات الجبمػهاسية اإلعفاء هغ الخزػع لمقزاء السحمي لمجكلة السعتسج لجيٍا

فقج يتعخض السبعػث الجبمػهاسي في الجكلة السعتسج لجيٍا إلِ دعاك  قج تكػف كيجية كقج تكػف حقيقية كلكشٍا 
عغ أداء هٍاهً كتذكل تجخاًل فيٍا كهداسًا برفتً التسثيمية لجكلتً، لحلظ أقخ القاىػف الجكلي حق تستعً  عيقًتُ 

 .(ٖٕٔ)بالحراىة القزائية في الجكلة السعتسج لجيٍا

ضج حراىتً ال تعشي أبجًا التي يتستع بٍا السبعػث الجبمػهاسي إال أف ها يٍع بجايًة تأكيجي أف الحراىة 
أهاـ القزاء السحمي لمجكلة السعتسج لجيٍا احتخاهًا لكػىً هسثاًل لجكلتً  هغ السالحقة إعفاءيا تعشي السدؤكلية، كإىس

ػ ها ىرت عميً كهخاعاة لستصمبات كضيفتً، ذلظ أف السبعػث الجبمػها سي ال حراىة لً أهاـ قزاء دكلتً، ٌك
 .(ٕٗٔ)(ٗ/ٖٔ)في السادة اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية 

 : الحرانة مغ القزاء السجني واإلداري / أوالً  -

يتستع السبعػث الجبمػهاسي بالحراىة هغ الخزػع لمقزاء السجىي كاإلدارؼ لمجكلة السعتسج لجيٍا، إال أف ٌحي 
فمع تأِت الحراىة هغ القزاء السجىي كاإلدارؼ عمِ إشالقٍا كسا ٌػ الحاؿ بالشدبة الحراىة ليدت هصمقة، 

 .(ٕ٘ٔ)لمسدائل الجشائية

الػضيفة ب هغ ٌحي الحراىة بعس الجعاكػ التي ال تترللمعالقات الجبمػهاسية اتفاقية فييشا  استثشتقج ف
 : الجعاوي اآلتيةوالتي تتسثل بجبمػهاسي، السبعػث الجبمػهاسية كال برفة ال

                                                           

 .ٗٔٗهخجع سابق، ص  شارق عدت رخا، (ٕٕٔ)
 .ٖٔٔص هخجع سابق،  عمي حديغ الذامي، (ٖٕٔ)
 لمعالقات الجبمػماسية:مغ اتفاقية فييشا  ٗ/ٖٔ السادة (ٕٗٔ)
 عجـ خزػع السسثل الجبمػهاسي الختراص قزاء الجكلة السعتسج لجيٍا ال يعفيً هغ الخزػع لقزاء الجكلة السعتسجة" ."
 .ٜٗٔص هخجع سابق،  جسال بخكات، - (ٕ٘ٔ)

 ٓٛٔالقاىػف الجبمػهاسي، هخجع سابق، ص  عمي صادق أبػ ىيف، -      
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  إال إذا شغمً –إذا كاىت دعػػ عيشية هشربة عمِ عقار خاص كائغ في أراضي الجكلة السعتسج لجيٍا " .أ 
 .(ٕٙٔ)"السسثل الجبمػهاسي لحداب دكلتً في خرػص أعساؿ البعثة

إذا كاىت دعػػ خاصة بسيخاث كيكػف السسثل الجبمػهاسي هشفحًا لمػصية أك هجيخًا لمتخكة أك كارثًا فيٍا أك " .ب 
 .(ٕٚٔ)"هػصِ لً برفتً الذخرية ال باسع الجكلة السعتسجة

يقـػ بً السسثل الجبمػهاسي في الجكلة  –يًا كاف أ –إذا كاىت دعػػ هتعمقة بسٍشة حخة أك ىذاط تجارؼ " .ج 
 .(ٕٛٔ)"السعتسج لجيٍا خارج ىصاؽ أعسالً الخسسية

هغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية قج حطخت قياـ السبعػث الجبمػهاسي بأؼ  (ٜٕٔ)(ٕٗ) ذلظ أف السادة
ىذاط هٍشي أك تجارؼ لمكدب الخاص، كعميً ففي حالة هسارستً لٍحي األعساؿ فإىً يكػف قج خالف إحجػ 

ة في ، األهخ الحؼ يتختب عميً حخهاىً هغ التستع بالحراىهٍاهًالسفخكضة عميً أثشاء تػليً  االلتداهات
 الجعاكػ الستعمقة بٍحي األعساؿ. 

( هغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية هغ الحراىة تجاي القزاء ٖٔ) الجعاكػ التي استثشتٍا السادةٌحي ٌي 
ي أ، (ٕٕٓ)(ٖ/ٕٖ) ُتفٍع هغ ىز السادة  خػ السجىي كاإلدارؼ، إال أف ٌشاؾ ثسة حالة أخ  بالحراىة يتستع الّ ٌك

بخفع دعػػ هجىية أك إدارية برفتً هجعيًا أهاـ قزاء الجكلة السعتسج لجيٍا، فحيشئِح ال يحق لً حاتً بيبجأ  عشجها
 االحتجاج بحراىتً القزائية تجاي أؼ شمب يتختب عمِ الجعػػ األصمية.

 الحرانة مغ القزاء الجشائي /ثانياً  -

 جسيع تشصبق عمِ  كالتيسعتسج لجيٍا هغ القزاء الجشائي لمجكلة الالسصمقة يتستع السبعػث الجبمػهاسي بالحراىة 

 
                                                           

 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية. /أٔ/ٖٔالسادة  (ٕٙٔ)
 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية./ب ٔ/ٖٔة الساد (ٕٚٔ)

 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية. /جٔ/ٖٔ السادة (ٕٛٔ)
  :مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية ٕٗ السادة (ٜٕٔ)

 . السعتسج لجيٍا بأؼ ىذاط هٍشي أك تجارؼ في سبيل الكدب الخاص""ال يجػز أف يقـػ السسثل الجبمػهاسي في الجكلة 
 :ةة فييشا لمعالقات الجبمػماسيمغ اتفاقي ٖ/ٕٖ السادة (ٕٕٓ)

فال يجػز لً بعج ذلظ أف  ٖٚذا رفع السسثل الجبمػهاسي أك الذخز الحؼ يتستع باإلعفاء هغ القزاء السحمي دعػػ كفقًا لمسادة إ" 
 .القزائية بالشدبة ألؼ شمب يتختب هباشخة عمِ دعػاي األصمية"يدتشج إلِ الحراىة 
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 .(ٕٕٔ)الخسسية كالذخرية ترخفاتً

، فإف األهخ ليذ كحلظ ليدت هصمقةفمسا كاىت حراىة السبعػث الجبمػهاسي هغ القزاء السجىي كاإلدارؼ 
لجيٍا ة السعتسج بالشدبة لمقزاء الجشائي، حيث أف إعفاء السبعػث الجبمػهاسي هغ القزاء الجشائي اإلقميسي لمجكل

في هقابل الحراىة القزائية التي يتستع بٍا السبعػث الجبمػهاسي فإىً يقع ك  إال أىً .(ٕٕٕ)عميً استثشاء تاـ  كال ي ػِخدُ 
يكػف هغ حق كعميً فعمِ عاتقً كاجب احتخاـ قػاىيغ الجكلة السعتسج لجيٍا كعجـ التجخل في شؤكىٍا الجاخمية ، 

األخيخة حاؿ ارتكاب السبعػث الجبمػهاسي لجخيسة أف تبمغ دكلتً أىً قج أصبح شخرُا غيخ هخغػب فيً، كأف 
 ذلظ، فيكػف لمجكلة السعتسج لجيٍاتصمب هغ حكػهتً سحبً أك إىٍاء هٍاهً، كفي حالة رفس أك تقاعذ دكلتً في 

 .(ٖٕٕ)برفتً هبعػثًا دبمػهاسياً رفس االعتخاؼ بٍحا الذخز 

إال أف ها يججر اإلشارة إليً، أف هشح الحراىة تجاي القزاء الجشائي لقزاء الجكلة السعتسج لجيٍا، ليذ 
سة السبعػث أهاـ الٍجؼ هشً كال يعشي أبجًا اإلفالت هغ العقاب، فسغ كاجب الجكلة السعتسجة أف تقػـ بسحاك

 هحاكسٍا

                                                           

 .ٖٕ٘ص الغشيسي الػسيط في قاىػف الدالـ، هخجع سابق، دمحم شمعت الغشيسي،  - (ٕٕٔ)

 .ٓٛٔص هخجع سابق،  محسػد خمف، -      
 .ٖٜٔص هخجع سابق،  جسال بخكات، -      

 .ٗٔٔص التشطيع الجبمػهاسي، هخجع سابق،  عائذة راتب، - ( ٕٕٕ)

- Michael Hardy, Op., Cit., P. 74. 
 ىحه األحكام صخاحة في:اقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية تزسشت اتف (ٖٕٕ)

 : ٔ/ٔٗ السادة -
السعتسجيغ لجيٍا، كعميٍع عمِ األشخاص الحيغ يتستعػف بالحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية كاجب احتخاـ قػاىيغ كلػائح الجكلة "

 .كحلظ كاجب عجـ التجخل في الذؤكف الجاخمية لتمظ الجكلة"
 " :ٜالسادة  -
كلة السعتسج لجيٍا في أؼ كقت كبجكف ذكخ األسباب أف تبمغ الجكلة السعتسجة أف رئيذ أك أؼ عزػ هغ شاقع بعثتٍا مجل .ٔ

)هغ غيخ الجبمػهاسييغ( أصبح غيخ هخغػب فيً، الجبمػهاسي أصبح شخرا غيخ هقبػؿ أك أف أؼ عزػ هغ شاقع بعثتٍا 
كعمِ الجكلة السعتسجة أف تدتجعي الذخز السعشي أك تشٍي أعسالً لجػ البعثة كفقا لمطخكؼ، كيسكغ أف يربح الذخز غيخ 

 .هقبػؿ أك غيخ هخغػب فيً قبل أف يرل إلِ أراضي الجكلة السعتسج لجيٍا
فح في فتخة هعقػلة االلتداهات السفخكضة عميٍا في الفقخة األكلِ هغ ٌحي السادة فممجكلة أك لع تش ذا رفزت الجكلة السعتسجة التشفيحإ .ٕ

 السعتسج لجيٍا أف تخفس االعتخاؼ لمذخز السعشي بػصفً عزػا في البعثة".



  62  

 

 .(ٕٕٗ)هحاكسٍا الػششية

 التشازل عغ الحرانة القزائية: -

، كعميً الحراىة القزائية التي يتستع بٍا السبعػث الجبمػهاسي هقخرة أصاًل لرالح دكلتً ال لرالح شخرً إف
فإىً كقاعجة عاهة ال يسكغ التشازؿ عشٍا، كبالتالي الخزػع لمقزاء اإلقميسي لمجكلة السعتسج لجيٍا في غيخ 

كالستعمقة بالجعاكػ التي تخخج هغ لمعالقات الجبمػهاسية ( هغ اتفاقية فييشا ٖٔ) الحاالت التي استثشتٍا السادة
 .(ٕٕ٘)الجبمػهاسي إال بسػافقة دكلة السبعػث ،الحراىة القزائية تجاي القزاء السجىي كاإلدارؼ لمجكلة السعتسج لجيٍا

سات كقج تكػف ٌحي السػافقة سابقة عمِ أؼ ىداع أك دعػػ يكػف السبعػث الجبمػهاسي شخفًا فيٍا بشاء عمِ تعمي
أك ىز تذخيعي في دكلتً يدسح لً بقبػؿ القزاء اإلقميسي لمجكلة السعتسج لجيٍا في حاالت هعيشة، فيجػز لً في 

 .(ٕٕٙ)كلتًهثل ٌحي الحالة الترخؼ في حجكد التعميسات كالشز دكف الخجػع لج

اء الجكلة السعتسج في حالة عجـ كجػد ٌحا التخخيز السدبق، فإىً ال يجػز خزػع السبعػث الجبمػهاسية لقزأها  
 .(ٕٕٚ)شاء عمِ ترخيح خاص صخيح هغ دكلتًلجيٍا في أهخ يتستع بذأىً بالحراىة إال ب

إال أنو يجب التفخق بيغ التشازل عغ الحرانة تجاه القزاء السجني واإلداري مغ ناحية، وبيغ التشازل عغ 
 ;الحرانة تجاه القزاء الجشائي

 في حاالت هحجدة تتسثل إالّ  ،بالحراىة ضج اتخاذ أؼ إجخاء تشفيحؼ يتسّتع السبعػث الجبمػهاسيإف   بجايةً 
هغ الحراىة، كلكغ بذخط عجـ  لمعالقات الجبمػهاسية ( هغ اتفاقية فييشأٖ)لجعاكػ التي استثشتٍا السادة في ا

 السداس

                                                           

)224( “Immunity from criminal jurisdiction does not mean impunity. The sending State  has the moral 
duty to bring the person enjoying immunity before its courts”. – See: Mohammed Bedjaoui         
“Former Member of the International Court of Justice”, International Law Achievements and 
Prospects, Part 1, Foreword by: Federco Mayor, ©by: UNESCO-Paris, and Martinus Nijhoff 
Publishers-Netherlands, 1991, P. 444.  

 .ٖٛٔص القاىػف الجبمػهاسي، هخجع سابق،  عمي صادق أبػ ىيف، (ٕٕ٘)
 .ٚٛٔص ، السخجع ىفدً عمي صادق أبػ ىيف، (ٕٕٙ)
 .ٕٙٓص هخجع سابق،  دمحم بياء الجيغ الغسخي، (ٕٕٚ)
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 . (ٕٕٛ)السداس بحخهتً الذخرية كحخهة هدكشً
الحراىة القزائية لمسبعػث الجبمػهاسي بالشدبة ألؼ  كلكغ التفخقة بيغ الحالتيغ تكسغ في أف التشازؿ عغ

يرجر، ذلظ أف إجخاءات التشفيح تحتاج إلِ تشازؿ دعػػ هجىية أك إدارية ال يستج إلِ تشفيح الحكع الحؼ 
 .(ٜٕٕ)قلهدت

بيغ إجخاءات السحاكسة كإجخاءات تشفيح لعل ٌحا التسييد يعػد إلِ تسييد العجيج هغ الجكؿ في أىطستٍا ك 
كالتي عادة ها تتصمب صجكر حكع خاص بالتشفيح، أها بالشدبة إلِ الجعاكػ الجدائية كالتي تختبط بالحق  األحكاـ

العاـ، فإف التشازؿ عغ الحراىة القزائية يفخض حكسًا التشازؿ عغ الحراىة ضج إجخاءات التشفيح بحيث تشفح فػر 
هغ اتفاقية فييشا لمعالقات  ٗ/ٕٖأضف إلِ ذلظ أف ىز السادة  .(ٖٕٓ)اكتداب الحكع الريغة الشٍائية 
 .(ٖٕٔ)كحجٌا الجعاكػ السجىية كاإلداريةالسحكػر يخز الجبمػهاسية تجؿ صخاحة أف الحكع 

ػ إف صجر التشازؿ عغ الحراىة القزائية هغ الجكلة السعتسجة أك هغ  ،داؤل ي ثار في ىحا الرجدوثسة ت ٌك
ذتخط أيزًا قبػؿ السبعػث الذخري لٍحا التشازؿ يسثمٍا هغ غيخ السبعػث الجبمػهاسي هحل التشازؿ، فٍل يُ 

 صخاحة أك ضسشًا؟

لع تتصخؽ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية لٍحي الشقصة، إال أىً هغ الستفق عميً أف الحراىة إىسا ٌي هقخرة 
كعميً فال داعي لمحٌاب إلِ ٌحا الحج في حساية السبعػث  ،كلزساف حدغ أدائً لسٍاهً لرالح دكلتً ال لذخرً

تتشازؿ عغ ٌحي الحراىة  أف دكلة السبعػث الجبمػهاسي لغ ًفي شظ فإىً هسا الإلِ ذلظ  . إضافةً (ٕٖٕ)الجبمػهاسي
 إال إف ُكِججت أسباب ججّية ككاىت ترخفات هبعػثٍا تقتزي اتخاذ هثل ٌحا اإلجخاء.

                                                           

 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية:  ٖ/ٖٔ السادة (ٕٕٛ)
هغ ٌحي السادة،  ٔيجػز اتخاذ أؼ إجخاء تشفيحؼ ضج السسثل الجبمػهاسي إال في الحاالت السحكػرة في الفقخات أ، ب، ج هغ البشج "ال 

 كعمِ شخط إهكاف إجخاء التشفيح بجكف السداس بحخهة شخز السسثل أك بحخهة هدكشً".
 .كها بعجٌا ٜٖٔص  هخجع سابق، إبخاىيع دمحم العشاني، - (ٜٕٕ)

 .٘ٔٗص ، هخجع سابق، شارق عدت رخا -      
 .ٗ٘ٙص هخجع سابق،  عاصع جابخ، (ٖٕٓ)
 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية:  ٗ/ٕٖالسادة  (ٖٕٔ)

" إف التشازؿ عغ الحراىة القزائية في الجعاكػ السجىية أك اإلدارية ال يعشي التشازؿ عغ الحراىة بالشدبة إلجخاءات تشفيح األحكاـ 
 الحرػؿ لٍا عمِ تشازؿ هدتقل " .التي يجب 

(232) Grant V. McClanahan, Op. Cit., P . 158. 
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أهاـ هحاكع الجكلة التي كاف  السبعػث فسا هجػ جػاز هحاكسة ء الرفة الجبمػهاسيةفإىً في حالة اىتٍاكأخيخًا 
 هعتسجًا لجيٍا؟

لع تكغ الجخيسة قج ال يػجج ها يسشع قاىػىًا هغ هحاكستً أهاـ الجكلة التي كاف هعتسجًا لجيٍا ها  في الػاقع إىً
 في البعثة اً عزػ الشدبة لألعساؿ التي قاـ بٍا برفتً الحراىة ب سخياف ، هع استسخار(ٖٖٕ)سقصت بالتقادـ

 .(ٖٕٗ)الجبمػهاسية
 

 اإلعفاء مغ أداء الذيادة: /ثالثاً  -

حق ، فسغ )ٖٕ٘(أهاـ قزاء الجكلة السعتسج لجيٍا ال يجػز إكخاي السبعػث الجبمػهاسي عمِ اإلدالء بذٍادتً
عجـ السثػؿ أهاـ القزاء الػششي لمجكلة السعتسج لجيٍا كذاٌج سػاء في دعػػ هجىية أك  السبعػث الجبمػهاسي

 أك إدارية. جشائية

ي لمجكلة السعتسج كفي كاقع األهخ يعتبخ اعفاؤي هغ أداء الذٍادة جدءًا هغ اعفائً هغ الخزػع لمقزاء اإلقميس 
سبعػث الجبمػهاسي بالحراىة القزائية عجـ جػاز سغ الستفق عميً أىً يتختب عمِ تستع ال، ف)ٖٕٙ(لجيٍا بذكل عاـ

ً عمِ الحزػر أهاـ قزاء الجكلة السعتسج لجيٍا ألداء شٍادتً بخرػص أؼ كاقعة هجىية أـ جشائية أـ  إكخٌا
 .)ٖٕٚ(إدارية حتِ كإف كاىت شٍادتً أساسية كقاشعة

ً عمِ أداء الذٍادة، فسغ السخغػب فيً كال سيسا في األحػاؿ التي تكػف  إال كإىً إف كاف ال يجػز إكخٌا
شٍادتً أساسية إلجالء الحقيقة كلع يكغ اإلدالء بٍا يسدً في شيء أك يزيخ دكلتً، أف يعاكف الدمصات في أداء 

                                                           

 .ٗٓٙ، ص ٕٜٚٔة العخبية، القاٌخة، شٍزهبادغ القاىػف الجكلي العاـ، دار ال دمحم حافظ غانع، (ٖٖٕ)
 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٕ/ٜٖالسادة  (ٖٕٗ)
تشتٍي عادة ٌحي السدايا كالحراىات هغ كقت هغادرة ٌحا  ،يتستعػف بالسدايا كالحراىاتعشجها تشقزي هٍسة شخز هغ الحيغ "

ت حتِ الذخز ألراضي الجكلة السعتسج لجيٍا أك عشج اىتٍاء السٍمة السعقػلة التي تسشح لً لٍحا الدبب، كيدتسخ سخياىٍا لٍحا الػق
 ".التي قام بيا ىحا الفخد كعزػ في البعثة تدتسخ الحرانة بالشدبة لألعسال، ذلظعشج قياـ ىداع هدمح، كهع 

 :القات الجبمػماسيةمغ اتفاقية فييشا لمع ٕ/ٖٔالسادة  (ٖٕ٘)
 . ال يجػز إجبار السسثل الجبمػهاسي عمِ اإلدالء بالذٍادة""
الجكلي العاـ، جاهعة ، هاجدتيخ في القاىػف "الػسائل السشطسة لمعالقات الخارجية "التسثيل الخارجي كالسعاٌجات وليج عسخان، (ٖٕٙ)

 .٘ٗص ، ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓقدشصيشة، الجدائخ، الدشة الجاهعية 
 .ٜٖٙص الػجيد في القاىػف الجكلي العاـ، هخجع سابق،  دمحم حافظ غانع، (ٖٕٚ)
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الصخيق الجبمػهاسي عغ شخيق كزارة خارجية كاجبٍا هتِ كاف في هقجكري ذلظ، كعميً يسكغ أف ُيصمب إليً ذلظ ب
دكلتً، كقج يقػـ أحج رجاؿ القزاء باالىتقاؿ إلِ هقخ البعثة لالستساع إلِ شٍادتً كتجكيشٍا، أك قج يقػـ بتجكيغ 

 .)ٖٕٛ(دتً كإرسالٍا إلِ الجٍات السخترةشٍا

 
 

 السصمب الثالث
 االمتيازات الجبمػماسية

 
 الزخائب: بعس اإلعفاء مغ /أوالً  -

يسية أك ُيعفِ السبعػث الجبمػهاسي هغ جسيع الخسػـ كالزخائب الذخرية أك العيشية أك القػهية أك اإلقم 
 :(ٜٖٕ)البمجية باستثشاء ها يمي

 .لزخائب غيخ السباشخة التي تتجاخل بصبيعتٍا عادة في أثساف البزائع أك الخجهاتا .أ 
إال إذا كاف  الزخائب كالخسػـ السفخكضة عمِ العقارات الخاصة الػاقعة في أراضي الجكؿ السعتسج لجيٍا  .ب 

ا لحداب الجكلة السعتسجة في شؤكف أعساؿ البعثة  .السسثل الجبمػهاسي يحػٌز
 .(ٕٓٗ)ٗ/ٜٖالسادة ضخائب التخكات التي تحرمٍا الجكلة السعتسج لجيٍا هع هالحطة سخياف أحكاـ  .ج 
كالخسػـ عمِ الجخل الخاص الشابع في الجكلة السعتسج لجيٍا كالزخائب السفخكضة عمِ رأس الساؿ  الزخائب .د 

 .السخكد في االستثسار في هذخكعات تجارية في الجكلة السعتسج لجيٍا
 .الزخائب كالخسػـ التي تحّرل ىتيجة لخجهات خاصة .ه 
غ التي ال تترل بسقخ البعثة. .و   رسـػ التدجيل كالقيج كالٌخ

                                                           

 .ٓٛٔص  هخجع سابق القاىػف الجبمػهاسي، عمي صادق أبػ ىيف، (ٖٕٛ)
 .لمعالقات الجبمػماسيةمغ اتفاقية فييشا  ٖٗالسادة  (ٜٖٕ)
 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٗ/ٜٖالسادة  (ٕٓٗ)

"إذا تػفي عزػ هغ البعثة ليذ هغ جشدية الجكلة السعتسج لجيٍا أك لع يكغ فيٍا هكاف إقاهتً الجائسة أك أحج أفخاد أسختً السقيسيغ 
ا أثش ،هعً تدسح الجكلة السعتسج لجيٍا بترجيخ هشقػالت الستػفِ اء هعيذتً فيٍا التي تحـخ قػاىيشٍا هع استثشاء تمظ التي حاٌز

ا كقت الػفاة، كال تحرل ضخائب هيخاث عمِ السشقػالت التي كاف سبب كجػدٌا في الجكلة السعتسج لجيٍا ٌػ كجػد الستػفِ  ترجيٌخ
 في ٌحي الجكلة كعزػ في البعثة أك كفخد هغ أفخاد أسخة عزػ البعثة".
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 اإلعفاءات الجسخكية: /ثانياً  -

هغ باب تكخيع السبعػث الجبمػهاسي فقج جخػ العخؼ الجكلي كهغ بعجي اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية عمِ 
إعفائً هغ دفع الخسػـ الجسخكية عغ األشياء التي يدتػردٌا هخررة الستعساؿ البعثة أك الستعسالً الذخري 

 .(ٕٔٗ)ـػ الشقل كالتخديغً، باستثشاء رسأك الستعساؿ أفخاد أسخت

كججت أسباب قػية تجعػ إف إال  ،هغ إجخاءات التفتير ألهتعتً الذخريةالسبعػث الجبمػهاسي كسا كُيعفِ 
ا بسقتزِ التذخيع، أك تكػف خاضعة  إلِ االعتقاد بأىٍا تحػؼ أشياء أك أصشافا هحطػرا استيخادٌا أك ترجيٌخ

كفي ٌحي الحالة ال يجػز إجخاء الكذف إال بحزػر السسثل  لتعميسات الحجخ الرحي لمجكلة السعتسج لجيٍا،
 .(ٕٕٗ)الجبمػهاسي أك هغ يشتجبً

ٌحي ٌي الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية لمسػضفيغ الجبمػهاسييغ في البعثة الجبمػهاسية، إال أف ها تججر 
لجيٍا أك السقيسيغ فيٍا إقاهة  اإلشارة إليً أف السػضفيغ الجبمػهاسييغ الحيغ يكػىػف هغ هػاششي الجكلة السعتسج

دائسة، فإىٍع يتستعػف بالحراىات كاالهتيازات فقط بالشدبة لألعساؿ الخسسية التي يقػهػف فيٍا خالؿ تأديتٍع 
 .(ٖٕٗ)هٍاهٍع، ها لع تسشحٍع الجكلة السعتسج لجيٍا حراىات كاهتيازات إضافية

                                                           

 : الجبمػماسيةالقات مغ اتفاقية لمع ٔ/ٖٙ السادة (ٕٔٗ)
" هع تصبيق الشرػص التذخيعية كالتعميسات التي تدتصيع كضعٍا تسشح الجكلة السعتسج لجيٍا اإلدخاؿ كاإلعفاء هغ الخسـػ الجسخكية 

 :كهغ العػائج كالخسـػ األخخػ هع استثشاء رسـػ التخديغ كالشقل كالسراريف السختمفة الشاتجة عغ الخجهات السساثمة عسا يمي
 .الػاردة لالستعساؿ الخسسي لمبعثةاألشياء  .أ 
األشياء الػاردة لالستعساؿ الذخري لمسسثل الجبمػهاسي أك ألعزاء أسختً الحيغ يعيذػف هعً، كتجخل فيٍا األصشاؼ السعجة  .ب 

 ."إلقاهتً
 :القات الجبمػماسيةمغ اتفاقية لمع ٕ/ٖٙ السادة (ٕٕٗ)
إال إذا كججت أسباب قػية تجعػ إلِ االعتقاد بأىٍا تحػؼ أشياء ال تسشح عشٍا  عفِ السسثل الجبمػهاسي هغ تفتير أهتعتً الذخريةيُ "

ا بسقتزِ التذخيع أك تكػف خاضعة  هغ ٌحي السادة الفقخة األكلِاإلعفاءات السحكػرة في  أك أصشافا هحطػرا استيخادٌا أك ترجيٌخ
لمجكلة السعتسج لجيٍا، كفي ٌحي الحالة ال يجػز إجخاء الكذف إال بحزػر السسثل الجبمػهاسي أك هغ لتعميسات الحجخ الرحي 

 ."يشتجبً
 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٔ/ٖٛالسادة ( ٖٕٗ)

يٍا أك الحؼ تكػف إقاهتً فالسسثل الجبمػهاسي هغ جشدية الجكلة السعتسج لج ،ذا لع تسشح الجكلة السعتسج لجيٍا هدايا كحراىات إضافية"إ
 ."الجائسة فيٍا ال يتستع بالحراىة القزائية أك بحخهة شخرً إال بالشدبة لترخفاتً الخسسية التي يقـػ بٍا أثشاء تأدية أعسالً
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ف هعً في ىفذ السدكغ، بالحراىات كاالهتيازات كسا كيتستع أفخاد أسخة السسثل الجبمػهاسي الحيغ يعيذػ     
 .(ٕٗٗ)الجبمػهاسية السقخرة لمسثل الجبمػهاسي ىفدً، شخيصة أال يكػىػا هغ هػاششي الجكلة السعتسج لجيٍا

 :، فإنيا كالتاليحرانات وامتيازات أعزاء البعثة مغ غيخ السػضفيغ الجبمػماسييغ وأما

ع الحيغ يعيذػف هعٍع في ذات السدكغ، فإىٍع يتستعػف  السػضفيغ اإلدارييغ والفشييغ  - بحات كأفخاد أسٌخ
 يكػىػا هغ هػاششي الجكلة السعتسج لجيٍا أك هقيسيغ فيٍا إقاهة الّ ، شخيصة أالحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية

ألعساؿ دائسة، باستثشاء: الحراىة في عجـ الخزػع لمقزاء السجىي كاإلدارؼ، كالتي ال تدخؼ بالشدبة ل
ع هغارية خارج ىصاؽ هسارستٍع هٍاهٍع، الج الجسارؾ عمِ ها  كبالشدبة لإلعفاءات الجسخكية فإىً يتع إعفاٌؤ

 .(ٕ٘ٗ)إقاهتٍع األكلِيدتػردكىً بدبب 
فإىٍع يتستعػف بصائفة هحجدة هغ الحراىات كاالهتيازات تتسثل في الحراىة في األعساؿ  مدتخجمي البعثة، -

ع، أيزًا التي يؤدكىٍا أثشاء هسا  أالّ  بذخطرسة أعسالٍع الخسسية، كاإلعفاء هغ الخسػـ كالزخائب عمِ أجػٌر
 .(ٕٙٗ)يكػىػا هغ هػاششي الجكلة السعتسج لجيٍا أك هغ السقيسيغ فيٍا إقاهة دائسة

كأها الخجـ الخرػصييغ ألعزاء البعثة الجبمػهاسية هغ غيخ هػاششي الجكلة السعتسج لجيٍا كهغ غيخ 
 السقيسيغ

 
                                                           

 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٔ/ٖٚالسادة  (ٕٗٗ)
 ٖٙإلِ  ٜٕالسدكغ بالسدايا كالحراىات السحكػرة في السػاد هغ  يتستع أعزاء أسخة السسثل الجبمػهاسي الحيغ يعيذػف هعً في ىفذ"

 .عمِ شخط أال يكػىػا هغ رعايا الجكلة السعتسج لجيٍا"
 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٕ/ٖٚالسادة ( ٕ٘ٗ)
ع الحيغ يعيذػف هعٍع في ىفذ " السدكغ بالشدبة لكل هشٍع كعمِ أعزاء الصاقع اإلدارؼ كالصاقع الفشي لمبعثة ككحلظ أعزاء أسٌخ

شخط أال يكػىػا هغ رعايا الجكلة السعتسج لجيٍا أك أف تكػف إقاهتٍع الجائسة في أراضيٍا يتستعػف بالسدايا ك الحراىات السحكػرة في 
غ لجيٍا ، هع استثشاء الحراىة في عجـ الخزػع القزائي لالختراص السجىي أك اإلدارؼ لمجكلة السعتسجيٖ٘إلِ  ٜٕالسػاد هغ 

ا في البشج ) في الترخفات الخارجة عغ ىصاؽ أعسالٍع الخسسية، كيتستعػف بالسدايا السحكػرة في البشج )أ(  ٖٔ( هغ السادة ٔالػارد ذكٌخ
 (".بالشدبة لألشياء السدتػردة بدبب إقاهتٍع األكلِ )أكؿ تػشغ ٖٙهغ السادة 

 ة:مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسي ٖ/ٖٚالسادة  (ٕٙٗ)
ة "أفخاد شاقع الخجهة لمبعثة الحيغ ليدػا هغ رعايا الجكلة السعتسجيغ لجيٍا أك هغ السقيسيغ فيٍا إقاهة دائسة يتستعػف بالحراىة بالشدب

 .لمترخفات التي تحجث هشٍع أثشاء تأدية أعسالٍع، كيعفػف هغ الزخائب كالخسـػ عغ هختباتٍع التي يتقاضػىٍا في كضائفٍع"
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ع  .(ٕٚٗ)السقيسيغ فيٍا إقاهة دائسة، فإىٍع ال يتستعػف سػػ باإلعفاء هغ الزخائب كالخسػـ عمِ أجػٌر

هغ هػاششي الجكلة السعتسج لجيٍا، أك ِهس ْغ يقيسػف  أعزاء البعثة هغ غيخ السػضفيغ الجبمػهاسييغكفي حالة كاف 
 .(ٕٛٗ)تمظ التي تقّخٌا لٍع الجكلة السعتسج لجيٍافيٍا إقاهة دائسة، فإىٍع ال يتستعػف بأية حراىات كاهتيازات سػػ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٗ/ٖٚالسادة  (ٕٚٗ)
"الخجـ الخرػصيػف ألعزاء البعثة الحيغ ليدػا هغ رعايا الجكلة السعتسج لجيٍا كالحيغ ال يقيسػف فيٍا إقاهة دائسة يتستعػف باإلعفاء 

ػف بسدايا أك حراىات إال في الحجكد هغ الزخائب كالخسـػ عغ هختباتٍع التي يتقاضػىٍا عغ خجهتٍع، كفي كل الحاالت ال يتستع
ا الجكلة السعتسج لجيٍا، كسا أف لمجكلة السعتسج لجيٍا أف تدتعسل حق كاليتٍا عمِ ٌؤالء األشخاص عمِ أال يعػؽ ذلظ  التي تقخٌر

 .كثيخا البعثة عغ أداء أعسالٍا"
 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٕ/ٖٛالسادة ( ٕٛٗ)
يغ لصاقع البعثة كالخجـ الخرػصييغ الحيغ هغ جشدية الجكلة السعتسج لجيٍا أك الحيغ تكػف إقاهتٍع الجائسة في "إف األعزاء اآلخخ  

ا لٍع تمظ الجكلة، كهع ذلظ فممجكلة السعتسج لجيٍا أف تدتعسل حق  ،أراضيٍا ال يتستعػف بالسدايا كالحراىات إال في الحجكد التي تقخٌر
 .قة ال تعػؽ كثيخا قياـ البعثة بأعسالٍا"كاليتٍا عمِ ٌؤالء األفخاد بصخي
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 الفرل الثاني

 اإلشار القانػني لحرانات وامتيازات مقار البعثات الجبمػماسية
 

 تسييج وتقديع -

عمِ أف لمجكلة السعتسجة حقًا يقابمً التداـ لمعالقات الجبمػهاسية كهغ بعجي اتفاقية فييشا العخؼ الجكلي  استقخ
السعتسج لجيٍا بأف تزسغ لسقخ البعثة الجبمػهاسية كضعًا خاصًا يخخجً عغ ىصاؽ اختراصٍا الجكلة 
  يٍتع بإحاشة هقار البعثات الجبمػهاسية بسجسػعة هغ الحراىات كاالهتيازات، فالقاىػف الجكلي (ٜٕٗ)اإلقميسي
ت كاالهتيازات كالحراىا ػهاسية،السقرػد بسقخ البعثة الجبم بتبياف الفرل في كافة جػاىبٍا، بجايةً  ٌحا يتشاكلٍا

 خ البعثات الجبمػهاسية في كل هغ حالة الدمع كالحخب.التي يتستع بٍا هق

سا في تقييج أك تقميز الحراىات كاالهتيازات  كسا كيتع الحجيث عغ األهغ القػهي كالديادة الػششية كدكٌر
ا حراىة هقخ البعثسسشػحة لسقخ البعثات الجبمػهاسية، باإلضافة إلِ التصخؽ إلِ بعس ال ة اإلشكاليات التي تثيٌخ

 .الجبمػهاسية كسدألة حق اإليػاء

 :كالتالييع الفرل تع تقدكعميً 

  .مقخ البعثة حرانات وامتيازاتالسبحث األول: 

 .السمجأحرانة مقخ البعثة الجبمػماسية وحق السبحث الثاني: 

 .األوقات غيخ العاديةالحرانات واالمتيازات الجبمػماسية في السبحث الثالث: 

 

 

 

 
                                                           

 .ٙٙص ، ٕٕٓٓػعات الجاهعية، االسكشجرية، القاىػف الجكلي العاـ، دار السصبدمحم سامي عبج الحسيج،  ( ٜٕٗ)
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 السبحث األول

 البعثة الجبمػماسيةمقخ حرانات وامتيازات 
 

يقتزي ىطاـ البعثات الجبمػهاسية الجائسة أف يكػف لٍا هقخ كأهكشة خاصة بٍا تدتخجهٍا لسسارسة هٍاهٍا 
لتسارس كضائفٍا بحخية كاستقالؿ دكف أؼ  كباهتيازات كتدٍيالت كىذاشٍا، لحلظ فٍي تتستع بحراىة دبمػهاسية

 .(ٕٓ٘)تأثيخ أك تجّخل هغ الجكلة السعتسج لجيٍا

كسا كأف الحراىة التي يتستع بٍا هقخ البعثة الجبمػهاسية إىسا تسّثل ضساىًا الحتخاـ سيادة الجكلة التي يسثمٍا، 
ٌي حراىة حراىة هقخ البعثة الجبمػهاسية ليدت هتفخعة عغ حراىة أعزاء البعثة الجبمػهاسية، كإىسا فكعميً 

 .(ٕٔ٘)عغ سيادة الجكلة السعتسجة تسّثل تعبيخاً هدتقمة 

كاهتيازات هقار البعثات  األحكاـ الستعمقة بحراىات لمعالقات الجبمػهاسية كقج تشاكلت اتفاقية فييشا
استقخاء السػاد ذات الرمة يتبّيغ أف ٌحي الحراىات كاالهتيازات هشٍا ها يتعمق بحراىة  ، كهغ خالؿالجبمػهاسية

السقخ كهػجػداتً، كحراىة هحفػضات البعثة ككثائقٍا، كحراىة السخاسالت الخاصة بالبعثة، باإلضافة إلِ شائفة 
 هغ االهتيازات كالتدٍيالت الخاصة بعسل البعثة.

 :إلِالسبحث  تّع تقديعكعميً  -
  بسقخ البعثة الجبمػماسيةالسصمب األول: السقرػد 
  :سقخ البعثة الجبمػماسيةل السقخرة حرانةالالسصمب الثاني 
 :البعثة الجبمػماسيةبسقخ الخاصة متيازات الا السصمب الثالث 

 

 

 
                                                           

الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية في القاىػف الجكلي، هجمة الفقً كالقاىػف السقارف، جاهعة الكػيت، السجمج وليج خالج الخبيع، ( ٕٓ٘)
 .ٕٖص ، 2008، ٕٚ، العجد ٖٕ

 .ٕٛٔص القاىػف الجبمػهاسي، هخجع سابق،  عمي صادق أبػ ىيف، (ٕٔ٘)
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 السصمب األول
 السقرػد بسقخ البعثة الجبمػماسية

 
ع هتصمبات ىطاـ التسثيل الجبمػهاسي الجائع أف  يكػف لمبعثة الجبمػهاسية هقخ  في الجكلة السعتسج لجيٍا، هغ ٌأ

 في عالقتٍا هعٍا كالحؼ غالبًا ها يكػف في العاصسة.هخكدًا  تتخح هشًتسارس فيً هٍاهٍا ك 

خ كفق قػاىيشٍا اقتشاء السقخ الالـز في إقميسٍا لمجكلة السعتسجة، أك  لحلظ يجب عمِ الجكلة السعتسج لجيٍا أف تيدِّ
، كفي بعس األحياف تتبادؿ الجكؿ الرجيقة التبّخع بجار (ٕٕ٘)أف تداعجٌا في الحرػؿ عميً بأية شخيقة أخخػ 

  البعثة الجبمػهاسية.

فيخ هقخ البعثة ليذ هقرػرًا فقط عمِ السكاتب الخسسية أك سكغ التداـ الجكلة السعتسج لجيٍا بتػ كسا كأف 
 . (ٖٕ٘)البعثة في إيجادٌع الدكغ الالئق  ألعزاء الدفيخ، بل يستج إلِ ضخكرة هداعجتٍا

ة التي محقلحؼ يذسل السباىي كاألراضي الساكبشاء عمِ ذلظ يمـد تحجيج السقرػد بسقخ البعثة الجبمػهاسية، 
الجبمػهاسية بغس الشطخ عغ هالكٍا، فٍي تذسل تمظ التي تسمكٍا البعثة الجبمػهاسية ػأك تدتخجـ في عسل البعثة 

ا، كيجخل فيٍا هكاف إقاهة رئيذ البعثة  .(ٕٗ٘)تدتأجٌخ

أؼ أف هقخ البعثة يتسثل في السباىي كاألهاكغ التي تخررٍا الجكلة السعتسجة الستعساؿ البعثة، كالتي تباشخ 
 .(ٕ٘٘)، كتذسل أيزًا هشدؿ رئيذ البعثة الجبمػهاسيةالٍا في إقميع الجكلة السعتسج لجيٍافيٍا البعثة الجبمػهاسية أعس

                                                           

 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٔ/ٕٔالسادة  (ٕٕ٘)
أف تيدخ لمجكلة السعتسجة أف تحػز في أراضيٍا السباىي الالزهة  -كفي حجكد ها تدسح بً تذخيعاتٍا-السعتسج لجيٍا عمِ الجكلة "

 لبعثتٍا أك أف تدٍل لٍا العثػر عمِ هباف  بصخيقة أخخػ".
 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٕ/ٕٔالسادة  (ٖٕ٘)
 .عِ األهخ هداعجة البعثات لمحرػؿ عمِ هداكغ هالئسة ألعزائٍا"يجب عمِ الجكلة السعتسج لجيٍا  إذا ها استج"
 :/ط مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسيةٔ السادة (ٕٗ٘)
السباىي كأجداء السباىي كاألراضي السمحقة بٍا التي تدتعسمٍا البعثة أيا كاف السالظ، كسا  تعخيف هباىي البعثة الجبمػهاسية ذسلي"

 ."تذسل هقخ إقاهة رئيذ البعثة
 .ٖٓٗص ، ٜٜٜٔهشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، ، القاىػف الجكلي العاـ، دمحم سعيج الجقاق (ٕ٘٘)
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هغ حيث اهتجاد الحراىة إليً كافة األهاكغ كالسباىي التي تذغمٍا البعثة البعثة الجبمػهاسية  كبحلظ يذسل هقخ
أك تدتخجهٍا لحاجتٍا، سػاء كاىت هسمػكة لمجكلة السعتسج لجيٍا أك هسمػكة ألحج األشخاص الحيغ يعسمػف لجيٍا 

كاألهاكغ  لبعثةا كسياراتأك هؤجخة هغ الغيخ، كيعتبخ الفشاء السحيط بجار البعثة كالسمحقات األخخػ كالحجيقة 
 .(ٕٙ٘)كجدء ال يتجدأ هشٍا تستج إليً الحراىة التي تحسي دار البعثة السخررة لٍا

كاألهاكغ بحلظ ىخمز إلِ أف هقخ البعثة الجبمػهاسية يتسّثل في السباىي التي تذغمٍا البعثة الجبمػهاسية 
 هشدؿ رئيذ البعثة.بغس الشطخ عغ هالكٍا، كالسدتخجهة في أغخاض البعثة بسا فيٍا السمحقة بٍا 

كهسا يججر ذكخي أف هجخد شخاء عقار برجد استخجاهً كسباف  لمبعثة الجبمػهاسية، ال يكفي لتقخيخ الحراىة 
لتمظ السباىي، بل تبجأ حراىة السباىي هغ الػقت الحؼ يتع فيً إعالف الدمصات في الجكلة السعتسج لجيٍا بسا يفيج 

 .(ٕٚ٘)ضالسباىي قج أُِعجَّت لحلظ الغخ  أف ٌحي

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                           

 .ٕٛٔص القاىػف الجبمػهاسي، هخجع سابق، عمي صادق أبػ ىيف،  -( ٕٙ٘)

 .ٖٚٓص هخجع سابق، إبخاىيع دمحم العشاني،  -      
 .ٖٓٗص هخجع سابق، دمحم سعيج الجقاق،  -      

 .ٔ٘٘ص  سيط في قاىػف الدالـ، هخجع سابق،، الغشيسي الػ يدمحم شمعت الغشيس( ٕٚ٘)
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 السصمب الثاني
 الحرانات السقخرة لسقخ البعثة الجبمػماسية

 
سٍا، كالتي  ع هطاٌخ الحراىات الجبمػهاسية إف لع تكغ ٌأ تعتبخ فكخة حراىة هقخ البعثة الجبمػهاسية هغ ٌأ

في العجيج هغ األحكاـ التي تذكل ضساىًا كسياجًا يحػؿ دكف التعخض أك التجخل هغ قبل الجكلة السعتسج  تتسثل
لجيٍا كذلظ تعبيخًا عغ سيادة الجكلة السعتسجة هغ ىاحية، كحسايًة الستقالؿ البعثة الجبمػهاسية في أداء هٍاهٍا هغ 

 ىاحية أخخػ.

 مقخ البعثة حرانة -

بمػهاسية ليدت هدتسجة هغ الحراىة التي يتستع بٍا أعزاء البعثة لبعثة الجإف الحراىة الخاصة بسقخ ا
سا باألخخػ، كإىسا ٌي هغ الخرائز السترمة هباشخة بحات الجكلة السعتسجة  الجبمػهاسية بحيث يسكغ ربط إحجٌا

 .(ٕٛ٘)لبعثتٍا باعتبار أف ٌحا السقخ ُيدتخجـ كسخكد

كذلظ عمِ  ،بذيء هغ التفريل حخهة هقخ البعثة الجبمػهاسيةاتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية تشاكلت كقج 
 :الشحػ التالي

، كال يجػز القياـ لجيٍا دخػؿ هقخ البعثة إال بسػافقة رئيذ البعثة الجبمػهاسية يجػز لدمصات الجكلة السعتسجال  .أ 
عثة، كال أف تتعخض هػجػداتٍا كهستمكاتٍا لمسرادرة بأؼ عسل هغ أعساؿ التحقيق أك التفتير داخل هقخ الب

 .(ٜٕ٘)أك الحجد أك ألؼ إجخاء تشفيحؼ

                                                           

 .ٗٚص هخجع سابق، عبج العديد دمحم سخحان،  (ٕٛ٘)
 .ٖٓٗص هخجع سابق، أحسج سخ حال،  - (ٜٕ٘)

 :ة فييشا لمعالقات الجبمػماسيةمغ اتفاقي ٔ/ٕٕ السادة -
"تتستع هباىي البعثة بالحخهة، كليذ لسسثمي الحكػهة السعتسجيغ لجيٍا الحق في دخػؿ هباىي البعثة إال إذا كافق عمِ ذلظ رئيذ 

 ".البعثة
 :ةة فييشا لمعالقات الجبمػماسيمغ اتفاقي ٖ/ٕٕ السادة -
لالستيالء أك التفتير أك  البعثة أك هفخكشاتٍا أك كل ها يػجج فيٍا هغ أشياء أك كافة كسائل الشقل عخضةال يجػز أف تكػف هباىي "

 ".الحجد ألؼ إجخاء تشفيحؼ
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تمتـد الجكلة السعتسج لجيٍا البعثة باتخاذ كافة اإلجخاءات الكفيمة بأف تسشع هقخ البعثة هغ أف تكػف هحاًل  .ب 
ا أك اإلقالؿ هغ كخاهتٍا  .(ٕٓٙ)لمتعخض أك الزخر أك لتعكيخ صفٌػ

كبسقتزِ ٌحا االلتداـ فإىً في حالة كقػع أؼ اعتجاء عمِ هقخ البعثة الجبمػهاسية، أك إف كاف االعتجاء عمِ 
فعمِ الجكلة السعتسج لجيٍا أف تقـػ باتخاذ كافة االجخاءات الالزهة  كحتِ في األحػاؿ العادية،كشظ الػقػع، 

أك  لصمب السداعجة هغ البعثة الجبمػهاسية ىفدٍالسشع كقػعً أك إلىٍائً هغ تمقاء ىفدٍا كذلظ دكف االىتطار 
 .(ٕٔٙ)دكلتٍا

كحتِ في حالة الخصخ العاـ الحؼ يٍجد سالهة الجكلة السعتسج لجيٍا، فإىً إف فذمت األخيخة في كفالة ٌحي 
البعثة ل بحساية هقخ خاللٍا بالتداـ دكلي يتسثية، فإىٍا تتحسل هدؤكلية دكلية إلالحساية لسقخ البعثة الجبمػهاس

 .(ٕٕٙ)الجبمػهاسية

 عمِ الجكلة السعتسج لجيٍا: تداميغلهسا سبق يتزح أف حراىة هقخ البعثة الجبمػهاسية تفخض ا

خ إيجابي يتسثل في ضخكرة أف تقػـ هغ تمقاء ىفدٍا باتخاذ كافة اإلجخاءات كالتجابيخ الالزهة لحساية هق األول -
 البعثة ضج أؼ اعتجاء أك اىتٍاؾ.

يفخض عميٍا اهتشاع قياـ سمصاتٍا العاهة بجخػؿ أك اقتحاـ السقخ دكف هػافقة كإذف رئيذ البعثة سمبي  والثاني -
 الجبمػهاسية.

اهتشاع اتخاذ أؼ إجخاء إدارؼ  ،عجـ جػاز التعّخض لسقخ البعثة الجبمػهاسية يتختب عمِ فإىً ،أيزاً  كفي ذلظ
يقتزي ػ كاف اتخاذ هثل ٌحا اإلجخاء ال لأك قزائي كتػجيً إىحار رسسي أك إعالف عمِ يج هحزخ، حتِ ك 

الباب الخارجي، ساهً هع بقاء السأهػر السختز عشج دخػؿ األهاكغ السخررة لمبعثة ككاف هغ السسكغ إت
 . (ٖٕٙ)ىطخًا لسا في ذلظ هغ إخالؿ باالعتبار السطٍخؼ لمبعثة كاالىتقاص هغ ٌيبتٍا

                                                           

 .ٔٚٔص ، هخجع سابقحامج سمصان،  - (ٕٓٙ)
 ( مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية عمى:ٕ/ٕٕالسادة رقع ) -      

 عمِ الجكلة السعتسج لجيٍا التداـ خاص باتخاذ كافة الػسائل الالزهة لسشع اقتحاـ أك اإلضخار بسباىي البعثة كبرياىة "         
 ".أهغ البعثة هغ االضصخاب أك هغ الحط هغ كخاهتٍا         

(261) Michael Hardy, Op., Cit., P. 47. 
 .ٜ٘ٔص ، هخجع سابققاىػف العالقات الجبمػهاسية كالقشرمية،  أحسج أبػ الػفا، (ٕٕٙ)
 .ٜٕٔص هخجع سابق،  ،القاىػف الجبمػهاسيعمي صادق أبػ ىيف، (  ٖٕٙ)
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البعثة الجبمػهاسية فيسكغ المجػء إلِ كزارة الخارجية لمجكلة ع مْ فإف كاف كال بج هغ إيراؿ أهخ ها رسسيًا إلِ عِ 
ا بسخاشبة البعثة كفقًا لمصخؽ الجبمػهاسية حدب األكضاع كالطخكؼ.  السعتسج لجيٍا لتقػـ بجكٌر

 حرانة محفػضات البعثة ووثائقيا -

 .(ٕٗٙ)سخيتٍا تتسّتع هحفػضات البعثة الجبمػهاسية ككثائقٍا بحخهة خاصة تفخض عجـ التعخض لٍا كاحتخاـ
أف لحخهة كبحق  (ٕٙٙ)حراىة هقخ البعثة، كيخػ البعس اآلخخب هختبصةأف ٌحي الحراىة  (ٕ٘ٙ)كيخػ البعس

 .عغ حراىة السقخ هدتقالً  اً هحفػضات ككثائق البعثة كياى

ا     ففي ٌحي الحالة ال تغصيٍا حراىة السقخ،  ،فقج يحجث كأف تكػف بعس كثائق البعثة هػجػدة في غيخ هقٌخ
ض إف لع تكغ لٍا حراىة خاصة بٍا تحسيٍا أيشسا كاىت كفي كل األكقات، كأيزًا كبحلظ فقج تكػف ُعخضة لمتعخّ 

في إفخاد اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية هادة بعيشٍا لمحجيث عغ حراىة هحفػضات ككثائق  أىً يسكغ القػؿ
 عغ حراىة السقخ.  هدتقمة   ِ أىٍا حراىة  البعثة تأكيج  عم

حراىة هدتقمة عغ باإلضافة إلِ ذلظ فإف حراىة هحفػضات ككثائق البعثة الجبمػهاسية ٌي حراىة 
كحخهة بذكل عاـ تشتٍي في أحػاؿ هعيشة، فإف حراىة  حراىة السبعػثيغالسبعػثيغ الجبمػهاسييغ، فإف كاىت 

ا حتِ في أكال يجػز ب تبقِ قائسةكثائق البعثة الجبمػهاسية  ؼ حاؿ كتحت أؼ ضخؼ االشالع عميٍا ككذف أسخاٌر
، كتدتسخ حراىتٍا حتِ في األحػاؿ التي األحػاؿ التي يتع فيٍا استجعاء البعثة الجبمػهاسية أك إىٍاء أعسالٍا

 . (ٕٚٙ)ُتقصع فيٍا العالقات الجبمػهاسية بغس الشطخ عغ سبب قصعٍا

                                                           

 :ة فييشا لمعالقات الجبمػماسيةمغ اتفاقي ٕٗالسادة  (ٕٗٙ)
 هحفػضات ككثائق البعثة حخهتٍا في كل كقت كأيشسا كاىت"."

 .٘ٚٔص هخجع سابق،  محسػد خمف،( ٕ٘ٙ)
 .ٖٗٔص القاىػف الجبمػهاسي، هخجع سابق،  عمي صادق أبػ ىيف، (ٕٙٙ)

(267) “The inviolability of diplomatic archives exists as a result of their own character apart from any 
treaty provision... The inviolability of diplomatic archives is not, like the immunity which diplomatic 
agents enjoy in their personal capacity, limited to any fixed period; it continue even when all the 
members of the mission or legation have been recalled ;no distinction can be drawn from the 
nature of the rupture of diplomatic relations”. – See: Meredith B. Colket, The Inviolability of 
Diplomatic Archives, The American Archivists Journal, Volume (VIII), 1970, Published by: The 
Society Of American Archivists,  Washington D.C., U.S.A., P. 29.  
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 الجبمػماسية حرانة السخاسالت الخاصة بالبعثة -

تتستع السخاسالت الخسسية لمبعثة الجبمػهاسية كخاصة الحقيبة الجبمػهاسية كها تحػيً بحراىة، فال يجػز 
ا، كلكشٍا حراىة هذخكشة بأال تحػؼ غيخ ال الجبمػهاسية أك األشياء ػثائق فتحٍا أك االشالع عميٍا أك حجٌد

 .(ٕٛٙ)السخررة لالستعساؿ الخسسي لمبعثة الجبمػهاسية

إال أف اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية لع ُتِذخ إلِ الحالة التي ُتثار فيٍا الذكػؾ حػؿ هحتػػ الحقيبة 
في  ف التعاهلإٌحي الحالة، إال أىً يسكغ القػؿ كها إف كاف يجػز فتحٍا كاالشالع عسا بجاخمٍا في  الجبمػهاسية،

ارجية الجكلة السعتسج لجيٍا كبحزػر هشجكب هغ البعثة يتع فتحٍا بإذف هغ كزارة خ عمِ أف قج جخػ  ٌحا الذأف
عيج الحقيبة كأال تدسح ، كإف تبيغ أىٍا تحػؼ أشياء أخخػ فبإهكاف الجكلة السعتسجة أف تُ الجبمػهاسية صاحبة الذأف

 .(ٜٕٙ)بتدميسٍا إلِ البعثة الجبمػهاسية

( الستعمقة بحراىة هخاسالت ٕٚ)حراىة كثائق البعثة، كالسادة ( الستعمقة بٕٗ) كها ُيالحع هغ ىز السادة
البعثة كالحقيبة الجبمػهاسية، أف األخيخة حراىتٍا هذخكشة كهتعمقة فقط باألكراؽ الخسسية، في حيغ أف هحفػضات 

عساؿ بالحراىة أف يكػف هتعمقًا باأل هشٍاذتخط ها يتستع قج جاء الشز بخرػصٍا عاهًا دكف أف يُ  البعثة ككثائق
 .الخسسية لمبعثة

 

 
                                                           

 .ٖ٘٘ص ، ٜٜٚٔدار الفكخ العخبي، القاٌخة، ، ٗالدمع كالحخب، ط. لجكلي العاـ فيالقاىػف ا الذافعي دمحم بذيخ، - (ٕٛٙ)
 :ة فييشا لمعالقات الجبمػماسيةمغ اتفاقي ٕٚالسادة  -
 ." هخاسالت البعثة الخسسية ذات حخهة، فاصصالح السخاسالت الخسسية يعشي كل السخاسالت الستعمقة بأعساؿ البعثة . أ

 .ال يجػز فتح أك حجد الحقيبة الجبمػهاسية . ب
ف الحقيبة الجبمػهاسية عالهات خارجية ضاٌخة تبيغ شبيعتٍا، كيجب أال تذسل إال السدتشجات أف تحسل الخبصات التي تكػّ يجب  . ت

 .الجبمػهاسية كاألشياء السخسمة لالستعساؿ الخسسي
اسية كتحسيً يجب أف يكػف لجػ حاهل الحقيبة الجبمػهاسية هدتشج رسسي يثبت صفتً كعجد الخبصات التي تكػف الحقيبة الجبمػه . ث

أثشاء قياهً بسٍستً في الجكلة السػفج إليٍا كيتستع بالحراىة الذخرية، كال يجػز إخزاعً ألؼ ىػع هغ أىػاع القبس أك 
 ."الحجد

)269  ( Christine M. Nilson, The Status Of The Diplomatic Bag In International Relations, Fordham 
International Law Journal, V.12, Issue 3, Berkeley Electronic Press ,U.S.A., 1988, P. 506. 
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 السصمب الثالث
 الخاصة بسقخ البعثة الجبمػماسية االمتيازات

 
وتذسل ىحه يحطِ هقخ البعثة الجبمػهاسية بسجسػعة هغ االهتيازات كاالعفاءات التي تداٌع في تدييخ هٍاهٍا، 

 االمتيازات ما يمي:
 

 رفع العمع والذعار -

كعمِ هشدؿ رئيذ هشدؿ البعثة كعمِ كسائل الشقل ُيدسح لمبعثة الجبمػهاسية بأف تخفع عمع دكلتٍا عمِ السقخ 
 .(ٕٓٚ)السخررة لمبعثة 

كفي ٌحي السيدة تعديُد لديادة الجكلة كهكاىة البعثة الجبمػهاسية هغ ىاحية، كهغ ىاحية أخخػ فإف هثل ٌحا  
يداٌع ذلظ في  اإلجخاء يداٌع في تحجيج كتعخيف األهاكغ كالسباىي كاألشياء الستعمقة بالبعثة الجبمػهاسية حتِ

  إضفاء الحساية كالحراىة الالزهة لٍا.

 ب والخسػم العقاريةاإلعفاء مغ الزخائ -

 اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية اهتيازًا لسقخ البعثة الجبمػهاسية يتسثل في اإلعفاء هغ الزخائب  تسشح    

 .(ٕٔٚ)كالخسـػ العقارية، إال إف كاىت ٌحي الزخائب كالخسـػ هفخكضة هقابل الحرػؿ عمِ خجهة

 ا غيخ هعفاةالسحمية كالبمجية لمجكلة السعتسج لجيٍا،  كلكشٍفالبعثات الجبمػهاسية هعفاة هغ الزخائب كالخسػـ 
اإلهجاد كالرخؼ هغ دفع تمظ الخسػـ كالزخائب التي تكػف هقابل حرػلٍا عمِ خجهات هحجدة، كخجهات 

 الرحي
                                                           

 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٕٓالسادة  (ٕٓٚ)
كشعار الجكلة السعتسجة عمِ هباىي البعثة، كهشٍا هقخ رئيذ البعثة ككحلظ عمِ كسائل لمبعثة كلخئيدٍا الحق في رفع العمع الػششي "

 .التشقل"
  :ةة فييشا لمعالقات الجبمػماسيمغ اتفاقي ٔ/ٖٕالسادة  (ٕٔٚ)
تستمكٍا أك ُتعفِ الجكلة السعتسجة كرئيذ البعثة هغ كل الزخائب كالعػائج العاهة كاإلقميسية كالبمجية بالشدبة لسباىي البعثة التي "

ا عمِ شخط أال تكػف ٌحي الزخائب أك العػائج هفخكضة هقابل خجهات خاصة  ".تدتأجٌخ
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 .)ٕٕٚ( ، كإزالة الشفايات..الرحي، كالكٍخباء

لرالح هقخ البعثة الجبمػهاسية بالسفٍػـ الحؼ سبق كتع تػضيحً، كالحؼ يذسل األهاكغ  ٌحا اإلعفاء هقخر  ك 
كالسباىي السخررة لعسل البعثة الجبمػهاسية ككافة السمحقات الستعمقة بٍا. أؼ أىً إف كاىت البعثة الجبمػهاسية 

العسل ال يعتبخ أهخًا ، ذلظ أف ٌحا تسمظ عقارًا كتؤجخي هثاًل فإىٍا ال ُتعفِ هغ الزخائب السفخكضة في ٌحي الحالة
 .(ٖٕٚ)ثة كأعسالٍا الخسسيةيجخل ضسغ أغخاض البع

 الجسخكيةاإلعفاءات  -

سبق كأف تع تػضيح أف السبعػث الجبمػهاسي يتستع باإلعفاء هغ دفع الخسػـ الجسخكية عغ األشياء التي 
ً، باستثشاء رسػـ الشقل فخاد أسختيدتػردٌا كالسخررة الستعساؿ البعثة أك الستعسالً الذخري أك الستعساؿ أ

إال أف األهخ ليذ هساثاًل فيسا يخز األشياء كالبزائع الستعقمة بالبعثة الجبمػهاسية بالشدبة  .(ٕٗٚ)كالتخديغ
في  لالستعساؿ الخسسي كالجاخمةتدتخجـ  فقط هاداهتُتعفِ لإلعفاء هغ الخسػـ كالزخائب الجسخكية، كالتي 

 .(ٕ٘ٚ)أغخاض البعثة الجبمػهاسية

                                                           

)272( “ Diplomatic missions are exempt from all national, regional and municipal dues and taxes, but 
they are required to pay those that represent payment for specific services rendered. These dues 
and taxes are payable for the water supply, sewerage. lighting, refuse removal, etc.” – See: 
Mohammed Bedjaoui, Op.,Cit., P. 443. 

الحراىات الخاصة بسقخ البعثة الجبمػهاسية كاالستثشاءات الػاردة عميً في ضػء اتفاقية فييشا،  معغ إبخاىيع جبار شالل حبيب، (ٖٕٚ)
 .ٔ٘ص ، ٕٕٔٓفي القاىػف العاـ، جاهعة الذخؽ األكسط، عّساف، األردف،  هاجدتيخ

 :ة فييشا لمعالقات الجبمػماسيةمغ اتفاقي ٕٛوفي ذلظ السادة  -
 البعثة في أعسالٍا الخسسية هغ أؼ رسع أك ضخيبة"."تعفِ الخسـػ كالزخائب التي تحرمٍا 

 : القات الجبمػماسيةمغ اتفاقية لمع /بٔ/ٖٙالسادة  (ٕٗٚ)
" هع تصبيق الشرػص التذخيعية كالتعميسات التي تدتصيع كضعٍا تسشح الجكلة السعتسج لجيٍا اإلدخاؿ كاإلعفاء هغ الخسـػ الجسخكية 

األشياء عغ رسـػ التخديغ كالشقل كالسراريف السختمفة الشاتجة عغ الخجهات السساثمة كهغ العػائج كالخسـػ األخخػ هع استثشاء 
 ."لمسسثل الجبمػهاسي أك ألعزاء أسختً الحيغ يعيذػف هعً، كتجخل فيٍا األصشاؼ السعجة إلقاهتً الذخري الػاردة لالستعساؿ

 :ة فييشا لمعالقات الجبمػماسيةمغ اتفاقي /أٔ/ٖٙالسادة  (ٕ٘ٚ)
تصبيق الشرػص التذخيعية كالتعميسات التي تدتصيع كضعٍا تسشح الجكلة السعتسج لجيٍا اإلدخاؿ كاإلعفاء هغ الخسـػ " كهع 

غ الجسخكية كهغ العػائج كالخسـػ األخخػ هع استثشاء رسـػ التخديغ كالشقل كالسراريف السختمفة الشاتجة عغ الخجهات السساثمة ع
 ."مبعثةل الخسسياألشياء الػاردة لالستعساؿ 
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 حخية  االترال -

كلٍا الحخية في اختيار كسيمة اسية في االتراؿ بكافة الػسائل، تحسي الجكلة السعتسج لجيٍا حق البعثة الجبمػه
االتراؿ السشاسبة هغ بخيج سياسي أك تمغخاؼ، إال أف استعسالٍا لسحصة إرساؿ السمكي هذخكط بسػافقة الجكلة 

 .(ٕٙٚ)السعتسج لجيٍا

االتراالت لمبعثة الجبمػهاسية فقط بيشٍا كهع حكػهة دكلتٍا، بل تذسل االتراالت بيغ كال تقترخ حخية 
البعثة كبيغ األشخاص الخسسية التابعيغ لجكلتٍا سػاء كاىػا هتػاججيغ في إقميع الجكلة السعتسج لجيٍا أك في أؼ 

ككحلظ تذسل االتراالت بيغ  هكاف، كاالتراؿ بيغ هختمف البعثات الجبمػهاسية  لمجكلة السعتسجة في أؼ هكاف،
 .)ٕٚٚ(البعثة الجبمػهاسية كبيغ السشطسات الجكلية

هباىي البعثة الجبمػهاسية األشخاص إلِ  بإعاقة هخكرقياـ سمصات الجكلة السعتسج لجيٍا  ً فيفإى كفي ذلظ
 .(ٕٛٚ)حق البعثة في حخية االتراؿل تقييج  

 

 السشطسات الجوليةفي إشار حرانة ال

تػضيح الفخؽ بيغ الحراىات الجبمػهاسية كبيغ  هفٍػـ الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية، تععشج الحجيث عغ 
 كبعج االىتٍاء هغ الحجيث عغ أىػاع الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية،الحراىات في إشار السشطسات الجكلية، 

 .السشطسات الجكلية السقخرة في إشار هغ السشاسب أف يتع اإلشارة سخيعًا إلِ الحراىات ىخػ أىً

                                                           

 : ة فييشا لمعالقات الجبمػماسيةمغ اتفاقي ٕٚالسادة  (ٕٙٚ)
كتحافع عمِ حخية هخاسالت البعثة في كل ها يتعمق بأعسالٍا الخسسية، كلمبعثة كي تترل بحكػهتٍا  السعتسج لجيٍا دسح الجكلةت" 

كببقية البعثات كبقشرميات دكلتٍا أيشسا كججت أف تدتعسل كافة كسائل االتراالت الالزهة، ...كهع ذلظ فال يجػز لمبعثة تخكيب أك 
 .لجكلة السعتسج لجيٍا"استعساؿ هحصة إرساؿ بالخاديػ إال بسػافقة حكػهة ا

)277( Eileena Denza, Op., Cit., P. 120. 
ـ، تحتج فيٍا عمِ قياـ الذخشة ٜٙ٘ٔفي ذلظ كجٍّت الػاليات الستحجة األهخيكية هحكخة شجيجة المٍجة إلِ تذيكػسمػفاكيا عاـ  (ٕٛٚ)

السحمية بفحز كثائق الحؼ يتخددكف عمِ الدفارة األهخيكية  كتػجيً أسئمة إليٍع، استشادًا إلِ السبجأ العاـ الحؼ يقخر لمبعثة 
، الغشيسي دمحم شمعت الغشيسي :ي شطخعثة يعتبخ تقييجًا لٍحا السبجأ. ؿ كأف هشع الدكار هغ دخػؿ دار البالجبمػهاسية حخية االترا

 .ٔ٘٘ص الػسيط في قاىػف الدالـ، هخجع سابق، 
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هغ الشتائج السباشخة الستختبة عمِ  تعتبخ حراىات كاهتيازات السشطسة الجكليةسا يجب التأكيج عميً أف كهبجايًة 
بخ عغ استقالؿ السشطسة كهػضفيٍا في هػاجٍة عّ ألىٍا تُ  ،االعتخاؼ لمسشطسة الجكلية بالذخرية القاىػىية الجكلية

 . (ٕٓٛ)ع الستحجة ٌحي الحراىات لمٍيئة كلسػضفيٍا كلسسثمي الجكؿ األعزاء فيٍاكقج أقّخ هيثاؽ األه .(ٜٕٚ)الجكؿ

 السشطسة الجوليةلرالح  سقخرةال واالمتيازات حراناتالأواًل/ 

 حرانة أمػال ومستمكات ومػجػدات السشطسة: -

ػ ها قخرتً تتستع أهػاؿ السشطسة كأصػلٍا كهػجػداتٍا أيشسا كاىت كأيًا كاف الحائد لٍا بالحراىة  القزائية، ٌك
 .(ٕٔٛ)اتفاقية اهتيازات كحراىات األهع الستحجة ، ككحلظ اتفاقية اهتيازات كحراىات جاهعة الجكؿ العخبية

ككحلظ تذيخ ىرػص االتفاقيات الجكلية الخاصة بحراىات السشطسات الجكلية كاتفاقيات السقخ عادة إلِ  
 .(ٕٕٛ)حخهة السباىي كاألهاكغ التي تذغمٍا السشطسة الجكلية، كعجـ جػاز تفتيذٍا أك هرادرتٍا أك الحجد عميٍا

                                                           

 .ٖٖٛ، الػسيط في قاىػف السشطسات الجكلية، هخجع سابق، ص أحسج أبػ الػفا (ٜٕٚ)
 مغ ميثاق األمع الستحجة: ٗٓٔالسادة   – (ٕٓٛ)
 تتستع الٍيئة في بالد كل عزػ هغ أعزائٍا باألٌمية القاىػىية التي يتصمبٍا قياهٍا بأعباء كضائفٍا كتحقيق هقاصجٌا"."

 مغ ميثاق األمع الستحجة: ٘ٓٔادة الس –
  .تستع الٍيئة في أرض كل عزػ هغ أعزائٍا بالسدايا كاإلعفاءات التي يتصمبٍا تحقيق هقاصجٌا .ٔ
غ أعزاء "األهع الستحجة" كهػضفػ ٌحي الٍيئة بالسدايا كاإلعفاءات التي يتصمبٍا استقاللٍع في القياـ ككحلظ يتستع السشجكبػف ع .ٕ

 ."بسٍاـ كضائفٍع السترمة بالٍيئة
 :ٜٙٗٔمغ اتفاقية امتيازات وحرانات األمع الستحجة،  ٕالسادة  - (ٕٔٛ)

ا تتستع بالحراىة القزائية ِإالَّ إذا تشازلت السشطسة عشٍا أهالؾ كعائجات هشطسة األهع الستحجة أيشسا كججت كأيًا كاف " /ٕفقخةال حائٌد
 "صخاحة في حالة خاصة، عمِ أف يفٍع أف ٌحا التشازؿ ال يسكغ أف يستج ِإلِ التجابيخ التشفيحية

 :ٖٜ٘ٔمغ اتفاقية امتيازات وحرانات جامعة الجول العخبية،  ٕالسادة  -
ا، بالحراىة القزائية ها لع يقخر تتستع أهػاؿ جاهعة الجكؿ العخبية ثابتة " كاىت أك هشقػلة، كهػجػداتٍا أيشسا تكػف كأيًا يكػف حائٌد

 ".األهيغ العاـ التشازؿ عشٍا صخاحة عمِ أال يتشاكؿ ٌحا التشازؿ إجخاءات التشفيح
 .مغ اتفاقية امتيازات وحرانات األمع الستحجة ٕالسادة  - (ٕٕٛ)

ا هغ التفتير كالحجد كىدع السمكية هباىي السشطسة هرػىة " /ٖفقخة ال حخهتٍا كتعفِ أهالكٍا كهستمكاتٍا أيشسا كججت كأيًا كاف حائٌد
 ."كهغ أؼ ىػع هغ أىػاع الزغط التشفيحؼ، إداريًا كاف أـ قزائيًا أـ تذخيعياً 

 .مغ اتفاقية امتيازات وحرانات جامعة الجول العخبية ٖالسادة  -
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 حرانة مخاسالت السشطسة وحخيتيا في االترال: -

عاهل تُ كسا ك  .(ٖٕٛ)كهحفػضاتٍا بكافة أىػاعٍا بالحراىة ككجػب حسايتٍا كالحفاظ عميٍاتتستع كثائق السشطسة 
الخسائل الخسسية لمسشطسات الجكلية في أقاليع الجكؿ األعزاء هعاهمة ال تقل اهتيازًا عغ تمظ السسشػحة لخسائل 

بة، كيكػف لٍا كلمخسػؿ الخاص دكلة أخخة كبعثاتٍا الجبمػهاسية، فال تخزع هكاتباتٍا كرسائمٍا الخسسية ألؼ رقا
 .(ٕٗٛ)بٍا ذات السدايا كالحراىات الخاصة بالخسل كالحقائب الجبمػهاسية

 اإلعفاء مغ الزخائب والخسػم الجسخكية: -

ُتعفِ هباىي السشطسة كهػجػداتٍا كأهػالٍا هغ جسيع الخسػـ الجسخكية، كهغ التجابيخ الساىعة كالسقيجة لالستيخاد 
 .(ٕ٘ٛ)باألشياء السدتػردة كالسرّجرة هغ قبل السشطسةكالترجيخ فيسا يتعمق 

                                                                                                                                                                                                  

ا إلجخاءات "حخهة السباىي التي تذغمٍا جاهعة ال جكؿ العخبية هرػىة كال تخزع أهػالٍا أك هػجػداتٍا أيشسا تكػف كأيا يكػف حائٌد
 .أك السرادرة أك ها هاثل ذلظ هغ اإلجخاءات الجبخية" االستيالءالتفتير أك الحجد أك 

 .اتفاقية امتيازات وحرانات األمع الستحجة مغ ٕالسادة  (ٖٕٛ)
 .عاهة كل الػثائق التي تسمكٍا أك التي بحػزتٍا، تتستع بالحخهة أيشسا كججت"كراؽ السشطسة كبرػرة "أ/ ٗالفقخة 

 .مغ اتفاقية امتيازات وحرانات جامعة الجول العخبية ٜالسادة  (ٕٗٛ)
عغ هعاهمة تمظ الجكؿ  اهتيازاً إقميع كل دكلة هغ الجكؿ األعزاء هعاهمة ال تقل  فيعاهل الخسائل الخسسية لجاهعة الجكؿ العخبية "تُ 

دكلة أخخػ كبعثتٍا الجبمػهاسية كذلظ فيسا يتعمق باألكلػية كرسـػ التخميز عمِ البخيج كالخسائل البخقية بكافة أىػاعٍا  أؼلخسائل 
ا كفيسا يتعمق أيزًا بخسـػ ىذخ األىباء  تحاع بالرحف أك الخاديػ كال تخزع ٌحي  التيسمكية أك السمكية كالسخابخات التميفػىية كغيٌخ

 .السكاتبات كالخسائل الخسسية ألية رقابة"
 .اتفاقية امتيازات وحرانات األمع الستحجة مغ ٕ السادة - (ٕ٘ٛ)

 :هشطسة األهع الستحجة كهستمكاتٍا كدخمٍا كسائخ أهػالٍا/ "ٚالفقخة 
تصمب اإلعفاء هغ الزخائب التي ال تديج عغ كػىٍا أجػر خجهات هعفاة هغ كل ضخيبة هباشخة، هع العمع أّىً ليذ لمسشطسة أف  . أ

 ."ذات ىفع عاـ
هعفاة هغ جسيع الخسـػ الجسخكية كالتجابيخ الساىعة كالسقيجة لالستيخاد كالترجيخ فيسا يتعمق باألشياء السدتػردة كالسرّجرة هغ  . ب

 .قبل هشطسة األهع الستحجة الستعسالٍا الخسسي
 ".جسخكية كهغ جسيع التجابيخ الساىعة الستيخاد كترجيخ هشذػراتٍاهعفاة هغ جسيع الخسـػ ال . ت
 .مغ اتفاقية امتيازات وحرانات جامعة الجول العخبية ٚالسادة  -

 :هسا يمِ باإلعفاءتستع أهػاؿ جاهعة الجكؿ العخبية ثابتة كاىت أك هشقػلة كهػجػداتٍا "ت
 .لمسخافق العاهةالزخائب السباشخة ها عجا ها يكػف هشٍا هقابل خجهات  . أ
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 حرانات ومدايا مسثمي الجول األعزاء:ثانيًا/ 

يتستع هسثمػ الجكؿ في هشطسة األهع الستحجة كفي جاهعة الجكؿ العخبية بالحراىات كاالهتيازات التي يتصمبٍا 
 :(ٕٙٛ)ي مغ أىسياوالتاستقاللٍع في القياـ بسٍاـ كضائفٍع السترمة بالسشطسات الجكلية، 

ع أك حجد أك هرادرة أهتعتٍع الذخرية. -  عجـ جػاز القبس عميٍع، أك تػقيفٍع، أك حجٌد
 الحراىة القزائية فيسا يرجر عشٍع هغ أعساؿ بػصفٍع هسثميغ لجكلٍع. -
 حخهة جسيع السحخرات كالػثائق الخاصة بٍع. -
 ائب هختػهة.حق استعساؿ الخهد في رسائمٍع كتدّمع هكاتباتٍع بخسػؿ خاص أك بحق -

                                                                                                                                                                                                  

الخسـػ الجسخكية كالقػاىيغ كاألكاهخ الرادرة بحطخ أك تقييج االستيخاد كالترجيخ بالشدبة لسا تدتػردي الجاهعة أك ترجري هغ  . ب
هعفِ هغ الخسـػ الجسخكية إال بسػافقة  استػردتًأدكات كهػاد خاصة باستعسالٍا أداء لسٍستٍا الخسسية كال يجػز لٍا بيع ها 

 .حبة الذأفالحكػهة صا
الخسـػ الجسخكية كالقػاىيغ كاألكاهخ الرادرة بحطخ أك تقييج االستيخاد كالترجيخ بالشدبة لسا تدتػردي الجاهعة أك ترجري هغ  . ت

 ."السصبػعات الخاصة بٍا
جامعة الجول ات وحرانات اتفاقية امتياز مغ  ٔٔوىي تقابل السادة  حرانات األمع الستحجة،اتفاقية امتيازات و  مغ ٗ السادة( ٕٙٛ)

 .العخبية
يتستع هسثمػ الجكؿ األعزاء لجػ الٍيئات الخئيدية كالٍيئات الستفخعة عغ هشطسة األهع الستحجة كلجػ السؤتسخات " /ٔٔالفقخة 

ع هغ كِإلِ هقخ االجتساع بالحراىات كاالهتيازات   :التاليةالسجعػ إليٍا هغ قبل األهع الستحجة، أثشاء قياهٍع بػضائفٍع كأثشاء أسفاٌر
بالحراىة هغ التػقيف الذخري كهغ حجد كهرادرة أهتعتٍع الذخرية كفيسا يتعّمق باألعساؿ التي يقػهػف بٍا بػصفٍع  . أ

 .هسّثميغ )كهغ ذلظ أقػالٍع ككتاباتٍع( بالحراىة هغ كل هقاضاة
 .بحخهة األكراؽ كالػثائق . ب
 .ػؿ خاص أك بحقائب هختػهةبالحق في استعساؿ الخهػز كاستالـ الػثائق أك الخسائل بػاسصة رس . ت
بإعفائٍع كإعفاء أزكاجٍع هغ التجابيخ السقّيجة لمٍجخة كهغ كافة إجخاءات قيج األجاىب كالتداهات الخجهة الػششية في البالد التي  . ث

 .يدكركىٍا أك يسّخكف بٍا لجػ قياهٍع بأعسالٍع
ٍسات رسسية هؤقتة فيسا يتعّمق باألىطسة الخاصة بشفذ التدٍيالت التي يتستع بٍا هسثمػ الحكػهات األجشبية السكّمفػف بس . ج

 .بالعسمة أك القصع
 .بشفذ الحراىات كالتدٍيالت السعصاة لمسسثميغ الجبمػهاسييغ فيسا يتعّمق بأهتعتٍع الذخرية . ح
بجسيع ها يتستع بً السسّثمػف الجبمػهاسيػف هغ اهتيازات كحراىات كتدٍيالت، عمِ أف ال يتعارض ذلظ هع ها سبق ذكخي،  . خ

باستثشاء حق السصالبة باإلعفاء هغ الخسـػ الجسخكية عغ األشياء السدتػردة، الخارجة عغ كػىٍا أهتعة شخرية، كهغ 
الزخائب غيخ السباشخة عمِ األشياء السدتػردة الخارجة عغ كػىٍا أهتعة شخرية، كهغ الزخائب غيخ السباشخة عمِ األشياء 

 .البيع كهغ الخسـػ السفخكضة عمِ القابمة لالستٍالؾ
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الحراىات كاالهتيازات الدابقة ال يتستع بٍا السسثل في السشطسة في هػاجٍة سمصات الجكلة التي يخزع إاّل أف 
ػ ها ىرت  سثل الجبمػهاسيس، كسا ٌػ الحاؿ بالشدبة لم)ٕٚٛ(لخعػيتٍا الحؼ ال حراىة لً أهاـ قزاء دكلتً، ٌك

 .(ٕٛٛ)عميً اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية

 حرانات ومدايا السػضفيغ الجولييغ:ثالثا/ 

إف االهتيازات كالحراىات إىسا تعصِ لمسػضفيغ لسرمحة األهع الستحجة كليذ لسرمحتٍع الذخرية، 
كيدتصيع األهيغ العاـ، بل يجب عميً رفع الحراىة عغ السػضف في جسيع الحاالت التي يخػ فيٍا أف ٌحي 

يسكغ رفعٍا دكف أف يزخ ذلظ بسرالح السشطسة، أها بخرػص األهيغ الحراىة تحػؿ دكف قياـ العجالة، كحيث 
 .(ٜٕٛ)العاـ فمسجمذ األهغ حق رفع الحراىة عشً

لسػضفي السشطسات الجكلية ليدت كاحجة بالشدبة لكل السػضفيغ، كالقاعجة العاهة أف  ةالحراىة السقخر أّف إال 
ع  رئيذ السشطسة كىػابً يتستعػف بالحراىة الكاهمة هثل األهيغ العاـ لألهع الستحجة كاألهشاء السداعجيغ، أها غيٌخ

 .(ٜٕٓ)هغ هػضفي السشطسة فال يتستعػف بحات الحراىة

فالسػضفػف اآلخخكف هغ صغار السػضفيغ اإلدارييغ كالسدتخجهيغ فال تذسمٍع الحراىة، فٍؤالء يخزعػف 
 .(ٜٕٔ)لمقزاء الػششي فيسا يرجر عشٍع هغ أعساؿ تسثل هخالفات لقاىػف الجكلة

                                                           

(ٕٛٚ)
زات وحرانات جامعة الجول اتفاقية امتيامغ  ٘ٔوىي تقابل السادة  امتيازات وحرانات األمع الستحجة،اتفاقية  مغ ٗ السادة 

 :العخبية
بالشدبة لدمصات الجكلة التي يخزع لخعػيتٍا، أك فيسا يخز حراىات كاهتيازات السسثل  الدابقةال تصبق أحكاـ الفقخات "/ ٘ٔالفقخة
 .السسثل الحؼ يقـػ أك كاف يقـػ بتسثيل ٌحي الجكلة"عمِ 

 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٗ/ٖٔ السادة (ٕٛٛ)
 .غ الخزػع لقزاء الجكلة السعتسجة"عجـ خزػع السسثل الجبمػهاسي الختراص قزاء الجكلة السعتسج لجيٍا ال يعفيً ه"
 .اتفاقية امتيازات وحرانات األمع الستحجة مغ ٕٓ، الفقخة ٘السادة  (ٜٕٛ)
 .ٚٚٔ، ص ٜٙٛٔالتشطيع الجكلي، الجار الجاهعية، االسكشجرية،  شمبي، أحسج إبخاىيع (ٜٕٓ)

السخكد القاىػىي لمسػضف الجكلي، هاجدتيخ في القاىػف العاـ، كمية الحقػؽ، جاهعة  ىبة جسال ناصخ عبجهللا عمي،( ٜٕٔ)
 .ٜٔٔ، ص ٕٔٔٓالذخؽ األكسط، عّساف، 
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تخيغف ٌالفجاف ُضِبط  " راىػلمػ"، سائق األهيغ العاـ لألهع الستحجة آىحاؾ " ٜٙٗٔتذخيغ أكؿ/أكتػبخ  ٓٔففي 
ػ يقػد الديارة بدخعة أكبخ هغ السدسػح بٍا كتع عخض األهخ عمِ هحكسة أهخيكية هجىية بتٍسة اىتٍاؾ لي" ، ٌك

كجاء فيً:  ٜٜٗٔتذخيغ ثاىي/ىػفسبخ  ٛالحكع في قػاىيغ السخكر، كتسّدظ األهيغ العاـ حيشٍا بالحراىة، كصجر 
"أف الٍجؼ هغ الحراىة حساية الػضيفة الجكلية كتسكيغ السػضفيغ الجكلييغ هغ أداء هٍاهٍع عمِ كجً هغ 
سية أك عالقة بشجاح أعساؿ السشطسة، فإف اسباغ الحراىة عميٍا يؤدؼ  االستقالؿ، أها الػضائف التي ليذ لٍا ٌأ

 .(ٕٜٕ)جأ الحراىة دكف هدّػغ"إلِ التػّسع في هب

 :(ٖٜٕ)بسجسػعة مغ الحرانات واالمتيازات يسكغ إجساليا باآلتي السػضفػن الجوليػن  ويحطى

 الحراىة القزائية فيسا يرجر عشٍع هغ أعساؿ برفتٍع الخسسية. -
 .اإلعفاء هغ كل ضخيبة هفخكضة عمِ الخكاتب التي يتقاضػىٍا هغ قبل هشطسة األهع الستحجة -
 .الػاجبات الستعمقة بالخجهة الػششيةاإلعفاء هغ  -
االهتيازات ىفدٍا السسشػحة لمسػضفيغ الحيغ يعادلػىٍع هختبة كالتابعيغ لمبعثات الجبمػهاسية لجػ الحكػهة  -

 .صاحبة الذأف كذلظ فيسا يتعّمق بتدٍيالت القصع
تستع بٍا السبعػثػف التدٍيالت ىفدٍا لٍع كألزكاجٍع كألفخاد عائمتٍع الحيغ يعيذػف عمِ عاتقٍع كالتي ي -

 .الدياسيػف أثشاء األزهات الجكلية كالخاصة بالتخحيل ِإلِ الػشغ
 .إدخاؿ أثاثٍع كأهتعتٍع هعفاة هغ الخسػـ كذلظ عشج أكؿ استالـ كضائفٍع في البالد صاحبة الذأف -

 

 

 

 

 
                                                           

حراىة السػضفيغ الجكلييغ، هجمة السفكخ، كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية، جاهعة دمحم خزخ بدكخة، الجدائخ،  ماّلوي إبخاىيع، (ٕٜٕ)
 .ٕٕٗص  ،ٕٛٓٓ، شباط/ٖالعجد 

اتفاقية امتيازات وحرانات مغ  ٕٓ، وىي تقابل السادة امتيازات وحرانات األمع الستحجةاتفاقية  مغ ٛٔ، الفقخة ٘السادة  (ٖٜٕ)
 .جامعة الجول العخبية

https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFgovou5rXAhXBZlAKHWQUAFcQFgg1MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsg%2Far%2Fcontent%2Fformersg%2Ftrygve-halvdan-lie&usg=AOvVaw07is75dnya8ydaWW3-GuUY
https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFgovou5rXAhXBZlAKHWQUAFcQFgg1MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsg%2Far%2Fcontent%2Fformersg%2Ftrygve-halvdan-lie&usg=AOvVaw07is75dnya8ydaWW3-GuUY
https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFgovou5rXAhXBZlAKHWQUAFcQFgg1MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fsg%2Far%2Fcontent%2Fformersg%2Ftrygve-halvdan-lie&usg=AOvVaw07is75dnya8ydaWW3-GuUY
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 السبحث الثاني

  "اإليػاء" مجػءالجبمػماسية وحق الحرانة مقخ البعثة 
 

هجػ الحراىة التي يتستع بٍا هقخ البعثة الجبمػهاسية هػضػع كثيخًا ها ثارت بذأىً يترل بالبحث في 
ػ حق السمجأ " اإليػاء".  إشكاالت في هحيط حراىة هقخ البعثة الجبمػهاسية أال ٌك

ح ها يتع تشاكلً في  السبحث، بحيث يتع التصخؽ بجايًة إلِ هفٍػـ المجػء بذكل عاـ في القاىػف الجكلي، ٌحا ٌك
ع اثع يتع تش كهغ كؿ المجػء الجبمػهاسي كعالقتً بسقخ حراىة البعثة الجبمػهاسية، كأخيخًا تتع اإلشارة إلِ ٌأ

 المجػء الجبمػهاسي. هشح التي تع فيٍاالحػادث 

 كعميً تع تقديع السبحث إلِ ثالثة هصالب، كالتالي:

 السصمب األول: مفيػم المجػء في القانػن الجولي. 
  :المجػء الجبمػماسيالسصمب الثاني. 
  :الجبمػماسية المجػء في مباني البعثة أبخز أمثمةالسصمب الثالث. 
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 السصمب األول
 مفيػم المجػء في القانػن الجولي

 
كحساية مجػء لقج كذفت االىتٍاكات التي تعخضت لٍا حقػؽ اإلىداف عغ االرتباط الػثيق بيغ ىطاـ حق ال

األساسية أك التٍجيج   الفخد إلِ دكلة أخخػ يخجع في الغالب إلِ اىتٍاؾ حقػقًحقػؽ اإلىداف، ذلظ إف التجاء 
 .(ٜٕٗ)باىتٍاكٍا

حر عميً الغاية هغ هشح السمجأ تكسغ في حساية حقػؽ الالجئ األساسية كضساف تستعً بٍا بعج أف تعأؼ أف 
الفخد األساسية ٌػ الدبب في كل ذلظ في دكلتً األصمية، كبعبارة أخخػ يسكغ القػؿ أف االعتجاء عمِ حقػؽ 

لجػئً إلِ دكلة أخخػ، بحيث يعتبخ الحرػؿ عمِ السمجأ ٌػ الػسيمة الػحيجة لحساية حقػؽ اإلىداف بالشدبة 
 لالجئ.

: " الحساية التي تسشحٍا أحج الجكؿ عمِ أراضيٍا أك عمِ أؼ هعٍج القاىػف الجكلي المجػء بأىً ؼكقج عخّ 
 .)ٜٕ٘(فخاد شالب ٌحي الحساية"ألحج األ هكاف آخخ خاضع لدمصتٍا

 المجػء في القانػن الجولي: ضػابط تحكعثسة  وإنف وبذكل عام 

 .(ٜٕٙ)هغ التسييد عمِ أساس   االضصٍاد أك تحقق اضصٍادي فعمياً  خر هغب  السُ  خػؼ الذخز -
إف يجػز شمب هشح المجػء  كعميً فاليسثل جخيسة سياسية،  فعالً  ارتكابًهالحقة الذخز أك هحاكستً بدبب  -

            ، لحلظ ُيعخَّؼ(ٜٕٚ)ارتكابً لجخيسة عاديةالدبب الفعمي في هالحقة الجكلة لمذخز ٌػ  كاف

                                                           

، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة، دكف " دراسة في ىطخية حق السمجأ في القاىػف الجكلي" حق المجػء الدياسيبخىان أمخ هللا،  (ٜٕٗ)
 .ٗ٘ٔص سشة ىذخ، 

(295) Hemme Battjes, European Asylum Law and International Law, MARTINUS NAJHOFF 
Publishers, The Hague, Netherlands, 2006, P. 5. 
(296) Joy Fisher, International Immigration and Nationality Law, Center for International Legal 
Studies, Salzburg, Austria, MARTINUS NAJHOFF Publishers, The Hague, Netherlands, Vol. 1, 
October/1993, Section4, Title 4.2.2, P. IV-3. 

 م عمى: ٜٛٗٔمغ اإلعالن العالسي لحقػق اإلندان لعام  ٕ/ٗٔ السادة (ٜٕٚ)
 .التساس حق السمجأ إف كاىت السالحقة ىاشئة بالفعل عغ ارتكابً جخيسة عادية"" ال يسكغ التحرع بحق الفخد في 
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أجشبية في أراضيٍا أك إحجػ األهاكغ الخاضعة  الحساية التي تسشحٍا حكػهة دكلة " بأىًالمجػء الدياسي
 .(ٜٕٛ)"ألسباب سياسيةتً لدمصتٍا كسباىي بعثاتٍا الجبمػهاسية، إلِ شخز ُهالح ق هغ قبل دكل

لحيغ لمذخز الحؼ شمب المجػء كذلظ  الالزهةكلمفتخة الدهشية  حاالت الزخكرة القرػػ،ُيسشح المجػء في  -
  .(ٜٜٕ)ضساف سالهتً بصخيقة ها

كبسػافقة الجكلة عمِ هشح  الذخز المجػء كالحساية، فإىً يقع في هقابل ذلظ التداـ  عمِ عاتقً يتسثل بعجـ 
أك ىذاشات هغ شأىٍا تعخيس أك تٍجيج سالهة كأهغ الجكلة، أك اإلضخار بعالقات الجكلة هع قياهً بأية أعساؿ 

ا هغ الجكؿ، باإلضافة إلِ عجـ القياـ بأية ىذاشات سياسية  .(ٖٓٓ)غيٌخ

فكخة المجػء في القاىػف الجكلي تتبمػر في حق الجكلة في أف تسشح الحساية لألشخاص السالحقيغ  تكػف كبحلظ 
 ، استشادًا إلِهسشػحة في إقميع دكلة المجػءقج تكػف ٌحي الحساية ك ، الرتكابٍع جخائع غيخ عاديةهغ قبل دكلٍع 
ا حستفخعة عغ سيادتٍا اإلقميسية لسشسمصة الجكلة ال ػ ها يعخؼ  ،السمجأ داخل إقميسٍا لألشخاص حدب تقجيٌخ ٌك

ػ ها يعخؼ "بفي هباىي البعثة الجبمػهاسية لمجكلة سشح "، كقج تُ اإلقميسي مجػء"بال المجػء في دكلة أخخػ ٌك
 الجبمػهاسي".

ي أىً هغ الستفق عميً عمِ الرعيج الجكلي أىً ،ب التأكيج عميٍاجيك كأخيخًا فثسة ىقصة غاية في األٌسية    ٌك
، فإىً ال يجػز هشح المجػء )اإلقميسي أك الجبمػهاسي( إف كاف الذخز شالب -بجاىب ارتكاب الجخائع العادية –

 المجػء قج ارتكب جخائع كفقًا لمقاىػف الجكلي تعتبخ جخائع ضج اإلىداىية، أك جخائع حخب، أك جخائع تٍجد األهغ
لة يذكل تٍجيجًا ألهشٍا كسالهتٍا ك كالدمع الجكلييغ، أك إف كاف الذخز حدب تقجيخ سمصات الج

 الػششيييشيشيشيشيشتبيشت

                                                           

 .ٓ٘ص هعجع الجبمػهاسية كالذؤكف الجكلية، هخجع سابق،  سسػحي فػق العادة، (ٜٕٛ)
(299 ) Article (1/2), Convention on Asylum (Havana, 1928), Signed in Havana, February 20, 
1928, at the Sixth International Conference of American states: 
“Asylum may not be granted except in urgent cases and for the period of time strictly 
indispensable for the person who has sought asylum to ensure in some other way his safety”. 
)300) Article (1/5), Convention on Asylum. Havana states: 
“While enjoying asylum, refugees shall not be allowed to perform acts contrary to the public 
peace”. 
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 .(ٖٔٓ)الػششييغ

 

 السصمب الثاني
 الجبمػماسي المجػء

 
 الجبمػماسي مجػءشبيعة حق ال -

القخف الخاهذ  بجأت بالطٍػر فيكالتي - يخجع ضٍػر السمجأ الجبمػهاسي إلِ ضٍػر الجبمػهاسية الجائسة
، ذلظ أىً في عٍج الجبمػهاسية السؤقتة (ٖٖٓ)لمحراىة السسشػحة لسكاف إقاهة الدفخاء كذلظ كشتيجة -(ٕٖٓ)عذخ

                          .السحجدة بالػقت أك بالسٍسة، لع تكغ ٌشاؾ حاجة لسشح الدفخاء هغ االهتيازات غيخ تمظ السترمة بذخرٍع

في ضخكؼ استثشائية هعيشة، فإف كاىت  الجبمػهاسي بسثابة حق حساية لرالح أشخاص يػججكف مجػء كيعتبخ ال
الدفارة تحسي هػاششيٍا فإىٍا تعسل باسع دكلتٍا، أها إف قاهت بحساية هػاشغ دكلة أجشبية فٍي تعسل باسع 

 .(ٖٗٓ)الجساعة اإلىداىية دفاعًا عغ هبادغ العجالة كاإلىداىية

 الجبمػماسي جػءاألساس القانػني لم -

اعجة دكلية تدسح بإقخار حق عمِ أىً ليدت ٌشاؾ ثسة ق القاىػف الجكليإلجساع يكاد يكػف تاهًا بيغ فقٍاء ا
 .(ٖ٘ٓ)لجكر البعثات الجبمػهاسية مجػءال

 الجبمػهاسي في هباىي البعثة  مجػءات الجبمػهاسية لسدألة هشح الكبالخغع هغ عجـ تصخؽ اتفاقية فييشا لمعالق
                                                           

(301) Joy Fisher, International Immigration and Nationality Law, Center for International Legal 
Studies, Salzburg, Austria, Martinus Najhoff Publishers, The Hague, Netherlands, Vol. 2, 
October/1993, Section 4, Title 4.2, P. IV-1. 

 .الخسالةمغ  ٚٔ، ص ٛٗي شطخ اليامر  (ٕٖٓ)
(303) S. Parakash Sinha, Asylum and International Law, MARTINUS NAJHOFF Publishers, The 
Hague, Netherlands, 1971, P. 21.  

 .ٕ٘ٚ، ص ٜٓٚٔهشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، األحكاـ العاهة في قاىػف األهع،  دمحم شمعت الغشيسي،  ( ٖٗٓ)
 .ٖٙٔص ، القاىػف الجبمػهاسي، هخجع سابق، عمي صادق أبػ ىيف (ٖ٘ٓ)
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، (ٖٙٓ)ثة بأية شخيقة تتشافِ هع كضائفٍا( عمِ أال تدتخجـ دار البعٔٗ) ة، كاالكتفاء بالشز في السادةالجبمػهاسي
 . (ٖٚٓ)الجبمػهاسي مجػءبالسابقة عميٍا تشاكلت بعس األحكاـ الخاصة  -كإف كاىت إقميسية  –إال أىً ثسة اتفاقيات 

بدبب  تيشيةالمجػء الجبمػهاسي يخجع إلِ األعخاؼ كاالتفاقيات التي سادت دكؿ أهخيكا الالكيسكغ القػؿ أف 
 .( ٖٛٓ)كثخة الثػرات كاالىقالبات التي سادت فيٍا

 الجبمػماسي مجػءالحيغ يحق ليع الحرػل عمى ال األشخاص -

إف حراىة دار البعثة إىسا ُشخعت لتكفل االستقخار كاالستقالؿ كالصسأىيشة الالزهيغ ألداء السٍاـ الجبمػهاسية، 
الجكلة عمِ اإلفالت هغ حكع القاىػف، لحلظ فإف القاعجة في ٌحا الذأف كالتي ليذ هغ بيشٍا هعاكىة العابثيغ بأهغ 

 .(ٜٖٓ)تقػـ عمِ التفخقة بيغ السجخهيغ العادييغ كالسجخهيغ الدياسييغ

فالقاعجة في ٌحا الذأف أف المجػء الجبمػهاسي ُيسشح لمسجخهيغ الدياسييغ، كيجب احتخاهً باعتباري فعل ُيسشح 
 .)ٖٓٔ(كفقأ لقاىػف الجكلة التي تسشحً اإلىداىي، كذلظ كفقًا لمسسارسات الجكلية كأيزاً هغ قبيل اعتبارات التداهح 

                                                           

 :مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية ٖ/ٔٗالسادة  (ٖٙٓ)
أعساؿ تمظ البعثة التي ذكخت في ٌحي االتفاقية أك هع قػاعج القاىػف الجكلي العاـ أك "ال تدتعسل هباىي البعثة في أغخاض تتشافِ هع 

 .هع االتفاقيات الخاصة القائسة بيغ الجكلة السعتسجة كالجكلة السعتسج لجيٍا"
بذأف المجػء  "مػنتفيجيػ" ـ، كاتفاقيةٕٜٛٔ -شباط/فبخايخ-ٕٓبذأف المجػء السػّقعة في  "ىافانا"هغ ٌحي االتفاقيات اتفاقية  (ٖٚٓ)

-ٕٛبذأف المجػء الجبمػهاسي السػّقعة في  "كاركاس"ـ، كهعاٌجة ٖٖٜٔ -ديدسبخ/كاىػف أكؿ-ٕٙالدياسي السػّقعة في 
ـ، ٌحي ٌي االتفاقيات التي ُكقِّػعت في هؤتسخ دكلي يجسع كافة جسٍػريات أهيخكا الالتيشية كتشاكلت في ٜٗ٘ٔ-هارس/آذار

 قة بالسمجأ الجبمػهاسي.ىرػصٍا أحكاهًا هتعم
- See: Caroll Neale Ronning, Diplomatic Asylum, Tulane University, New Orleans, U.S.A., 
MARTINUS NIHIJHOFF Publishers, The Hague, Netherlands, 1965, P. 55. 

 .ٜٖٓص هخجع سابق، إبخاىيع العشاني،   - (ٖٛٓ)
 .ٖٗٙص ، ٜٓٛٔهبادغ القاىػف الجكلي العاـ، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة،  عبج العديد دمحم سخحان، -      

 .ٕ٘ٓص هخجع سابق،  جسال بخكات،  - (ٜٖٓ)
   ر الفكخ الجاهعي، االسكشجرية،، الحق في تبادؿ كإىٍاء التسثيل الجبمػهاسي، داياسيغ ميدخ عديد العباسي -       

 .ٜٖٓص ، ٕٗٔٓ         
)310) Article (2), Convention on Asylum. Havana:  
“Asylum granted to political offenders .. as a right or  through humanitarian toleration, by the 
usages, the conventions or the laws of the country”.  



  90  

 

ع إلِ دكر البعثات الجبمػهاسية، ألىٍع ليدػا إال أفخادػف السجخهػف العاديف ٌاربيغ هغ العجالة،  اً ال ُيقبل لجػٌؤ
هباشخة ع القزاء الػششي هغ كهشح المجػء في ٌحي الحالة يسثل خخقًا لديادة الجكلة هغ خالؿ التجخل بسش

 .اختراصً

لجأ أحج السجخهيغ العادييغ إلِ هبشِ البعثة الجبمػهاسية كجب عمِ رئيذ البعثة الجبمػهاسية إخصار حجث ك إف ك  
  .(ٖٔٔ)ذلظ اتفاقية بيغ الجكلتيغ تسشع ها لع تػجج – الدصات السحمية بحلظ كالقياـ بتدميسً هتِ ُشمب هشً ذلظ

 الجبمػماسي ألشخاص بدبب جخيسة غيخ سياسية مجػءمشح ال -

ألسباب  كدكافع إىداىية لالجئيغ الدياسييغ باالحتساء بجكر البعثة ك  إف العسل الجكلي جخػ عمِ الدساح
 .(ٕٖٔ)الضصٍادات التعدفية هغ قبل دكلٍعالجبمػهاسية لتأهيغ سالهتٍع ضج ا

زهة لالجئ لسغادرة الجكلة الكالزخكرية كلمفتخة الدهشية الفالمجػء الجبمػهاسي ال يسشح إال في الحاالت الصارئة 
هع تستعً بالزساىات الالزهة كالسسشػحة هغ قبل حكػهة الجكلة لحيغ التأكج هغ أف حياتً كحخيتً كسالهتً 

   .(ٖٖٔ)هرػىةالذخرية ليدػا هعخضيغ لمخصخ، كلحيغ التأكج هغ أف سالهتً بذكل عاـ 

كلحلظ فإىً يعتبخ فعاًل غيخ هذخكعًا هشح المجػء لألشخاص الحيغ يكػىػف كقت شمبٍع لمجػء، قج تع تػجيً 
الئحة اتٍاـ ضجٌع، أك تجخؼ هحاكستٍع الرتكابٍع جخائع عادية، أك تست إداىتٍع هغ قبل السحاكع الشطاهية 

كػف فيٍا األفعاؿ التي تثيخ شمب المجػء، السخترة كلع يكػىػا قج قزػا هجة عقػبتٍع، باستثشاء الحاالت التي ت
 كسٍسا

 

                                                           

 .ٜٖٓص هخجع  سابق،  إبخاىيع العشاني، ( ٖٔٔ)
 .ٜٖٓص ، ىفدًالسخجع  إبخاىيع العشاني، - (ٕٖٔ)

 .ٖٙٔص هخجع سابق، القاىػف الجبمػهاسي، ، عمي صادق أبػ ىيف -      

(313)  Article (5), Convention on Diplomatic Asylum signed at Caracas, 1954: 
Asylum may not be granted except in urgent cases and for the period of time strictly necessary for 
the asylee to depart from the country with the guarantees granted by (he Government of the 
territorial State, to the end that his life, liberty, or personal integrity may not be endangered, or that 
the asylee’s safety is ensured in some other way”. 
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 .(ٖٗٔ)هٍسا كاىت القزية ، ذات شبيعة سياسيً كاضحة

أىً في حالة هشح المجػء لذخز بدبب جخيسة عادية يقػـ كزيخ خارجية دكلة السقخ بجعػة  (ٖ٘ٔ)كيخػ البعس
، فإف استسخ رئيذ البعثة في رفزً، فيقػـ كزيخ خارجية دكلة  رئيذ البعثة الجبمػهاسية رسسيًا لتدميع السجـخ

ت األخيخة ذلظ جاز السقخ بالصمب هغ حكػهة الجكلة السعتسجة بتكميف هبعػثٍا بتدميع السبعػث، فإف رفز
 لدمصات دكلة السقخ اقتحاـ هقخ البعثة.

ػ ها أقختً  إال أف ٌحا الخأؼ يجاىب الرػاب، ذلظ أىً ال يجػز تجاكز حراىة هقخ البعثة الجبمػهاسية ٌك
ؼ (، فقج جاء ىز السادة هصمقًا كلع يجد اقتحاـ هقخ البعثة بأٔ/ٕٕاتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية في السادة )

، ففي ٌحي الحالة ال يكػف لدمصات دكلة السقخ سػػ اتخاذ اإلجخاءات التي (ٖٙٔ)حاؿ  إال بسػافقة رئيذ البعثة 
ا الزهة خارج هبشِ البعثة الجبمػهاسية لسشع السجـخ هغ الٍخكب كالقبس عميً عشج هحاكلتً الخخكج هشٍا كذلظ  تخٌا

 كدخػلً عشػة.ِ حراىة هقخ البعثة ىتيجة لسبجأ عجـ التجاكز عم
 ٜٗ٘ٔي هباىي البعثة الجبمػهاسية، فإف اتفاقية " كاراكاس" لعاـ فلمجػء كتججر اإلشارة إلِ أىً بجاىب هشح ا

لغخض حساية الالجئيغ إف كاىت سعة  هشحً في أية أهاكغ أخخػ تخرز قج أجازت بذأف المجػء الجبمػهاسي
كهجػ السدألة تثيخ إشكاليات تتعمق بحراىة ٌحي األهاكغ ، كإف كاىت ٌحي (ٖٚٔ)هباىي البعثة ال تكفي إليػائٍع

 جػاز
                                                           

(314 ) Article 3, Convention on Diplomatic Asylum signed at Caracas: 
“is not lawful to grant asylum to persons who, at the time of requesting it, are under indictment or 
on trial for common offenses or have been convicted by competent regular courts and have not 
served the respective sentence.. save when the acts giving rise to the request for asylum, 
whatever the case may be, are clearly of a political nature”. 

، ٕٚٓٓالجبمػهاسية كالقشرمية السقخرة في القاىػف الجكلي، العبيكاف لمشذخ،  الحراىات كاالهتيازاتعبج العديد ناصخ العبيكان،  (ٖ٘ٔ)
 .ٕٕٛص 

 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٔ/ٕٕالسادة  (ٖٙٔ)
" تتستع هباىي البعثة بالحخهة، كليذ لسسثمي الحكػهة السعتسجيغ لجيٍا الحق في دخػؿ هباىي البعثة إال إذا كافق عمِ ذلظ رئيذ 

 ة".البعث
)317  (  Article (1), Convention on Diplomatic Asylum signed at Caracas: 
“Asylum granted at any seat of a  regular diplomatic mission, the residence of chiefs of mission, 
and the premises provided by them for the dwelling places of asylees when the number of the 
latter exceeds the normal capacity of the buildings. 
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حدب التعخيف الحؼ أكردتً اتفاقية  أىٍا ال تعتبخ هغ هباىي البعثة الجبمػهاسية اقتحاهٍا عمِ أساسجػاز  كهجػ
  .(ٖٛٔ)/ط(ٔقات الجبمػهاسية في السادة )فييشا لمعال

ة دكلة الذخز الحؼ فػر هشح المجػء إعالف كزارة خارجي الجبمػهاسي لسسثلعمِ افي جسيع األحػاؿ فإىً يجب ك 
 .(ٜٖٔ) قج ُهشح المجػء

 

كأيزًا تججر اإلشارة إلِ أىً صحيح أف األساس في هشح المجػء الجبمػهاسي يكسغ في أىً هغ قبل التداهح 
رفزٍا لسشح في حالة ، ك اإلىداىي أف لكل دكلة الحق في هشح المجػء، إال أىٍا غيخ همدهة بحلظ في أحػاؿ هعيشة

يعتبخ هغ قبيل األعساؿ التي  الجبمػهاسي المجػءهشح ، ذلظ أف (ٕٖٓ)المجػء فإىٍا غيخ همدهة بإبجاء أسباب الخفس
ا.  تقػـ بٍا الجكلة حدب تقجيٌخ

كها يجب التأكيج عميً في جسيع األحػاؿ أف هشح السمجأ يعتبخ عساًل إىداىيًا كسمسيًا، كلحلظ ال يجػز أف يتع 
 . (ٕٖٔ)كدؼ هغ قبل الجكلة هاىحة المجػء هغ جاىب أؼ دكلة عمِ أساس أىً عسل غيخالشطخ إليً 

كفي حالة هشح المجػء الجبمػهاسي، فإىً يجػز لمجكلة التي هشحتً اف تصمب الدساح  لالجئ بسغادرتً إلِ 
 زساىات الالزهة ال -اال في حالً القػي القاٌخة  -أراض  أجشبية، كالجكلة صاحبة اإلقميع همدهة بسشحً عمي الفػر 

                                                           

 /ط مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية:ٔالسادة  ٖٛٔ
صصالح )هباىي البعثة( يذسل السباىي كأجداء السباىي كاألراضي السمحقة بٍا التي تدتعسمٍا البعثة أيا كاف السالظ، كسا تذسل هقخ ا"

 ".رئيذ البعثة إقاهة
(319) Article 2/2, Convention on Asylum. Havana, and Article 8, Convention on Diplomatic 
Asylum signed at Caracas: 
“Immediately upon granting asylum, the diplomatic representative shall report the fact to the 
Minister of Foreign Relations of the State of the person who has secured asylum”. 
(320 )  Convention on Diplomatic Asylum signed at Caracas.: 
“Every state has the right to grant asylum, but it is not obligated to do so or to state it’s reasons 
for refusing it”. 

 ٜٚٙٔديدسبخ  ٗٔفي  ٕٕ/ٕٖٕٔأشارت مقجمة إعالن المجػء اإلقميسي الرادر بقخار الجسعية العامة لألمع الستحجة رقع  (ٕٖٔ)
  :ٖفي مقجمتو في البشج 

"هشح السمجأ في جسيع األحػاؿ يعتبخ عساًل إىداىيًا، كال يسكغ الشطخ إليً بأؼ حاؿ هغ جاىب أؼ دكلة عمِ أساس أىً عسل عجائي 
 .كغيخ كّدؼ"
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 .(ٕٕٖ)كػف سالهتً كال حخيتً عخضة لمخصخبحيث ال ت
 

 السصمب الثالث
 في مباني البعثات الجبمػماسية مجػءمشح الأمثمة أبخز 

 
الجبمػهاسي العجيج هغ الرعػبات بالشدبة لمبعثات الجبمػهاسية األجشبية السػجػدة فػؽ إقميع  مجػءيثيخ حق ال

ػ أهخ يتػقف عمِ سياسة كل دكلة، كسا يسكغ أف تمعب السعاٌجات  دكلة السقخ ككحلظ بالشدبة لٍحي األخيخة، ٌك
 الجكلية دكرًا كبيخًا بالخرػص.

غ  بطخكؼ كل حالة،يكُيالحع أف هشح المجػء الجبمػهاسي لمسجخه كال تديخ الجكؿ برجدي كفق  غ الدياسييغ ٌر
كهشٍا هغ يتخؾ تقخيخ ذلظ كفقًا ، -(ٖٕٖ)دكؿ أهيخكا الالتيشية-فسشٍا هغ قخر ٌحا الحق صخاحًة كهشٍا  ;كتيخة  كاحجة

 .(ٕٖٗ)لطخكؼ كل حالة، كهشٍا هغ يخفس ذلظ رغبًة في االحتفاظ بعالقات شيبة هع دكلة السقخ

الجبمػهاسي كأثيخت برجد ذلظ  مجػءالتي حرل كأف تع فيٍا هشح ال في العسل الجكلي الحػادثومغ أىع 
هغ دكلة   الجبمػهاسي لسػاشغ مجػءال في البيخوفي ليسا  الدفارة الكػلػمبية، ٌي هشح العجيج هغ اإلشكاليات

 .(ٕٖ٘)تػرؼ" ُيجعِ" آيا  دؼ ال البيخك

         ضج الحكػهة في البيخك فيقاد تسخد عدكخؼ  تػرؼ" قج الكتتمخز كقائع ٌحي الحادثة بأف " آيا دؼ 
كاىػف  ٖ كفي، كُرفعت عميً دعػػ بتٍسة التحخيس عمِ العرياف كإدارتً، ٜٛٗٔ تذخيغ أكؿ/أكتػبخ ٖ

                 أكؿ/يشايخ

                                                           

(322 ) Article 12, Convention on Diplomatic Asylum signed at Caracas: 
“Once asylum has been granted, the State granting asylum may request that the asylee be 
allowed to depart for foreign territory, and the territorial State is under obligation to grant 
immediately, except in case of force majeure, the necessary guarantees, referred to in Article V, as 
well as the corresponding safe conduct”. 

 مغ الخسالة. ٜٛص  ،308و 307ي شطخ اليامر   (ٖٕٖ)
 .ٖٚٔص قاىػف العالقات الجبمػهاسية كالقشرمية، هخجع سابق،  أحسج أبػ الػفا، ( ٕٖٗ)
 .٘ٙٔص هبادغ القاىػف الجكلي العاـ، هخجع سابق، دمحم حافظ غانع، ( ٕٖ٘)
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تػرؼ" قج ُهشح المجػء  أف " آيا دؼ اليخ الكػلػهبي في ليسا الحكػهة في البيخك أبمغ الدف ٜٜٗٔأكؿ/يشايخ 
هغ هغادرة البالد، كقج هشحً السخكر اآلهغ لتسكيشً كشمب في الػقت ىفدً  في الدفارة الكػلػهبية الجبمػهاسي

ة كرفزت هشحً السخكر اآلهغ، كتبع ذلظ تبادؿ الخسائل الجبمػهاسية التي ضت حكػهة البيخك عمِ ٌحي الرفاعتخ 
اتفقت بسػجبٍا الحكػهتاف عمِ رفع الشداع إلِ  ٜٜٗٔ/أغدصذ آب ٖٔأسفخت عغ تػقيع كرقة في ليسا في 

  .(ٕٖٙ)هحكسة العجؿ الجكلية

لمسػاشغ هشح كػلػهبيا لمسمجأ الجبمػهاسي  هذخكعيةكقج شمبت حكػهة البيخك هغ السحكسة إصجار حكع بعجـ 
 كل هغ البيخك ككػلػهبيا. اكقعت عميٍ يكالت ٕٜٛٔ يذكل خخقًا التفاقية ٌافاىا السحكػر كػىً

ُمز  إلِ  أصجرت محكسة العجل الجولية حكسيا ٜٓ٘ٔنػفسبخ/تذخيغ الثاني  ٕٓكفي  في القزية كالحؼ خ 
 .(ٕٖٚ)ٕٜٛٔ هذخكع كيخالف اتفاقية ٌافاىالمسػاشغ السحكػر غيخ  جػءأف هشح كػلػهبيا لم

 وقج ارتكد الحكع عمى العجيج مغ الشقاط تسثمت بــ : -

 إقاهة ىطاـ قاىػىي يكفل لألشخاص الستٍسيغ بارتكاب إساءات ٕٜٛٔبػسع اتفاقية ٌافاىا لعاـ لع يكغ  .ٔ
 .(ٕٖٛ)خكب هغ الػالية القزائية الػششيةضج هؤسدات الجكلة اهتياز الٍ كهؤاهخات

 

أف ذلظ فخة في ٌحي الحالة، غيخ هتػا مجػءلتبخيخ ال ٕٜٛٔة ٌافاىا لعاـ حالة االستعجاؿ التي تقتزيٍا اتفاقي .ٕ
 السبخر الحقيقي لسشح المجػء ٌػ كجػد خصخ حقيقي هحجؽ كهدتسخ يتعخض لً الالجئ، كبتحميل كقائع

  القزية

                                                           

)326( Summary Of Judgments, Advisory Opinions, and Orders of The International Court Of 
Justice ( 1948-1991), U.N., 2002, P. 16. 

 في قزية المجػء بيغ كػلػمبيا والبيخو: ٜٓ٘ٔخ نػفسب ٕٓحكع محكسة العجل الجولية في جاء في نز  (ٕٖٚ)
“ The Court came to the conclusion that the grant of asylum was not in conformity with the Havana 
Convention 1928 ". - See: Summary Of Judgments, Advisory Opinions, and Orders of The 
International Court Of Justice ( 1948-1991), Op. Cit., P.21 

 اء في نز حكع محكسة العجل الجولية في قزية المجػء بيغ كػلػمبيا والبيخو:ج (ٕٖٛ)

“ The Havana Convention was not intended to protect a citizen who had plotted against the 
institution of the his country from regular legal proceedings”. - See: Summary Of Judgments, 
Advisory Opinions, and Orders of The International Court Of Justice (1948-1991), Ibid, P.20 
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 .(ٜٕٖ)الجبمػهاسي مجػءالعدكخؼ كبيغ هشح كػلػهبيا الالقزية تبيغ أف ثالثة شٍػر قج هخت بيغ العرياف 

ال ُيسشح إال في األحػاؿ التي يثبت فيٍا إحالؿ اإلجخاءات التعدفية هحل القاىػف، كلع يثبت الػضع  مجػءال .ٖ
 الجعػػ  هػاجٍةتػرؼ" ٌػ  ػىية، فالخصخ الػحيج الحؼ كاجًٍ " آيا دؼ الفي البيخك عمِ إلغاء الزساىات القاى

 .)ٖٖٓ(القزائية كاإلجخاءات القاىػىية 

ٌع ها جاء أ ف إالقزية السحكػرة، يسكغ القػؿ في  الدابق  العجل الجوليةومغ خالل استقخاء حكع محكسة 
، مجػءكػف لً الحق في الحرػؿ عمِ الأف يتٍع شخز بجخيسة سياسية حتِ ي يكفي بً يتسثل في أىً ال 

يثبت فيٍا غياب ضساىات العجالة كاإلجخاءات القاىػىية، كأف هثاًل تخزع ال ُيسشح إال في الحاالت التي  مجػءفال
ػ ها يسكغ تفديخي بأف  الجبمػهاسي يخجع إلِ األعخاؼ كاالتفاقيات  مجػءالإجخاءات السحاكسة لمدمصة التشفيحية، ٌك

مع تكغ العمة  هغ آىحاؾ، ف التي سادت دكؿ أهخيكا الالتيشية بدبب كثخة الثػرات كاالىقالبات التي سادت فيٍا
حساية األشخاص الستٍسيغ بارتكاب جخائع سياسية في سياؽ اىقالبات كأحجاث ثػرية سػػ أف هثل ٌحي األحجاث 

 هغ شأىٍا أف تعخقل أك تسشع هغ سيخ اإلجخاءات القاىػىية كالزساىات العادلة لسحاكسة هثل ٌؤالء األشخاص.

كفي ذات اليػـ الحؼ صجر فيً الحكع، تقجّهت كػلػهبيا بصمب إلِ هحكسة العجؿ الجكلية لتفديخ الحكع، 
ل كػلػهبيا همدهة بتدميسً؟"، كفي  ىػفسبخ/تذخيغ  ٕٚهزسػىً " ٌل لمبيخك الحق في شمب تدميع الالجئ، ٌك

 دفػع األشخاؼ في القزية قبل  أصجرت السحكسة حكسًا يقزي بأف هػضػع التدميع لع تتصخؽ إليً ٜٓ٘ٔالثاىي 

                                                           

 جاء في نز حكع محكسة العجل الجولية في قزية المجػء بيغ كػلػمبيا والبيخو:  (ٜٕٖ)
“ The urgency was required under the Havana Convention in order to justify asylum was absent in 
that case; three months had elapsed between the military rebellion and the grant of asylum”. - 
See: Summary Of Judgments, Advisory Opinions, and Orders of The International Court Of Justice 
( 1948-1991), Ibid, P. 21. 

 جاء في نز حكع محكسة العجل الجولية في قزية المجػء بيغ كػلػمبيا والبيخو: (ٖٖٓ)
 “Asylum could only intervene against the action of justice in cases where arbitrary action was 
substituted for the rule of law. The danger which confronted Haya De La Torre was that of having 
to face legal proceedings”. - See: Summary Of Judgments, Advisory Opinions, and Orders of The 
International Court Of Justice (1948-1991), Ibid., P. 20. 
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حا التفديخ ال يجػز بأؼ حاؿ أف يتعجػ حجكد الحكع،  مجػء أف كػلػهبيا همدهة بإىٍاء الإال صجكر الحكع، ٌك
بسجخد استالهٍا حكع السحكسة  ٜٓ٘ٔأكتػبخ/تذخيغ أكؿ  ٗالجبمػهاسي الحؼ هشحتً لػ " آيا دؼ ال تػرؼ " في 

 .(ٖٖٔ)ٜٓ٘ٔبخ/تذخيغ ثاىي ىػفس ٕٓالرادر في القزية بتاريخ 

الجبمػهاسي بأؼ شخيقة ال تذسل  مجػءهبيا إف كاىت تدتصيع إىٍاء الف كػلػ أا ُيفٍع هغ ٌحا الحكع، سكه
 التدميع، فإف لٍا الخيار التاـ باألخح بً.

سبتسبخ/أيمػؿ  ٔٔ تذيمي بتاريخ بعج االىقالب فيالمجػء  هشح الجبمػهاسي، مجػءكأيزًا هغ أهثمة هشح ال
 . (ٕٖٖ)هغ قبل عذخيغ سفارة في ساىتياغػهغ أعػاف الخئيذ سمفادكر الميشجؼ  آالؼ الجئ لخسدة  ٖٜٚٔ

الجبمػهاسي لمجشخاؿ هيذيل عػف كأتباعً  مجػءالدفارة الفخىدية في بيخكت الهشحت  ٜٜٓٔفي عاـ كحلظ ك 
، كتع تخحيمً كأعػاىً إلِ باريذ بعج االتفاؽ ٜ٘ٚٔبعج اىتٍاء الحخب األٌمية التي استسخت في لبشاف هشح عاـ 

 .(ٖٖٖ)عمِ ذلظ هع الدمصات المبشاىية

األستخالي " جػلياف أساىج" هغ سفارة اإلكػادكر في   WikiLeaksكهغ األهثمة الحجيثة شمب هؤسذ هػقع 
إلِ سفارة اإلكػادكر في لشجف شمبًا  "جػلياف أساىج"لجأ ، فقج هشحً المجػء ٕٕٔٓيػىيػ/حديخاف  ٜٔلشجف في 

بعج صجكر هحكخة تػقيف بحقً،  كذلظ لمحساية  خػفُا هغ اعتقالً هغ قبل الذخشة البخيصاىية كتخحيمً إلِ الدػيج
قاـ بشذخ عجد كبيخ  "أساىج"كُيحكخ أف  هدعػـ لديجتيغ سػيجيتيغ،ي إشار قزية اغتراب كاعتجاء جشدي كذلظ ف

                                                           

 ٕٓفي شمبيا تفديخ الحكع الرادر في   برجد إجابة محكسة العجل الجولية عغ ىحا التداؤل الحي أثيخ مغ كػلػمبيا (ٖٖٔ)
 ما يمي: ٜٓ٘ٔنػفسبخ  ٕٚ، جاء في حكع السحكسة الرادر في ٜٓ٘ٔنػفسبخ 

“This question was completely left outside the submissions of the Parties. The Judgment in no way 
decided it, nor could it do so. It was for the Parties to present their respective claims on this point. 
The Court finds that they did nothing of the kind. finds that the asylum granted to Haya de la Torre 
on January 3-4 1949, and maintained since that time, ought to have= ceased after the delivery of 
the Judgment of November 2O, 1950, and should terminate.” - See: International Court Of justice, 
“Reports Of Judgments, Advisory Opinions, and Orders”, Interpretation of The Judgment of 
November 20th,1950, In The Asylum Case (Colombia/Peru), Judgment of November 27th 1950, 
P.403. 

 .ٔٗٔص هخجع سابق،  غازي حدغ صباريشي، (ٕٖٖ)
 .ٕٜٔص هخجع سابق،  دمحم بياء الجيغ الغسخي، (ٖٖٖ)
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العخاؽ كأفغاىدتاف، كيخذِ هغ أف تقػـ الدمصات الدػيجية بتدميسً إلِ  في هغ الػثائق عغ الحخكب األهيخكية
 .(ٖٖٗ)الػاليات الستحجة

أىٍا ستسشحً حق  ركػادك حكػهة اإلأعمشت  سفارة اإلكػادكركبعج شٍخيغ تقخيبًا هغ دخػؿ "أساىج"، إلِ 
المجػء، هذيخًة إلِ أىً إذا تع تدميسً إلِ الػاليات الستحجة، فإىً يسكغ أف يػاجً هحاكسة عدكخية، كهعاهمة قاسية 

 . )ٖٖ٘(كهٍيشة ، كالدجغ السؤبج أك عقػبة اإلعجاـ

 ٜٔ عمغ االدعاء الدػيجؼ فيأ في سفارة اإلكػادكر في لشجف،  "أساىجػات هغ إقاهة "كبعج خسذ سش
إيقاؼ التحقيقات في تٍع االغتراب ضج هؤسذ هػقع كيكيميكذ "جػلياف أساىج"، كأكصِ  ٕٗٔٓهايػ/آيار 

داـ خسذ سشػات قزاٌا  كدخ صستاً  اً هفاجئ اً السحكسة بإيقاؼ هحكخة االعتقاؿ الرادرة بحقً، اعتبخ  ذلظ تصػر 
بدفارة اإلكػادكر في العاصسة البخيصاىية، لتدقط عشً التٍسة في الشٍاية، كلكشً هازاؿ هصمػبًا لجػ  شاً ّر أساىج هتح

 .)ٖٖٙ(لشجف ككاششصغ كهازالت هخاكؼ اعتقالً قائسة

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٖٚٔص ، هخجع سابق، ياسيغ ميّدخ العباسي (ٖٖٗ)
(335) Alison Duxbury, Assange and the Law of Diplomatic Relations, The American Journal of 
International Law (AJIL), N.Y. University School of Law, Published by The American Society OF 
International Law, Vol. 106 Issue 4, October/2012.= 
- Available at: https://www.asil.org/insights/volume/106/issue/4/assange-and-law-
diplomatic-relations.  

مايػ/أيار  ٜٔاإلخبارية، خبخ بعشػان "الدػيج تػقف مالحقة أسانج ولشجن تتػعجه"،  "RT"ي شطخ السػقع الخسسي لقشاة  (ٖٖٙ)
 ٚٓ:ٛٓ:٘ٔ ٕٚٔٓ-7-ٜ :تاريخ الديارة .الخابط التالي: عمى ، ٕٚٔٓ

 https://arabic.rt.com/prg/telecast/879311/ الدػيج-تػقف-هالحقة-أساىج-كلشجف-تتػعجي 
 

https://www.asil.org/insights/volume/106/issue/4/assange-and-law-diplomatic-relations
https://www.asil.org/insights/volume/106/issue/4/assange-and-law-diplomatic-relations
https://arabic.rt.com/prg/telecast/879311-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AC-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87/
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 السبحث الثالث

 الحرانات واالمتيازات الجبمػماسية في األوقات غيخ العادية
 

األساس في هشح الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية يتسثل باألٌسية كالسكاىة التي تتستع بٍا البعثات  إف
الجبمػهاسية كػىٍا ُتسثل الجكلة السػفجة كذخز هغ أشخاص القاىػف الجكلي هغ ىاحية، كهغ ىاحية أخخػ ألٌسية 

ات كاالهتيازات الجبمػهاسية ليدت هيدًة العمة هغ ٌحي الحراىذلظ أف السٍاـ التي تزصمع بٍا ٌحي البعثات، 
 .ألشخاص بقجر ها تذكل تعديدًا  كحسايًة ألداء كعسل البعثة الجبمػهاسية كػىٍا هسثمة لمجكلة

 الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية، كالتي تتسثلكحجكد  بسجػأكقات ُتثار فيٍا إشكاليات تتعمق  إال أىً ثسة
كسا كيتع ، ة كالسعتسج لجيٍاقصع العالقات الجبمػهاسية بيغ الجكلتيغ السعتسج ميٍاكالتي يتختب ع حالة قياـ حخب في

األهغ القػهي  مِت الجبمػهاسية في هقابل الحفاظ عالحراىات كاالهتيازا فيٍا الحجيث عغ األحػاؿ التي تكػف 
 مجكلة السعتسج لجيٍا.ل

 السبحث إلِ هصمبيغ: ٌحا كعميً تع تقديع

  :الحخب أثشاء الحرانات واالمتيازات الجبمػماسيةالسصمب األول. 
  مػاجية الحرانات واالمتيازات الجبمػماسية.في السصمب الثاني: األمغ القػمي 
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 السصمب األول
 الحخبأثشاء  الحرانات واالمتيازات الجبمػماسية

 

الجبمػهاسية في حالة قياـ حخب بيغ قبل الحجيث عغ األثار الستختبة عمِ الحراىة التي تتستع بٍا البعثات 
ا في السقرػد بالحخبتحجيج  الجكلتيغ السعتسجة كالسعتسج لجيٍا، فإىً يمـد بجايةً  ، كهغ ثع االىتقاؿ لمحجيث عغ آثاٌر

 .التستع بالحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية

 تعخيف الحخب -

جاؼ  إف الحخب أك "الشداع السدمح الجكلي" ٌػ عبارة عغ صخاع عدكخؼ هدمح بيغ دكلتيغ أك أكثخ لتحقيق ٌأ
  (ٖٖٚ)سياسية كاقترادية كعدكخية" 

ذا عمِ اتفاقيات جشيف يحجد الشداع السدمح  جشة الجكلية لمرميب األحسخسي لمّ كرد في التعميق الخسقج ك 
بيغ دكلتيغ هغ شأىً أف يفزي إلِ تجخل جاىب هغ قػاتٍسا السدمحة حتِ أؼ خالؼ ىاشئ الصابع الجكلي بأىً "

 .(ٖٖٛ)كإف أىكخ أحج األشخاؼ كجػد حالة حخب كال يٍع هجة بقاء الشداع .. "

كذلظ أيزا  ها جاءت بً اتفاقية جشيف الخابعة بحيث أكجت سخياىٍا عمِ حاالت الحخب كحاالت الشداعات 
 . (ٜٖٖ)ع بػجػد حالة حخب أـ ال سػاء اعتخؼ أشخاؼ الشدا   السدمحة

أكثخ سػاء بإعالف سابق أك  كبحلظ تعتبخ ىداعًا هدمحًا دكليًا حالة المجػء إلِ العشف السدمح بيغ دكلتيغ أك
 . (ٖٓٗ)بجكىً

                                                           

 .ٙٗٙص  ،ٕٓٔٓ ،عساف ،دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع ،القاىػف الجكلي العاـ في الدمع ،سييل حديغ الفتالوي  (ٖٖٚ)
هقالة  -الحخب كالقاىػف  - https://www.icrc.org/ar/homepage - السػقع الخسسي لمجشة الجولية لمرميب األحسخ (ٖٖٛ)

 10:06:09 ٕٚٔٓ-7-17 :تاريخ الديارة بعشػاف سيخ العسميات العجائية.
 :ٜٜٗٔمغ اتفاقية جشيف الخابعة لعام  ٕ السادة (ٜٖٖ)
عالكة عمِ األحكاـ التي تدخؼ في كقت الدمع، تشصبق ٌحي االتفاقية في حالة الحخب السعمشة أك أؼ اشتباؾ هدمح آخخ يشذب بيغ "

 ".حتى لػ لع يعتخف أحجىا بحالة الحخبشخفيغ أك أكثخ هغ األشخاؼ الداهية الستعاقجة، 
خ، كمية الحقػؽ  ،ىيحقػؽ اإلىداف كالقاىػف الجكلي اإلىدا، إبخاىيع تػفيق الخابي (ٖٓٗ)  . ٕٛ٘، ص ٕٕٔٓ ،غدة، جاهعة األٌز

https://www.icrc.org/ar/homepage
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 أثخ الحخب عمى التستع بالحرانات الجبمػماسية: -

ع هطاٌخ العالقات الجبمػهاسية بيغ الجكؿ، كعميً فإف قاهت الحخب بيغ  تعتبخ البعثات الجبمػهاسية هغ ٌأ
دكلتيغ تتبادالف التسثيل الجبمػهاسي، فإف العالقات الجبمػهاسية بيغ الجكؿ الستحاربة تشقصع تبعًا لحلظ برػرة 

كذلظ  -عادة إعالف الحخب أك بجاية االعتجاءات إف لع تكغ قج ُقصعت في السخحمة الحخجة التي تتبع –تمقائية 
بيغ األشخاؼ الىتٍاء حالة الدمع بيغ الجكؿ الستحاربة، كتطل بحلظ العالقات هشقصعة حتِ اىتٍاء الحخب كاالتفاؽ 

  .(ٖٔٗ)عمِ إعادتٍا هغ ججيج

الالزهة كالدساح التدٍيالت بحساية كهشح الجكؿ في ٌحي الحالة  التداـالعخؼ الجكلي قج جخػ عمِ  إال أف
ػ ها حساية هقار كهباىي البعثات الجبمػهاسية، ككحلظ بتسكيغ أعزاء البعثة الجبمػهاسية هغ هغادرة إقميسٍا ، ٌك

   .(ٕٖٗ)أكجت عميً اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية

لحخب، تسشحٍا كها تججر اإلشارة إليً أف حساية هكػىات البعثة الجبمػهاسية تتستع بحساية هددكجة في حالة ا
هجىييغ ال  اً لٍع كل هغ قػاعج القاىػف الجكلي اإلىداىي، فكل هغ أعزاء البعثة الجبمػهاسية كػىٍع أشخاص

يذاركػف في األعساؿ القتالية كال يشتسػف إلِ القػات السدمحة، كهباىي البعثة الجبمػهاسية كػىٍا تعتبخ أعياف 
 استختايجي

                                                           

 .ٕٓٔ صالقاىػف الجبمػهاسي، هخجع سابق،  عمي صادق أبػ ىيف، - (ٖٔٗ)
 .ٕٛ صهخجع سابق،  مرصفى سالمة حديغ، -
 .ٕٓٗ صهخجع سابق،  الػجيد في القاىػف الجكلي العاـ، ،دمحم حافظ غانع -

 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية:  ٗٗالسادة     – (ٕٖٗ)
أف تسشح التدٍيالت لألشخاص الستستعيغ بالسدايا كالحراىات بخالؼ هغ  -الحخبحتِ في حالة قياـ -عمِ الجكلة السعتسج لجيٍا "

أسخع كقت، كيجب عميٍا  ٌع هغ رعاياٌا ككحلظ أعزاء أسخ ٌؤالء األشخاص هٍسا كاىت جشدياتٍع لتيديخ لٍع هغادرة أراضيٍا في
 .إذا ها استجعِ األهخ أف تزع تحت ترخفٍع كسائل الشقل الالزهة ألشخاصٍع كلستعمقاتٍع"

  مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٔ/٘ٗالسادة  -
في حالة قصع العالقات الجبمػهاسية بيغ دكلتيغ، أك إذا ها استجعيت بعثة برفة ىٍائية أك برفة كقتية تمتـد الجكلة السعتسج لجيٍا "

 ."أف تحتـخ كتحسي هباىي البعثة ككحلظ هشقػالتٍا كهحفػضاتٍا نداع مدمححتِ في حالة 
 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٕ/ٜٖالسادة  -
شجها تشقزي هٍسة شخز هغ الحيغ يتستعػف بالسدايا كالحراىات تشتٍي عادة ٌحي السدايا كالحراىات هغ كقت هغادرة ٌحا "ع -

الذخز ألراضي الجكلة السعتسج لجيٍا أك عشج اىتٍاء السٍمة السعقػلة التي تسشح لً لٍحا الدبب، كيدتسخ سخياىٍا لٍحا الػقت 
 .."نداع مدمح قياـ حتِ عشج
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 ، باإلضافة إلِ الحساية السسشػحة لٍع في اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية. (ٖٖٗ)هجىية

أكجت عمِ صجرت العجيج هغ القخارات الجكلية التي قج ، ٜٜٓٔغدك العخاؽ لمكػيت في  برجدفإىً كفي ذلظ 
التداـ  ة، كعمِبعثات الجبمػهاسية في العخاؽ كفي الكػيت بالحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسياستسخار تستع ال

 .(ٖٗٗ)إعاقة هٍاهٍا أك التعخض لٍا كعجـ إتياف أؼ عسل هغ شأىًٌا كأعزائٍا العخاؽ بحساية هقار 

التي تتستع بٍا البعثات الجبمػهاسية أثشاء الشداعات السدمحة، ال يعشي حخهاف الجكلة هغ حقٍا  راىةلكغ الح
كالتي ال ترل إلِ حج التعخض لمبعثة الجبمػهاسية  - في اتخاذ بعس اإلجخاءات االحتياشية أثشاء الشداعات

كفخض بعس القيػد عمِ تشقل أعزاء البعثة الجبمػهاسية لمجكلة العجك في إقميع الجكلة السعتسج لجيٍا  -كهباىيٍا
بيغ  ، هع التأكيج عمِ أف ٌحي اإلجخاءات هغ شأىٍا أف تخزع لسبجأ السعاهمة بالسثلأثشاء الشداع السدمح

 تاالجكيالتٍا

 
                                                           

، الستعمق بحساية ضحايا السشازعات السدمحة الجولية اإلضافي األول التفاقيات جشيف البخوتػكػلمغ  ٕ/ٕ٘السادة  (ٖٖٗ)
ٜٔٚٚ: 

رخ الٍجسات عمِ األٌجاؼ العدكخية فحدب. كتشحرخ األٌجاؼ العدكخية فيسا يتعمق باألعياف عمِ تمظ التي تدٍع هداٌسة ت"تق
ا التاـ أك الجدئي أك  فعالة في العسل العدكخؼ سػاء كاف ذلظ بصبيعتٍا أـ بسػقعٍا أـ بغايتٍا أـ باستخجاهٍا، كالتي يحقق تجهيٌخ

 ".االستيالء عميٍا أك تعصيمٍا في الطخكؼ الدائجة حيشحاؾ هيدة عدكخية أكيجة
(ٖٗٗ)

 :ٜٜٓٔأغدصذ  ٖٓقخار مجمذ جامعة الجول العخبية في دورتو غيخ العادية في     - 
تستع هقار كأعزاء البعثات الجبمػهاسية بالحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية السقخرة كفقًا ألحكاـ القاىػف ضخكرة استسخار ...  "

، الرخاع عمِ العخاؽ هغ االحتالؿ البخيصاىي إلِ عبج الكخيع العمػجي: ي شطخ - ".... الجكلي كاتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية
 .ٜٜ، ص ٕٚٓٓافية لمشذخ، القاٌخة، ، الجار الثقٔاالحتالؿ األهخيكي، ط.

 :ٜٜٓٔسبتسبخ  ٙٔالسؤّرخ في  ٚٙٙقخار مجمذ األمغ  -
.. كأف " .. العخاؽ هدؤكؿ هدؤكلية كاهمة عغ أؼ استعساؿ لمعشف ضج أؼ بعثة دبمػهاسية في الكػيت* في مقجمة القخار: 

هخالفة صخيحة ألحكاـ القاىػف الجكلي كالتفاقيتي فييشا اىتٍاكات العخاؽ لسقار البعثات الجبمػهاسية في الكػيت كفي العخاؽ يذكل 
 بذأف العالقات الجبمػهاسية كاتفاقية فييشا لمعالقات القشرمية..".

: "يصالب هجمذ األهغ العخاؽ عمِ الفػر بحساية سالهة كرفاي السػضفيغ الجبمػهاسييغ كالقشرمييغ كالسقار الجبمػهاسية ٗلبشجا* 
ػيت، كبعجـ اتخاذ أية تجابيخ إلعاقة البعثات الجبمػهاسية كالقشرمية هغ أداء هٍاهٍا، بسا في ذلظ االتراؿ كالقشرمية في العخاؽ كالك

عمِ الخابط التالي:  ،نز القخار مشذػر عمى السػقع الخسسي لألمع الستحجة :ي شطخ –بسػاششيٍا كحساية أشخاصٍع كهرالحٍع". 
 .٘ٓ:ٚٔ:٘ٔ، ٕٚٔٓ/ٛ/ٕٛ تاريخ الديارة

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/43/IMG/NR057443.pdf  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/43/IMG/NR057443.pdf
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 .(ٖ٘ٗ)الجكؿ

ا أثشاء الحخب، فإف الجكلة السعتسجة يقع  إال أىً في هقابل ٌحي الحساية السسشػحة لمبعثات الجبمػهاسية كلسقاٌر
أغخاض تتشافِ هع أعساؿ تمظ البعثة السقخرة في  أية أعساؿ أك ال تدتعسل هباىي البعثة فيأبعمِ عاتقٍا التداـ 

 .(ٖٙٗ)قػاعج القاىػف الجكلي العاـ كعمِ كجً الخرػص في اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية

أف يثيخ هغ شأىً  ةالسدمح اتات قتالية أثشاء الشداععمِ هعجّ  هباىي البعثة الجبمػهاسيةاحتػاء كعميً فإف 
 ألداء الػسائل الالزهة هغ تعتبخهغ ىاحية أف ٌحي السعجات ال  كإهكاىية أف تربح ٌجفًا،، شكػكًا حػؿ ىػاياٌا

  .(ٖٚٗ)هغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية ٖ/ٔٗكبالتالي يذكل ٌحا األهخ هخالفة لمسادة لسٍاـ الجبمػهاسية ا

أثشاء الشداعات السدمحة الجكلية، فإىٍا ككحلظ األهخ بالشدبة لمحساية التي يحطِ بٍا السبعػثيغ الجبمػهاسييغ 
ال تثبت لٍع إال بذخط عجـ قياهٍع بأية أعساؿ هغ شأىٍا أف تديء إلِ كضائفٍع كهٍاهٍع ذات الرفة الخسسية، 

، كإىسا بذكل أساسي حساية هرالح دكلتٍا ريثسا كالتي ليذ هغ بيشٍا السذاركة في األعساؿ العدكخية كالحخبية
ع الحساية الالزهة ككافة التدٍيالت تقػـ الجكلة السدتقب مة بػاجبٍا الستسثل بسشح السبعػثيغ الجبمػهاسييغ كأفخاد أسٌخ

 .(ٖٛٗ(الالزهة لمسغادرة

                                                           

)345( “Immediately following the start of hostilities, restrictions are placed on the enemy embassy, 
although these tend to vary with the tone of the relationship, the political culture of the receiving 
state and the political weight of its foreign ministry which, naturally more conscious of the 
implications of the principle of reciprocity. The first right to be restricted is freedom of movement”. 
- See: G. R. Berridge,  Embassies in Armed Conflict, The Continuum International Publishing 
Group Inc, N.Y., 2012, P. 26. 

 :ٖ/ٔٗاتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية السادة  (ٖٙٗ)
في ٌحي االتفاقية أك هع قػاعج القاىػف الجكلي العاـ أك هع االتفاقيات تتشافِ هع أعساؿ البعثة  البعثة في أغخاضال تدتعسل هباىي "

 .الخاصة القائسة بيغ الجكلة السعتسجة كالجكلة السعتسج لجيٍا"
(347) “In some circumstances, a militarized embassy might also arouse strong local suspicions 
about its intentions. Worst of all, if the fighting is going badly, the embassy will be more likely to 
attach priority to the demand for more troops and equipment than to the search for a political 
solution”. – See: G. R. Berridge, Ibid, P. 176 

كمية  ،القاىػف الجكليفي  الشداعات السدمحة، هاجدتيخ فيالحساية الجكلية لمسبعػثيغ الجبمػهاسييغ  تذة،شأسامة سميسان ال (ٖٛٗ)
 . ٕٔٗ، ص ٕٔٔٓ، ٗد ، العجٕٚ ، السجمجكاالقتراديةجاهعة دهذق، هجمة دهذق لمعمـػ القاىػىية  ،الحقػؽ 
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د بػثيقة تخػلً السخكر  فيساكأها  كَّ يتعمق بالسبعػث الجبمػهاسي الحؼ يسخ في دكلة ٌي في حالة حخب، فإىً ُيد 
بذخط هػافقتٍا عمِ  هخكري بصخيقة سميسة آهشة بزساف عجـ التعخض لً، بحيث تقـػ ٌحي الجكلة بتأهيغ البخؼء

 .(ٜٖٗ)ذلظ

ففي أثشاء الحخب العالسية األكلِ، عشجها شمبت الػاليات الستحجة األهخيكية استجعاء الدفيخ الشسداكؼ لجيٍا، 
لجكلة هحايجة، كتست فإىٍا شمبت في عيغ الػقت هغ دكؿ الحمفاء هشحً حق السخكر البخؼء عمِ اعتباري هسثاًل 

 .(ٖٓ٘)السػافقة عمِ ٌحا الصمب هغ قبل دكؿ الحمفاء

 ميام الجولة الثالثة: -

يجػز لمجكلة السعتسجة في حاالت الحخب أف تعٍج بحساية كحخاسة هرالحٍا كهػاششيٍا كهباىيٍا إلِ دكلة ثالثة 
 .(ٖٔ٘)"هحايجة" بذخط أف تػافق عميٍا الجكلة السعتسج لجيٍا

حساية ، يجػز أف تقـػ دكلة ثالثة بسٍسة اسىتيجة لقياـ الحخب بيشٍ التسثيل الجبمػهاسي بيغ دكلتيغففي حالة اىعجاـ 
وعميو  ،ذلظ ألف قصع العالقات الجبمػهاسية يحـخ الجكلة السعتسجة هغ حساية بعثتٍا الجبمػهاسية رعاية السرالح،ك 

 : (ٕٖ٘)عمى وجو الخرػص بسا يمي دولة ثالثة تقػمالزخوري أن ي عيج بيحه الحساية إلى  فسغ

 ٌع بيغ الجكلتيغ.خِ س  اإلشخاؼ عمِ السفاكضات الخاصة بتخحيل الجبمػهاسييغ كأُ  . أ
 حساية رعايا الجكلة السػفجة السػجػديغ في إقميع الجكلة األخخػ كالسحافطة عمِ أهػالٍع. . ب
 اإلشخاؼ عمِ أهػاؿ كهرالح الجكلة السػفجة لجػ الجكلة السدتقبمة. . ت

                                                           

 .ٖٕٔالجبمػهاسية كالقشرمية، هخجع سابق، ص قاىػف العالقات عبج العديد دمحم سخحان،   (ٜٖٗ)
 .ٖٕٗهخجع سابق، ص  فاضل زكي دمحم، (ٖٓ٘)
 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٕ/٘ٗالسادة    - (ٖٔ٘)
يجػز لمجكلة السعتسجة أف تعٍج بحخاسة هباىي بعثتٍا كها يػجج فيٍا هغ هشقػالت كهحفػضات إلِ دكلة ثالثة تػافق عميٍا الجكلة "

 ."السعتسج لجيٍا
 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٖ/٘ٗالسادة  -
 يجػز لمجكلة السعتسجة أف تعٍج بحساية هرالحٍا كهرالح هػاششيٍا إلِ دكلة ثالثة تػافق عميٍا الجكلة السعتسج لجيٍا"."
 .ٕٔٔ، ص ٜٜٔٔ قصع العالقات الجبمػهاسية، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة،أحسج أبػ الػفا،    - (ٕٖ٘)

 .ٗٓٙ هبادغ القاىػف الجكلي العاـ، هخجع سابق، ص دمحم حافظ غانع، -      



 104  

 

ة، أف الجكلة أهع اإلشارة إلِ  ىً إف تختب عمِ هسارسة كضائف الحساية كالخعاية ىفقات هعيشة، فسغ السعمػـ بجٌا
 .(ٖٖ٘)السحسّية ٌي التي تتحسل الشفقات

كهغ أهثمة تػلي دكلة هحايجة هرالح الجكؿ الستحاربة، في الحخب العالسية الثاىية عشجها تػّلت سػيدخا كالدػيج 
 .(ٖٗ٘)الجكؿ الستحاربة هرالح العجيج هغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٖٔٔالسخجع ىفدً، ص  أحسج أبػ الػفا، (ٖٖ٘)

 .ٕٕٚهخجع سابق، ص  دمحم بياء الجيغ الغسخي، (ٖٗ٘)
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 السصمب الثاني
 األمغ القػمي في مػاجية الحرانات واالمتيازات الجبمػماسية

 
ا الجكلة كفيمة لحساية كياىٍا كسيادتٍا كتحقيق أهشٍا       تتزسغ سياسة األهغ القػهي كافة اإلجخاءات التي تخٌا

 :هجاالت رئيدة ةالجكلة ٌحي الدياسة، كالتي تذسل ثالثفي هختمف السجاالت، كتتػلِ ٌيئات هتخررة في 
الدياسة الخارجية، الدياسة الجاخمية، كالشذاط الجبمػهاسي(، دة )أقداـ رئي ةالسجاؿ الدياسي كالحؼ يشقدع إلِ ثالث

 .(ٖ٘٘)باإلضافة إلِ السجاؿ االقترادؼ كالسجاؿ العدكخؼ 

ع األٌجاؼ الخئيد أحج األهغ القػهي كلحلظ يعتبخ كضساف  ، بحيث تذّكل اعتبارات األهغ القػهي لمجبمػهاسية ةٌأ
ع األٌجاؼ السدتسخة التي تدعِ الجبمػهاسية دائسًا إلِ تحقيقٍا تحقيقً  .(ٖٙ٘)كاحجة هغ ٌأ

في  الديادة الػششية لمجكلة كالتي يتختب عميٍا حقٍا في حساية أهشٍا القػهي كحخيتٍافكخة كيختبط األهغ القػهي ب
 .(ٖٛ٘)كعجـ التجخل في شؤكىٍا الجاخمية  ،(ٖٚ٘)اإلجخاءات كالػسائل التي تحقق ٌحا األهغهباشخة 

فالتعّخض لألهغ القػهي لمجكلة يعشي التعّخض لديادتٍا، كفي ذلظ يسكغ القػؿ أف األهغ القػهي يسكغ أف يكػف 
ا كبذكل  هُ  ض الٍجؼ الحؼ يديء إليٍا كيعار  قّيجًا لمحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية إف هػرست في غيخ إشاٌر

ا.  هغ أجمً تع إقخاٌر

العمة هغ الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية ليدت بسيدًة ألشخاص بقجر ها تذكل فقج سبق القػؿ بأف      
 تعديدا

                                                           

 .ٖ٘، ص ٜٜٚٔ، يشايخ ٕٚٔاألهغ القػهي كالعالقات الجكلية، هجمة الدياسة الجكلية، العجد  مسجوح شػقي، (ٖ٘٘)
)356  ( one of the main purposes of diplomacy is to achieve security for the nation to ensure the 
survival of its particular values.. ensure the achievement of national security is one of the 
persistent aims of diplomacy”. – See: Cathal J. Nolan, Principled Diplomacy, Greenwood 
Publishing Group, London, 1991, P. 1. 

 .ٚٚهخجع سابق، ص  معغ إبخاىيع جبار شالل حبيب، (ٖٚ٘)
 مغ ميثاق األمع الستحجة: ٚ/ٕالسادة ( ٖٛ٘)

لجكلة ها، كليذ فيً  أف تتجخل في الذؤكف التي تكػف هغ صسيع الدمصاف الجاخمي “ لألهع الستحجة”ها يدػغ  يذ في ٌحا السيثاؽ" ل
 ها يقتزي األعزاء أف يعخضػا هثل ٌحي السدائل ألف تحل بحكع ٌحا السيثاؽ..".
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ي الغاية التي ىرت عميٍا اتفاقي(ٜٖ٘)تعديدًا  كحسايًة ألداء كعسل البعثة الجبمػهاسية كػىٍا هسثمة لمجكلة ة فييشا ، ٌك
 .(ٖٓٙ)معالقات الجبمػهاسية في الجيباجةل

هغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية في إضفائً الحساية  (ٖٔٙ)ٔ/ٕٕكيسكغ القػؿ أف العمة هغ ىز السادة 
السصمقة عمِ حساية هقخ البعثة الجبمػهاسية، تتسثل في قصع دابخ أؼ احتساؿ الستغالؿ حاالت هعيشة  كحّجة أك 

 .(ٕٖٙ)ذريعة لخخؽ ٌحي الحساية هغ قبل سمصات الجكلة السعتسج لجيٍا

إال أىً ثسة أحػاؿ هعيشة يتع فيٍا ارتكاب أعساؿ أك أخصاء جديسة هغ قبل القائسيغ عمِ البعثة الجبمػهاسية تسّثل 
ا خصخًا كتٍجيجًا لألهغ القػهي لمجكلة السعتسج لجيٍا،  بالحراىة كالتي ال يسكغ بحاؿ هغ األحػاؿ تبخيٌخ

 .(ٖٖٙ)الجبمػهاسية

بع مػقفًا مػّحجًا إزاء حاالت إساءة استعسال الحرانات الجول ال تته ومغ خالل تتبع الػاقع العسمي يتزح أن 
 :واالمتيازات الجبمػماسية

هغ القػهي لمجكلة كسالهتٍا، فإىٍا تقـػ ففي بعس األحػاؿ التي تتػافخ فيٍا أدلة ججّية تفيج بأف ثع خصخ يٍجد األ
المحيغ ال يسكغ تعخيزٍسا لمخصخ بجعػػ التجخل عمِ أساس حق الجفاع الذخعي عغ أهغ كاستقخار الجكلة، ب

 .(ٖٗٙ)الحخهة كالحراىات لمبعثات الجبمػهاسية

 ي في باكدتاف أف ثسة هعمػهات خ خارجية الباكدتاف الدفيخ العخاقكزيعشجها أبمغ ، ٖٜٚٔفي عاـ كهثاؿ ذلظ 

                                                           

 (359) Tim Hillier, Op. Cit, P. 303. 
 الجبمػماسية:ديباجة اتفاقية فييشا لمعالقات مغ  ٗالفقخة  (ٖٓٙ)
أف السدايا كالحراىات الجبمػهاسية ليذ الغخض هشٍا تسييد أفخاد، كإىسا تسكيغ البعثات الجبمػهاسية  الجكؿ األشخاؼ كإذ تعتقج"

، لحا يجب هشح السبعػث الجبمػهاسي هجسػعة هغ السدايا كالحراىات تيد خ بػصفٍا هسثمة لمجكؿ هغ القياـ بسٍاهٍا عمِ كجً ُهْجج 
 ".القياـ بػاجباتً كهدؤكلياتًلً 

 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٔ/ٕٕالسادة   (ٖٔٙ)
تستع هباىي البعثة بالحخهة، كليذ لسسثمي الحكػهة السعتسجيغ لجيٍا الحق في دخػؿ هباىي البعثة إال إذا كافق عمِ ذلظ رئيذ " 

 .البعثة"

 .ٕٕٛ، الجبمػهاسية الحجيثة، ص سسػحي فػق العادة (ٕٖٙ)
 كها بعجٌا. ٛٛهخجع سابق، ص  عاشف فيج السغاريد، ( ٖٖٙ)
 .ٜٙٔالتسثيل الجبمػهاسي كالقشرمي السعاصخ، هخجع سابق، ص  عبج القادر سالمة، (ٖٗٙ)
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كأف ٌشاؾ دلياًل عمِ أىٍا ُتخدَّف في الدفارة  ،تفيج بأف أسمحة ت ِخْد إلِ الباكدتاف تحت ستار الحراىة الجبمػهاسية
العخاقية، فخفس الدفيخ العخاقي إعصاء إذف بالتفتير، كلكغ قاـ رجاؿ األهغ بجخػؿ هبشِ الدفارة كعثخكا عمِ 

ا في احتجاجًا إلِ العخاؽ  كسيات كبيخة هغ األسمحة، كعمِ إثخ ذلظ أرسمت حكػهة الباكدتاف كسحبت سفيٌخ
 .(ٖ٘ٙ)أف الدفيخ العخاقي غيخ هخغػب فيًالعخاؽ، كاعتبخت 

عجـ تجاكز ٌحي  -فيسا تتخحي هغ إجخاءات-كلكغ ها يجب التأكيج عميً، أىً عمِ الجكلة أف تتػخِ 
األخصار، كأف تشأػ بشفدٍا عغ استغالؿ أؼ فخصة لالشالع عمِ أسخار البعثة أك العبث بػثائقٍا كهدتشجاتٍا، 

ا حجكد الجفاع الذخعيلية كإال تعّخضت لمسداءلة الجك   .(ٖٙٙ)لتجاكٌز

كفي بعس األحػاؿ تقػـ الجكؿ بتكميف السبعػث الجبمػهاسي السدؤكؿ عغ الفعل الحؼ يٍجد أهشٍا القػهي 
عشجها أعمغ رئيذ كزراء ىيػزيمشجا أف حكػهتً قخرت  ٜٓٛٔفي عاـ  ذلظ كهثاؿ .كسالهتٍا بسغادرة إقميسٍا فػراً 

ػ  شخد سفيخ االتحاد الدػفييتي في ىيػزيمشجا لتػرشً شخريًا في تدميع أهػاؿ إلِ حدب الػحجة االشتخاكي ٌك
 .(ٖٚٙ)، ككّمفتً بسغادرة اإلقميع فػراً حدب شيػعي ىيػزيمشجؼ هػاؿ  لسػسكػ

هاسية بدبب اعتبارات األهغ القػهي، لمتجليل عمِ أف قصع العالقات الجبمػ  كقج تمجأ الجكؿ إلِ قصع عالقتٍا
 .(ٖٛٙ)الجبمػهاسية يعج هطٍخًا هغ حخص الجكؿ عمِ أهشٍا القػهي في هجاؿ العالقات الجبمػهاسية

قصعت الدػداف عالقاتٍا هع ليبيا، ككّمفت أعزاء الدفارة بٍا بسغادرة البالد خالؿ اربع  ،ٜٙٚٔففي عاـ 
، كفي ذات العاـ أيزًا قصعت إيخاف عالقاتٍا كعذخيغ ساعة، إثخ اتٍاـ الدفارة بتسػيل هؤاهخة ضج أهغ الدػداف

 .(ٜٖٙ)ية إليخافالجبمػهاسية بكػبا إثخ اتٍاـ الدفارة الكػبية بٍا بالتجخل في الذؤكف الجاخم

قصعت تػىذ عالقاتٍا هع ليبيا بعج أف قاهت أربع شائخات هقاتمة ليبية باختخاؽ السجاؿ  ٜ٘ٛٔ عاـ فيأيزًا ك 
 .(ٖٓٚ)الجػؼ التػىدي

                                                           

 .ٜٗ٘ص  هخجع سابق، الغشيسي الػسيط في قاىػف الدالـ، دمحم شمعت الغشيسي، (ٖ٘ٙ)
 .ٜٙٔالتسثيل الجبمػهاسي كالقشرمي السعاصخ، هخجع سابق، ص  عبج القادر سالمة، (ٖٙٙ)
 .ٗ٘٘، السخجع ىفدً، ص دمحم شمعت الغشيسي (ٖٚٙ)
 .ٖٕٔ، ص ٜٔٛٔسمصات األهغ كالحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية، هشذأة السعارؼ، االسكشجرية،  فاوي السالح، (ٖٛٙ)
 .ٕ٘ٔالسخجع ىفدً، ص  فاوي السالح، (ٜٖٙ)

 .ٕٓٗهخجع سابق، ص  عالء أبػ عامخ، (ٖٓٚ)
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 اسية لمجكلة السعتسجة بالتجدذ فيكسا كقج يتع قصع العالقات الجبمػهاسية ىتيجة قياـ أعزاء البعثة الجبمػه
 .(ٖٔٚ)الجكلة السعتسج لجيٍا

أعمشت الحكػهة الياباىية أف اثشيغ هغ الجبمػهاسييغ الدػفييت في سفارة االتحاد الدػفييتي في  ،ٜٓٛٔففي عاـ  
الدػفييتي ككّمفتٍع بسغادرة شػكيػ  االتحادشػكيػ قج تػرشا في شبكة تجدذ ككجٍت إليٍع تٍسة التجدذ لرالح 

 .(ٕٖٚ)فػرًا بدبب ىذاشٍع في التجدذ

إف اإلقخار لمبعثة بحراىتٍا قج جاء هصمقًا يشصمق هغ أىٍا تسّثل دكلتٍا، كبٍجؼ ضساف األهخ فإال إىً أّيًا كاف 
 األداء الفّعاؿ لػضائفٍا بسعدؿ عغ أؼ تجخل يعّكخ سالهٍا كأهشٍا، كبسعدؿ عغ أؼ عائق يحػؿ دكف تحقيق ذلظ.

كفي األحػاؿ التي يرجر فيٍا أعسااًل هغ البعثات الجبمػهاسية تسّثل تٍجيجًا كخصخًا عمِ األهغ القػهي لمجكلة 
، (ٖٖٚ)ٌحي الحراىات ألف الشرػص قج جاءت هصمقة بالخرػصتخفيف السعتسج لجيٍا، فإف ذلظ ال يعشي إهكاف 

 ٌحا هغ ىاحية.
هشع ىً إف سّمسشا بسشصق الزخكرة القرػػ كالحاالت االستثشائية لجخػؿ السقّخات بٍجؼ إف ػ كهغ ىاحية أخخ  

األعساؿ التي تخالف كضائفٍا، فإىشا ىربح أهاـ احتساؿ استخجاـ ذرائع عجيجة تبّخر ٌحي البعثات الجبمػهاسية هغ 
 الجخػؿ.

، (ٖٗٚ)الستيالء أك الحجد أك التشفيحفي الشز عمِ إعفاء هباىي البعثة هغ إجخاءات التفتير أك اكأيزًا  كسا
تأكيج  عمِ ضخكرة اهتشاع الجكلة صاحبة اإلقميع هغ اإلقجاـ عمِ أية هغ األفعاؿ الدابقة، لمخد عمِ هخالفة 

 ارتكبتٍا البعثة.

 عتسج لجيٍا العجيج هغ الػسائل التي يسكشٍا المجػء إليٍا في حالة تع صجكر هثل فالقاىػف الجكلي قج كفل لمجكلة الس
                                                           

 .ٕٚقصع العالقات الجبمػهاسية، هخجع سابق، ص أحسج أبػ الػفا،  (ٖٔٚ)
 .ٗ٘٘الغشيسي الػسيط في قاىػف الدالـ، هخجع سابق، ص  دمحم شمعت الغشيسي، (ٕٖٚ)

 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٔ/ٕٕسادة ال( ٖٖٚ)
كليذ لسسثمي الحكػهة السعتسجيغ لجيٍا الحق في دخػؿ هباىي البعثة إال إذا كافق عمِ ذلظ رئيذ تتستع هباىي البعثة بالحخهة، "

 .البعثة"

 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٖ/ٕٕالسادة  (ٖٗٚ)
ء أك التفتير أك ال يجػز أف تكػف هباىي البعثة أك هفخكشاتٍا أك كل ها يػجج فيٍا هغ أشياء أك كافة كسائل الشقل عخضة لالستيال"

 .الحجد ألؼ إجخاء تشفيحؼ"
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ٌحي األفعاؿ هغ البعثات الجبمػهاسية السعتسجة لجيٍا، كاالستجعاء أك اعتبار الذخز غيخ هخغػب فيً كتكميفً 
 بسغادرة اإلقميع، أك قصع العالقات الجبمػهاسية.
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 الفرل الثالث

 الحرانات واالمتيازات الجبمػماسية في مجالالسدؤولية الجولية  
 

 تسييج وتقديع: -

سية خاصة في القاىػف الجكلي،  تسثل دراسة السدؤكلية الجكلية في هجاؿ الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية ٌأ
القػاعج القاىػىية فٍي هغ األهػر التي تدٍع في تصػر ٌحا القاىػف، بسا تقخري هغ آثار هتختبة عمِ هخالفة 

ا إلساءة استعساؿ  السشطسة لسػضػع الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية، باإلضافة إلِ الزساىات التي تقخٌر
ا قػاعج القاىػف الجكلي بالخرػص.   الحقػؽ التي تقخٌر

كأحج هبادغ  سدؤكلية الجكليةالفٍػـ يتشاكؿ ههباحث، هبحث أكؿ  ةتقديع ٌحا الفرل إلِ ثالث تعكعميً 
كهبحث لمحجيث عغ التداهات الجكؿ في هجاؿ الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية، هبحث ثاف  ك ، القاىػف الجكلي
اآلثار الستختبة عمِ اىتٍاؾ كهخالفة قػاعج القاىػف الجكلي الشاضسة لسػضػع الحراىات كاالهتيازات ثالث يتشاكؿ 
 كذلظ عمِ الشحػ التالي: الجبمػهاسية، 

 السدؤولية الجولية كأحج مبادئ القانػن الجوليبحث األول: الس 
  :التدامات الجول في مجال الحرانات واالمتيازات الجبمػماسيةالسبحث الثاني 
 :اآلثار الستختبة عمى مخالفة القػاعج السقخر لمحرانات الجبمػماسية  السبحث الثالث 
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 السبحث األول

 القانػن الجوليالسدؤولية الجولية كأحج مبادئ 

 

هغ هبادغ القاىػف العاهة أف كل عسل غيخ هذخكع ، أؼ كل عسل أك اهتشاع عغ عسل ُيشدب إلِ شخز 
قاىػىي كيكػف فيً هخالفة اللتداـ قاىػىي، يػّلج التداهًا آخخ ٌػ االلتداـ بالسدؤكلية، كالقاىػف الجكلي يعتخؼ بااللتداـ 

ة بالتداـ ُهمقِ عمِ عاتقٍا في هػاجٍة دكلة أخخػ أك شخز هغ بالسدؤكلية، كيشطسً في حالة إخالؿ الجكل
 .(ٖ٘ٚ)أشخاص القاىػف الجكلي 

كيتشاكؿ ٌحا السبحث السدؤكلية الجكلية كأحج هبادغ القاىػف الجكلي هغ حيث هفٍػهٍا كتعخيفٍا، كاألفعاؿ السػجبة 
 اآلثار الستختبة عميٍا. لمسدؤكلية الجكلية أك ها ُيعخؼ بأركاف السدؤكلية الجكلية، باإلضافة إلِ

 كعميً تع تقديع السبحث إلِ:

 :هفٍـػ السدؤكلية الجكلية. السصمب األول 
 :أركاف السدؤكلية الجكلية. السصمب الثاني 
 :اآلثار الستختبة عمِ السدؤكلية الجكلية. السصمب الثالث 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .ٚٔ٘هبادغ القاىػف الجكلي العاـ، هخجع سابق، ص  دمحم حافظ غانع، (ٖ٘ٚ)
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 السصمب األول

 مفيػم السدؤولية الجولية
 

الجكلية أك اىتٍاؾ قػاعج القاىػف الجكلي يدتػجب هدؤكلية دكلية، كالتي قج تكػف إف اإلخالؿ بالػاجبات 
كالتي أساسٍا قػاعج السجاهمة كالتي ليذ لمجكلة أف تمتـد باألخح  -هدؤكلية أدبية إذا كقع اإلخالؿ بػاجب أدبي 

ّسًا بقاعجة قاىػىية أك كاجب ، كتكػف هدؤكلية قاىػىية إذا كاف اإلخالؿ ها-بٍا، كإىسا لٍا حق السقابمة  بالسثل
 .(ٖٙٚ)قاىػىي، كاحتخاـ سيادة الجكؿ كاستقاللٍا، كاحتخاـ السسثميغ الجبمػهاسييغ

لكغ ها يجب اإلشارة إليً في التفخقة بيغ السدؤكلية الجكلية في القاىػف الجكلي كالسدؤكلية في القاىػف 
األعساؿ التي اُعتبخت سببًا لمسدؤكلية، بحيث أف الجاخمي، أف السدؤكلية الجكلية ال تٍجؼ إلِ تقخيخ بصالف 

القاىػف الجكلي ال يعخؼ دعاكؼ اإللغاء، بل يقترخ الٍجؼ هغ السدؤكلية الجكلية في تقخيخ هخالفة األعساؿ 
. كإف (ٖٚٚ)لمقاىػف الجكلي العاـ كالحكع بالتعػيس عغ األضخار التي لحقت شخز هغ أشخاص القاىػف الجكلي

مِ أال تتكخر دعاكػ السدؤكلية تجاٌٍا، كىتيجة لحلظ فإىٍا تعسل عمِ إزالة أصل الفعل كاىت الجكؿ حخيرة ع
 السخالف لمقاىػف الجكلي، أك تعجيمً كجعمً هتفقًا هع قػاعج القاىػف الجكلي.

ُتشدب إلِ الجكلة عشجها يرجر عغ الجكلة تقريخ  مباشخةالسدؤكلية الجكلية إلِ هدؤكلية  (ٖٛٚ)ُيقدع البعسك 
تتحسمٍا الجكلة ىتيجة فعل غيخ هذخكع ارتكبتً دكلة  غيخ مباشخةهباشخ في أداء التداهاتٍا الجكلية، كهدؤكلية 

ي الرػرة التي تفتخض قياـ عالقة قاىػىية بيغ الجكلة التي ارتكبت الفعل كالجكلة التي تتحسل  أخخػ، ٌك
 الٍا ذلظ حالة الجكؿ االتحادية كأقاليع االىتجاب كالػصاية.السدؤكلية، كهث

كلكغ الرحيح أف هدؤكلية الجكلة في القاىػف الجكلي تكػف دائسًا هدؤكلية هباشخة، أؼ أف الجكلة تمتـد بتعػيس 
تيجة فعل . فسدؤكلية الجكلة االتحادية عغ األضخار الشاشئة ى(ٜٖٚ)كل ها يشذأ عغ عجـ احتخاهٍا اللتداهاتٍا الجكلية

صادر هغ إحجػ الجكيالت ٌي هدؤكلية هباشخة، ألف الجكلة االتحادية كحجٌا ٌي هغ يتستع بالذخرية القاىػىية 

                                                           

 كها بعجٌا. ٖٛٙ، ص ٕٜٗٔ/ٖٕٜٔالقاىػف الجكلي العاـ، هصبعة االعتساد، القاٌخة،  عمي ماىخ ِبظ، (ٖٙٚ)

 .ٜٚٗسابق، ص  هخجعهبادغ القاىػف الجكلي العاـ، عبج العديد دمحم سخحان،  (ٖٚٚ)

 .ٓٚٛاألحكاـ العاهة في قاىػف األهع " قاىػف الدالـ"، هخجع سابق، ص  دمحم شمعت الغشيسي، (ٖٛٚ)
 .ٜٜٗ هبادغ القاىػف الجكلي العاـ، السخجع ىفدً، ص عبج العديد دمحم سخحان، (ٜٖٚ)
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الجكلية، ككحلظ األهخ بالشدبة لسدؤكلية دكلة االىتجاب، فالجكلة ال ُتدأؿ إال عغ التداهاتٍا الجكلية الشاشئة عغ 
 رابصة االىتجاب.

ي ها تعخؼ بالسدؤكلية  يسكغ أف تكػف هدؤكليةكسا ك  في  تعاقجيةالجكلية ىتيجة اىتٍاؾ التداـ تعاقجؼ، ٌك
سا: هدؤكلية الجكلة عغ اىتٍاؾ أحكاـ هعاٌجة قج أبخهتٍا، كهدؤكلية الجكلية عغ اىتٍاؾ ألحكاـ عقػد   حالتيغ ٌك

القاىػف الجكلي  ىتيجة قياـ الجكلة بفعل يذكل إخالاًل بقاعجة هغ قػاعج تقريخية. كقج تكػف هدؤكلية (ٖٓٛ)كقعتٍا
 .(ٖٔٛ)تختب عميً ضخرًا بذخز هغ أشخاص القاىػف الجكلي

كفي حقيقة األهخ إف القاىػف الجكلي ال يفّخؽ بيغ السدؤكلية التعاقجية كالسدؤكلية التقريخية في تقخيخ السدؤكلية 
أؼ اىتٍاؾ لاللتداهات الجكلية لمجكلة كبغس الشطخ عغ هرجري فإىً يؤدؼ إلِ الجكلية، بحيث أىً في حالة صجكر 

 .(ٕٖٛ)تقخيخ السدؤكلية الجكلية

 أشخاف السدؤولية الجولية -

ال تقترخ السدؤكلية الجكلية في تمظ العالقة التي تشذأ بيغ الجكؿ ىتيجة إخالؿ أحجٌسا بالتداهاتٍا ككجباتٍا 
، ذلظ أف التستع بالذخرية غ أك أكثخ هغ أشخاص  القاىػف الجكلي العاـٌي عالقة بيغ شخري الجكلية، كإىسا

القاىػىية الجكلية لع يعج قاصخًا عمِ الجكؿ، كأصبح هعتخفأ بً لمسشطسات الجكلية، كعميً فيجب أف ُيؤخح ذلظ بعيغ 
 االعتبار عشج تعخيف السدؤكلية الجكلية.

                                                           

 .ٖٖٛهخجع سابق، ص  عمي ماىخ ِبظ، (ٖٓٛ)
 .٘ٛٛفي قاىػف األهع"، السخجع ىفدً، ص األحكاـ العاهة " دمحم شمعت الغشيسي، (ٖٔٛ)

" تقـػ السدؤكلية التقريخية الجكلية عمِ أساس التداـ كل دكلة تدببت في فعمٍا بإحجاث ضخر لجكلة أخخػ بإصالح ٌحا الزخر". 
كف سشة ىذخ، القاىػف الجكلي العاـ، كمية الذخؽ األٌمية، قدع القاىػف، كدال، الدػداف، د : تػفيق حدغ تػفيق سميسان،ي شطخ -

 .ٕٔص 

(382) ‘The international law does not distinguish between contractual and non-contractual 
responsibility, so that any violation by a state of any obligation of whatever origin gives rise  to 
state responsibility and consequently to the duty of reparation’. – See: Milki Dimitrovska, The 
Concept of International Responsibility of State In Public International Law System, Journal of 
Liberty and International Affairs, Vol.1, No.2, 2015, Bitola, Macedonia, P.8 . 
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بسشاسبة هقتل كسيط األهع الستحجة "الكػىت بخىادكت" في  – فقج أكجت هحكسة العجؿ الجكلية في رأيٍا االستذارؼ 
جافٍا ككضائفٍا  -ٜٛٗٔفمدصيغ عاـ  بأف األهع الستحجة شخز هغ أشخاص القاىػف الجكلي، كأف شبيعة ٌأ

تقتزي ضخكرة االعتخاؼ لٍا بالحق في تحخيظ دعػػ السدؤكلية الجكلية في حالة إصابة أحج العاهميغ فيٍا 
 .(ٖٖٛ)هً بػضيفتًبالزخر بدبب قيا

فسغ الشتائج الستختبة عمِ االعتخاؼ بالذخرية القاىػىية لمسشطسة الجكلية، حقٍا في تحخيظ دعػػ السدؤكلية 
الجكلية لحساية هػضفيٍا كالسصالبة بتعػيس عغ األضخار التي تريبٍع، كسا كلمغيخ الحق في تحخيظ دعػػ 

 .(ٖٗٛ)هدؤكلية ضج السشطسة

بأىٍا "رابصة بيغ أشخاص القاىػف الجكلي العاـ تشذأ  تعخيف السدؤولية الجوليةبشاء عمِ ها سبق فإىً يسكغ 
 ىتيجة إخالؿ أحج ٌحي االشخاص بالتداـ دكلي، ىتج عشً ضخر لذخز آخخ هغ أشخاص القاىػف الجكلي العاـ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، ٕٓٓٓ، هشذأة السعارؼ، االسكشجرية، ٙ، الجساعة الجكلية، ط.ٔأصػؿ القاىػف الجكلي العاـ، ج. دمحم سامي عبج الحسيج، (ٖٖٛ)
 .ٜٕٙص 

خ، غدة، ت الجكلية كاإلقميسية كالستخررة، السشطساإبخاىيع تػفيق الخابي (ٖٗٛ)  .ٔٗ، ص ٕٕٔٓ، جاهعة األٌز
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 السصمب الثاني 
 أركان السدؤولية الجولية

 
أف يكػف الفعل هشدػبًا إلِ شخز هغ أشخاص القاىػف الجكلي  ;السدؤكلية الجكلية عمِ ثالثة أركافتقـػ 

 . العاـ، أف يكػف الفعل غيخ هذخكع، كأف يتختب عمِ الفعل ضخر

 أن يكػن الفعل مشدػبًا إلى شخز مغ أشخاص القانػن الجولي العام -

إف كاف صادر عغ سمصاتٍا العاهة، التي ُيقرج بٍا كل  يعتبخ القاىػف الجكلي العاـ أف الفعل هشدػب  لمجكلة
فخد أك ٌيئة ُيسارس اختراصًا هعيشًا كفقًا ألحكاـ القاىػف الجاخمي، كتشذأ السدؤكلية الجكلية ىتيجة لترخؼ يرجر 

 .(ٖ٘ٛ)هغ ٌؤالء األشخاص أك ٌحي الٍيئات بػصفٍا سمصات لمجكلة 

الجكلية عمِ التفخقة بيغ السدؤكلية الجكلية لمجكلة عغ أعساؿ كيجخؼ الذّخاح عادة عشج دراسة السدؤكلية 
ي أف القاعج  التي  سمصتٍا التذخيعية كالقزائية كالتشفيحية، كلكغ ُيالحع أف ٌحي التفخقة تشتٍي إلِ ىتيجة كاحجة ٌك

سية بعج ذل ظ لمتفخقة بيغ هرجر تحكع السدؤكلية الجكلية تجعل الجكلة هدؤكلة إف لع تحتـخ التداهاتٍا الجكلية، كال ٌأ
األعساؿ التي أدت إلِ خخؽ االلتداهات الجكلية ها داهت أىٍا هشدػبة لمجكلة، أؼ كػىٍا تخجع إلِ ترخفات 

 صادرة عغ إحجػ الدمصات الثالث لمجكلة ألف أّيًا هشٍا ال يسمظ شخرية القاىػف الجكلي العاـ.

كلة، كأف تقػـ بإصجار تذخيع هخالف اللتداهاتٍا كعميً فقج يكػف الفعل هشدػبًا إلِ الدمصة التذخيعية لمج
الجكلية. كقج يكػف هشدػبًا إلِ الدمصة القزائية، كأف تفتقخ إجخاءات السحاكسات فيٍا إلِ ضساىات السحاكسة 
العادلة. كقج يكػف هشدػبًا إلِ الدمصة التشفيحية، كأف تقػـ سمصاتٍا بالقبس السسثميغ الجبمػهاسييغ. كفي جسيع 

 االت ىكػف أهاـ ىذػء لمسدؤكلية الجكلية.ٌحي الح

أها هدؤكلية الجكلة عغ الترخفات التي ترجر عغ األشخاص العادييغ الحيغ ال يعسمػف باسسٍا كال لحدابٍا، 
فالقاعجة أّف الجكلة ال ُتدأؿ عغ األعساؿ الرادرة عشٍع، إال في األحػاؿ التي يثبت فيٍا أىٍا لع ت ُقْع باالٌتساـ 

ا هثاًل في البحث عغ الجشاة كتتبعٍع كهحاسبتٍعالالـز كتقر  .(ٖٙٛ)يٌخ

                                                           

 .ٓ٘ٗالػجيد في القاىػف الجكلي العاـ، هخجع سابق، ص  غانع،دمحم حافظ  (ٖ٘ٛ)
 .ٕٕ٘هبادغ القاىػف الجكلي العاـ، هخجع سابق، ص  دمحم حافظ غانع،( ٖٙٛ)
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 أن يكػن الفعل غيخ مذخوع -

يجب أف يكػف الفعل السشدػب إلِ الجكلة غيخ هذخكع، كعجـ هذخكعية الفعل السقرػد يعػد تقجيخي إلِ 
الجكلي،  القاىػف الجكلي ال الجاخمي، فقج يكػف ترخؼ ها هذخكع بشطخ القاىػف الجاخمي كهحطػر كفق القاىػف 

 .(ٖٚٛ)فيكػف األساس الػحيج لمسدؤكلية الجكلية ٌػ اإلخالؿ بإحجػ قػاعج القاىػف الجكلي

فالجكلة ال تدتصيع بحاؿ هغ األحػاؿ االحتجاج بسذخكعية العسل حدب قاىػىٍا الجاخمي لمتحمل هغ هدؤكليتٍا 
هخالفة قاعجة قاىػىية دكلية، أّيًا كاف الجكلية، ذلظ أف هشاط العسل غيخ السذخكع كخكغ في السدؤكلية الجكلية ٌػ 
ا " اتفاؽ، عخؼ، أك هبادغ القاىػف العاهة التي اقّختٍا األهع الستسجيشة"  .(ٖٛٛ)هرجٌر

االهتشاع كيدتػؼ أف يكػف اإلخالؿ قج تأّتِ عمِ إثخ القياـ بأعساؿ يشٍِ القاىػف الجكلي العاـ عغ القياـ بٍا، أك 
 .(ٜٖٛ)مقاىػف الجكلي العاـعغ أعساؿ يمـد القياـ بٍا شبقًا ل

 حجوث ضخر -

ُيذتخط لتحقيق السدؤكلية الجكلية أف يتختب عمِ الفعل غيخ السذخكع ضخر يريب دكلة أك هشطسة دكلية، 
 .(ٜٖٓ)أؼ السداس بحق أك هرمحة هذخكعة ألحج أشخاص القاىػف الجكلي

يكفي أف يكػف ضخرًا أدبيًا كأف يكػف الفعل كال ي مـد أف يكػف الزخر الالحق بالجكلة السعتجػ عميٍا هادّيًا كإىسا 
اىة لكخاهة دكلة أخخػ، فيحق لألخيخة عشجئح  أف تذكػ هشً كأف ُتعتبخ الجكلة السعتجية  السشدػب لمجكلة يسّثل ٌإ

 .(ٜٖٔ)هدؤكلة عشً
                                                           

 كها بعجٌا. ٓٔٔ، ص ٜٚٛٔالقاىػف الجكلي العاـ، األٌمية لمشذخ كالتػزيع كالصباعة، لبشاف،  شارل روسػ، (ٖٚٛ)
 .ٙٔالقاىػف الجكلي العاـ، هخجع سابق، ص  إبخاىيع تػفيق الخابي،( ٖٛٛ)

ي السرادر التي أشار إليٍا الشطاـ األساسي لسحكسة العجؿ الجكلية في السادة  -  :ٌٖٛك
ي تصبق في ٌحا الذأف بالفرلالسحكسة  "تقـػ  :في السشازعات التي تخفع إليٍا كفقا ألحكاـ القاىػف الجكلي، ٌك

 .تزع قػاعج هعتخفا بٍا صخاحة هغ جاىب الجكؿ الستشازعة االتفاقات الجكلية العاهة كالخاصة التي .أ 
 .العادات الجكلية السخعية السعتبخة بسثابة قاىػف دؿ عميً تػاتخ االستعساؿ .ب 
 ."شةيهبادغ القاىػف العاهة التي أقختٍا األهع الستسج .ج 

 .ٓٓ٘هبادغ القاىػف الجكلي العاـ، هخجع سابق، ص  عبج العديد دمحم سخحان، (ٜٖٛ)

 .ٚٔالقاىػف الجكلي العاـ، هخجع سابق، ص  إبخاىيع تػفيق الخابي،( ٜٖٓ)
 .ٜٖٗ، ص ٖٜٙٔالقاىػف الجكلي العاـ، هصبعة االعتساد، القاٌخة،  محسػد سامي جشيشة، (ٜٖٔ)
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فتحقق الزخر بدبب عجـ احتخاـ القاىػف الجكلي بإتياف فعل غيخ هذخكع دكليًا صادر هغ الجكلة يسثل هعيارًا 
سية لمحجيث عغ إف كاىت ىّية الجكلة قج اتجٍت إلِ إحجاث الزخر  ٌاهًا لقياـ السدؤكلية الجكلية، كبعج ذلظ ال ٌأ

لقياـ السدؤكلية الجكلية التي تقػـ حاؿ كقػع الزخر  يمـد تػافخيؼ شخط هحجد لعشرخ هعشػؼ ألكجػد  أـ ال، فال 
ؼ أعل الجكلة ٌػ الحؼ يٍع بسعدؿ عغ فففي ٌحي الحالة ، بدبب قياـ الجكلة بفعل يسثل خخقًا لقاعجة قاىػىية دكلية

ػاؿ . األهخ الحؼ يذّكل هفارقة عغ السدؤكلية في القاىػف الجاخمي كالتي يمـد لقياهٍا في العجيج هغ األح(ٕٜٖ)ةىيّ 
 تػافخ الشّية. 

كهغ األهػر السدّمع بٍا أف لكل دكلة الحق الكاهل في أف تقابل أؼ ٌجػـ عمِ إقميسٍا أك رعاياٌا بالقػة، 
ي ال تتحّسل في ٌحي الحالة تبعة أؼ هدؤكلية دكلية عغ أعسالٍا في دفاعٍا عغ ىفدٍا بذخط أف يكػف  ٌك

يخ هذخكع، كلكغ يذتخط أال تتجاكز أعساؿ الجفاع عغ ىفدٍا االعتجاء الػاقع عمِ إقميسٍا أك رعاياٌا عساًل غ
 .(ٖٜٖ)حجكدٌا

ا عغ السدؤكلية في القاىػف الجاخمي، كالتي ال يمـد كي  كتججر اإلشارة أف ركغ الزخر في السدؤكلية الجكلية يسّيٌد
القاىػف الجاخمي، عمِ تتحقق أف يكػف ٌشاؾ ضخر، بل أف اىتٍاؾ القاىػف كحجي يكفي لقياـ السدؤكلية في هجاؿ 

 .(ٜٖٗ)خالؼ السدؤكلية في القاىػف الجكلي كالتي يمـد لقياهٍا تخّتب ضخر كشتيجة لمفعل غيخ السذخكع

 

 

 

 

                                                           

(392) “Injury constituted, together with a failure to respect the law, a necessary condition for 
incurring responsibility.. In the absence of any specific requirement of a mental element in terms of 
the primary obligation, it is only the act of the State that matters, independently of any intention.” – 
See: James Crawford, Alain Pellet & Simon Olleson, The law of international responsibility, 
Oxford University Press, New York, 2010, P. 6. 

 .ٜٖٔ، هخجع سابق، ص في كقت الدمع القاىػف الجكلي العاـ حامج سمصان، (ٖٜٖ)
 .ٚٚٛاألحكاـ العاهة في قاىػف األهع " قاىػف الدالـ"، هخجع سابق، ص  دمحم شمعت الغشيسي،( ٜٖٗ)
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 السصمب الثالث
 اآلثار الستختبة عمى السدؤولية الجولية

 
الحؼ أحجثً إف الشتيجة الصبيعية كاألساسية لمسدؤكلية الجكلية ٌي إلداـ الجكلة السدؤكلة  بإصالح الزخر 

ػ ها يعشي إلداهٍا بتعػيس الجكلة الستزخرة  ، كالحؼ قج يأخح عجة صػر:(ٜٖ٘)ترخفٍا تجاي دكلة أخخػ، ٌك

 التخضية: -
ُيقرج  شابع هعشػؼ عشجها ال يتختب عمِ العسل الستدبب لمسدؤكلية أؼ ضخر هادؼ، فقج يتع تقجيع تخضيات ذات 

، أك اتخاذ في حاؿ التعخض لإلٌاىة أك الذتع عمع الجكلةحية ت ، رفعاالعتحارتقجيع كبٍا تعػيس الزخر األدبي 
 .(ٜٖٙ)تجابيخ هعيشة بحق السػضفيغ السدؤكليغ عغ الفعل

 التعػيس العيشي: -
كيعشي إعادة األهػر إلِ ها كاىت عميً قبل كقػع العسل غيخ السذخكع، كهثالً إعادة األهػاؿ التي ُصػِدر ت بجكف 

، أك إلغاء القػاىيغ السخالفة (ٜٖٚ)سخاح أشخاص تع القبس عميٍع دكف هبخركجً حق هغ األجاىب، أك إشالؽ 
 لمقاىػف الجكلي.

 :التعػيس السالي -
 .(ٜٖٛ) لتعػيس كإصالح الزخر الشاتج عغ الفعل غيخ السذخكع تعػيزات هاليةبجفع  كالحؼ يتسثل

 

 

 

 
                                                           

 .ٖٔٚهخجع سابق، ص  أحسج سخ حال، (ٜٖ٘)
 .ٔٙٗ ص الػجيد في القاىػف الجكلي العاـ، هخجع سابق، دمحم حافظ غانع، (ٜٖٙ)

 .ٖٔٔهخجع سابق، ص شارل روسػ،  (ٜٖٚ)
 .ٖٓ٘ص  هخجع سابق، هبادغ القاىػف الجكلي العاـ، دمحم حافظ غانع، (ٜٖٛ)
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 الثانيالسبحث 
 التدامات الجول في مجال الحرانات واالمتيازات الجبمػماسية

 
تبياف التداهات الجكؿ ، يتصمب الحجيث عغ السدؤكلية الجكلية في هجاؿ الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية

التداـ الجكؿ بٍا قياـ السدؤكلية الجكلية في ٌحي االلتداهات كالػاجبات التي يتختب عمِ عجـ  ،في ٌحا الرجد
 .هػاجٍة الجكلة السخّمة بٍا

عمِ الجكؿ  ، كالجكلة السعتسج لجيٍا، كأيزاً البعثة الجبمػهاسية ىفدٍاهغ عمِ عاتق كل  تقع التداهاتفثسة 
 ."الجكلة الثالثة" األخخػ 

 هصالب: ةتع تقديع السبحث إلِ ثالث كعميً

  األول: التدامات البعثة الجبمػماسيةالسصمب. 
 .السصمب الثاني: التدامات الجولة السعتسج لجييا 
 الثالثة.ة السصمب الثالث: التدامات الجول 
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 السصمب األول
 البعثة الجبمػماسيةالتدامات 

 
ع  قج بّيشت ( هغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسيةٖالسادة )سبق القػؿ أف  التي تزصمع بٍا البعثات سٍاـ الٌأ

 :، كالتي تتسثل بػةالجبمػهاسي

 . تسثيل الجكلة السعتسجة لجػ الجكلة السعتسج لجيٍا .أ 
الجكلة السعتسجة ككحلظ هرالح رعاياٌا لجػ الجكلة السعتسج لجيٍا في الحجكد السقخرة في  حساية هرالح .ب 

 .القاىػف الجكلي
 . التفاكض هع حكػهة الجكلة السعتسج لجيٍا .ج 
عغ التعخؼ بكل الػسائل السذخكعة عمِ ضخكؼ كتصػر األحجاث في الجكلة السعتسج لجيٍا كعسل التقاريخ  .د 

 . ذلظ لحكػهة الجكؿ السعتسجة
السعتسج تٍيئة عالقات الرجاقة كتشسية العالقات االقترادية كالثقافية كالعمسية بيغ الجكلة السعتسجة كالجكلة  .ه 

 لجيٍا"

 مبجأيغ أساسييغ تقػم عمييسا الػضيفة الجبمػماسية  فإف ثسة ٌحي، كفي أثشاء قياـ البعثة الجبمػهاسية لسٍاهٍا

 :(ٜٜٖ)بذكل رئيذ

التداـ الجكؿ بأف تكفل لمسبعػثيغ الجبمػهاسييغ السعتسجيغ لجيٍا السسارسة الكاهمة لسٍاـ كضائفٍع  السبجأ األول: -
 فػؽ إقميسٍا.

 عجـ تجخل السبعػثيغ الجبمػهاسييغ في الذؤكف الجاخمية لمجكؿ التي يباشخكف فيٍا كضائفٍع. السبجأ الثاني: -

ػ هبجأ عجـ التجخل في الذؤكف الجاخمية لمجكؿ كي تفخع عغ السبجأ الثاىي الحؼ يحكع الػضيفة الجبمػهاسية ٌك
كالتي يتختب عمِ اإلخالؿ بأؼّ  هشٍا  العجيج هغ االلتداهات الػاقعة عمِ عاتق البعثة الجبمػهاسية، السعتسجة لجيٍا، 

ز فيٍا السبعػث الجبمػهاسي حجكد كضيفتً كهٍاهً، أك قياهً أف يكػف لمجكلة السػفج إليٍا في الحاالت التي يتجاك 

                                                           

 .ٕٕ هخجع سابق، ص مرصفى سالمة حديغ، (ٜٜٖ)
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بعسل هغ شأىً اإلساءة إلِ العالقات الػدّية بيغ الجكلتيغ، أف تصالب بدحبً أك استبجاؿ غيخي بً عمِ اعتبار أىً 
 .(ٓٓٗ)بسغادرة إقميسٍا كلٍا كحلظ أف تكّمفً فػراً  ،“ Persona non grata “أصبح شخرا  غيخ هخغػب فيً 

 :(ٔٓٗ)باآلتي يسكغ إجساليافوأما عغ ىحه االلتدامات 

 :(ٕٓٗ)م التجخل في الذؤون الجاخمية ليااحتخام قػانيغ وأنطسة الجولة السعتسج لجييا وعج .أ 

بحيث يجب عمِ أفخاد البعثة الجبمػهاسية احتخاـ دستػر كقػاىيغ الجكلة السعتسجيغ لجيٍا، كاحتخاـ ىطاـ الحكع 
أؼ فعل هغ شأىً اإلساءة إلِ حكػهة الجكلة السعتسج لجيٍا، ككحلظ عجـ التجخل هصمقًا فيٍا، كاالهتشاع عغ إتياف 

 .(ٖٓٗ)في الذؤكف الجاخمية لمجكلة السعتسج لجيٍا أك لدمصاتٍا أك خخؽ قػاىيشٍا الجاخمية

التي تؤدؼ  كسا كيتعّيغ عمِ السبعػث الجبمػهاسي احتخاـ الشطاـ العاـ لمجكلة السعتسج لجيٍا، ككحلظ تجّشب الحػادث
إلِ االحتكاؾ بخجاؿ الدمصة اعتسادًا عمِ الحراىة الجبمػهاسية كعجـ الخزػع لمقزاء السحمي لمجكلة السعتسج 

 لجيٍا.

فإىً عميً أال يقابمً بالسثل ألف حراىتً تذكل أساسًا ألف  االعتجاء عمِ السبعػث الجبمػهاسيفي حالة  كحتِ  
 .(ٗٓٗ)تكػف الجكلة كفيمة بخد كل اعتجاء هادؼ أك هعشػؼ يتعخض لً

 

                                                           

 .ٔٚٔ ص، هخجع سابقحامج سمصان،   -  (ٓٓٗ)
 .ٕ٘ صهخجع سابق،  مرصفى سالمة حديغ،  -       
 .ٔٓٔالقاىػف الجبمػهاسي، هخجع سابق، ص  عمي صادق أبػ ىيف، -       

 .كها بعجٌا ٚ٘٘ ص، ٕٜٛٔإلسكشجرية، الغشيسي في قاىػف الدالـ، هشذأة السعارؼ، ا دمحم شمعت الغشيسي، (ٔٓٗ)
 :مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية ٔ/ٔٗ قابل االلتدام الػارد في السادةي   (ٕٓٗ)

كعميٍع عمِ األشخاص الحيغ يتستعػف بٍا احتخاـ قػاىيغ كلػائح الجكلة السعتسجيغ لجيٍا،  " هع عجـ السداس بالسدايا كالحراىات
 كحلظ كاجب عجـ التجخل في الذؤكف الجاخمية لتمظ الجكلة " .

 .ٜٗٔهخجع سابق، ص  محسػد خمف، (ٖٓٗ)
مغ  ٚ/ٕنز عميو السادة كيعتبخ هبجأ عجـ التجخل في الذؤكف الجاخمية لمجكؿ هغ السبادغ السدتقخة  في القاىػف الجكلي، كقج  -

 ميثاق األمع الستحجة: "
 لجكلة ها.." أف تتجخل في الذؤكف التي تكػف هغ صسيع الدمصاف الجاخمي “ لألهع الستحجة”"ليذ في ٌحا السيثاؽ ها يدػغ 

 .ٖٖٔهخجع سابق، ص فؤاد واكج،  (ٗٓٗ)
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 :(٘ٓٗ)ارة خارجية الجولة السعتسج لجيياااللتدام بإجخاء االترال عغ شخيق وز  .ب 

تكػف دائسًا هع كزيخ خارجية  ثسة قاعجة هفادٌا أّف عالقة البعثة الجبمػهاسية في الذؤكف الخسسية يجب أف
، فالبعثة هثاًل حاؿ شمبٍا هقابمة رئيذ الجكلة أك رئيذ  -أك أّية كزارة أخخػ تع االتفاؽ عميً -الجكلة السعتسج لجيٍا

 الػزراء، فإف ذلظ يجب أف يتع عغ شخيق كزارة خارجية الجكلة السعتسج لجيٍا.

 .(ٙٓٗ)ئفيالبعثة عمى وجو يتشافى مع وضاعجم استخجام مباني ا .ج 

عمِ األعساؿ الجاخمة في كضيفتٍا كهٍاهٍا الجبمػهاسية، يجب أف يقترخ استعساؿ هباىي البعثة الجبمػهاسية 
كأال تستج إلِ األعساؿ التي تذكل إساءة إلِ الػضيفة الجبمػهاسية، كأف يتع استعساؿ هباىي البعثة الجبمػهاسية 

ع هغ خاللٍا ، أك أف يتجكلة السعتسج لجيٍاثػرة ضج حكػهة الع عمِ اىقالب أك يتذجال يتع هغ خاللٍا اتكسقخّ 
 ت حكػهة الجكلة السعتسج لجيٍا كالتحخيس عميٍا.ااىتقاد ترخفات كسياس

، عمِ السسثميغ الجبمػهاسييغ فاقية فييشا التداهًا هغ ىػع آخخكباإلضافة إلِ االلتداهات الدابقة فقج فخضت ات
 .(ٚٓٗ)فيٍا هٍشة أك عسل تجارؼ لمكدب الخاص في الجكلة السعتسجيغبأؼ ىذاط يذكل  ف بأال يقػهػ  يتسثل

 

 

 

 
 

                                                           

 :اقية فييشا لمعالقات الجبمػماسيةمغ اتف ٕ/ٔٗ ي قابل االلتدام الػارد في السادة (٘ٓٗ)
" كل السدائل الخسسية السعٍػد بحثٍا لبعثة الجكلة السعتسجة هع الجكلة السعتسج لجيٍا يجب أف تبحث هع كزارة خارجية الجكلة السعتسج 

 .أؼ كزارة هتفق عميٍا "لجيٍا عغ شخيقٍا أك هع 
 :ية فييشا لمعالقات الجبمػماسيةمغ اتفاق ٖ/ٔٗ السادة ي قابل االلتدام الػارد في (ٙٓٗ)

تدتعسل هباىي البعثة في أغخاض تتشافِ هع أعساؿ تمظ البعثة التي ذكخت في ٌحي االتفاقية أك هع قػاعج القاىػف الجكلي العاـ أك " 
 بيغ الجكلة السعتسجة كالجكلة السعتسج لجيٍا " .هع االتفاقيات الخاصة القائسة 

 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٕٗالسادة  (ٚٓٗ)
 ." ال يجػز أف يقـػ السسثل الجبمػهاسي في الجكلة السعتسج لجيٍا بأؼ ىذاط هٍشي أك تجارؼ في سبيل الكدب الخاص"
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 السصمب الثاني

 التدامات الجولة السعتسج لجييا
 

بالتالي فإف  تع التصّخؽ اللتداهات الجكلة السعتسج لجيٍا عشج الحجيث عغ الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية، 
ية كالحراىة لمبعثات الجبمػهاسية السعتسج لجيٍا يتسثل بتػفيخ الحسايقع عمِ عاتق الجكلة االلتداـ الخئيذ الحؼ 

 .التي أقّخٌا العخؼ الجكلي كتشاكلتٍا اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية

  برجد إعسال الجول ليحا االلتدام، فثسة واجبات تتفخع عشو، وىي:و 

 واجب السشع: .ٔ

جخائع ضج االهتشاع عغ القياـ بأؼ فعل غيخ هذخكع أك ارتكاب كاجب  مقي القاىػف الجكلي عمِ عاتق الجكؿيُ 
  كضج هباىي البعثات الجبمػهاسية.السبعػثيغ الجبمػهاسييغ 

ع الػاجبات الػاقعة عمِ عاتق الجكلة ال ، سعتسج لجيٍا البعثات الجبمػهاسيةكيسكغ اعتبار ٌحا الػاجب هغ ٌأ
تسارسٍا أجٍدة الجكلة أك سمصاتٍا أك  ضج البعثات الجبمػهاسية أية ترخفات غيخ هذخكعةعجـ قياـ كيتسّثل في 

 .(ٛٓٗ)التشفيحية كالتذخيعية كالقزائية ;حتِ األفخاد، كيدخؼ ٌحا الػاجب عمِ الدمصات الثالث لمجكلة 

 العقابواجب  .ٕ

الػاقعة يقع عمِ عاتق الجكلة السعتسج لجيٍا كاجب أساسي، يتسثل في هعاقبة هختكبي األعساؿ غيخ السذخكعة 
ضج السبعػثيغ الجبمػهاسييغ، كالحؼ يكػف هغ خالؿ سغ تذخيعات تتزسغ تػقيع عقػبات رادعة عمِ هختكبي 

 . األعساؿ غيخ السذخكعة ضج البعثات الجبمػهاسية

ألدهت الجكؿ بتػفيخ الحساية لمبعثات الجبمػهاسية، لكشٍا لع ُتِذخ في  قج تفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسيةفا
، لحلظ سعاقبة األشخاص الحيغ يقػهػف باالعتجاء عمِ أعزاء البعثات الجبمػهاسيةالداـ الجكؿ بٍا إلِ ىرػص

هذخكع اتفاقية هشع كقسع الجخائع السختكبة ضج األشخاص  ٖٜٚٔ عاـ اعتسجت الجسعية العاهة لألهع الستحجة في
                                                           

 .ٕٓٔ، ص ٕٓٔٓالثقافة لمشذخ كالتػزيع، عّساف،  ، دارٔالقاىػف الجبمػهاسي، ط.سييل حديغ الفتالوي،  (ٛٓٗ)
 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية:  ٜٕالسادة  -
 ... عمِ الجكلة السعتسج لجيٍا أف تتخح كافة الػسائل السعقػلة لسشع االعتجاء عمِ شخرً أك عمِ حخيتً أك عمِ اعتباري""
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كالتي ألدهت ، ٜٚٚٔمت حيد الشفاذ في ٍع السػضفيغ الجبمػهاسييغ، كالتي دخالستستعيغ بحساية دكلية بسغ في
عمِ السبعػثيغ الجبمػهاسييغ،  اعتجاءً أك  يذّكل هداساً الجكؿ بأف ُتزسِّغ في تذخيعاتٍا ىرػصًا تجّخـ كل فعل 

 .(ٜٓٗ)تزع عقػبات رادعة تتختب عمِ هثل ٌحي األفعاؿبأف ك 

 :(ٓٔٗ)قيام السدؤولية الجولية بحقياوعميو فإن قيام الجولة بأي مغ الترخفات التالية مغ شأنو أن يؤدي إلى 

رفس هالحقة السحىب الحؼ صجر هشً فعل شّكل اعتجاًء عمِ السبعػثيغ الجبمػهاسييغ، أك تعّسج اإلٌساؿ في  -
 البحث عشً، أك التقريخ في هخاقبتً األهخ الحؼ سٍّل لً الفخار.

 رفس هعاقبتً. كأعجـ القياـ بسحاكستً،  -
 الحكع دكف هبخر.إصجار العفػ بحقً بعج صجكر  -

تزسيغ  بحيث يكػف  كيعتبخ صجكر تذخيعات داخمية لزساف الحراىات الجبمػهاسية أهخ ضخكرؼ، اكس
خاصًا بكل دكلة، فقج أخحت بعس الجكؿ بالسبجأ القائل  هػضػع الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية قاىػىًا داخمياً 

باعتبار قػاعج القاىػف الجكلي بالشدبة لمحراىات الجبمػهاسية جدءًا هغ قاىػىٍا العاـ، كأستخاليا ككشجا كالشخكيج 
ا عمِ أحكاـ تعالج بعس هطاٌخ الحراىات، كالبختغاؿ  شاؾ دكؿ أخخػ قج ىرت في دساتيٌخ ػلشجا، ٌك كالدػيج ٌك

 .(ٔٔٗ)بمجيكا كألساىيا كتذيكػسمػفاكياك 

 

                                                           

 يع السػضفيغ الجبمػماسييغص الستستعيغ بحساية دولية بسغ فيضج األشخا اتفاقية مشع وقسع الجخائع السختكبةمغ  ٕالسادة ( ٜٓٗ)
 :ٖٜٚٔلعام 

  :تعتبخ كل دكلة هغ الجكؿ األشخاؼ االرتكاب العسج لسا يمِ جخيسة بسػجب قاىػىٍا الجاخمي .ٔ
  .تجاء آخخ عمِ شخرً أك عمِ حخيتًقتل شخز يتستع بحساية دكلية أك خصفً أك أؼ اع .أ 
هقخ العسل الخسسي لذخز يتستع بحساية دكلية أك عمِ هحل إقاهتً أك عمِ كسائل ىقمً يكػف هغ أؼ اعتجاء عشيف عمِ  .ب 

 .شأىً تعخيس شخرً أك حخيتً لمخصخ
 .التٍجيج بارتكاب أؼ اعتجاء هغ ٌحا القبيل .ج 
 .هحاكلة ارتكاب أؼ اعتجاء هغ ٌحا القبيل .د 
 .عسل يذكل اشتخاكا في اعتجاء هغ ٌحا القبيل أؼ .ق 

 . ٌحي الجخائع هدتػجبة لعقػبات هشاسبة تأخح خصػرتٍا بعيغ االعتبار هغ الجكؿ األشخاؼ تعتبخ كل دكلة  .ٕ
 .ٕٙٚ، ص ٕٗٓٓ، هشذػرات الحمبي الحقػقية، بيخكت، ٘القاىػف الجكلي العاـ، ط. دمحم السجحوب، (ٓٔٗ)
 .بعجٌاكها  ٜ٘، ص ٜٜٛٔ، هكتبة اآلداب، القاٌخة، ٕالشطع الجبمػهاسية، ط. عد الجيغ فػدة،( ٔٔٗ)
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 واجب التعاون: .ٖ

حا الػاجب بحدب التعاكف  كاجب يقع عمِ عاتق الجكؿ  لحساية السبعػثيغ الجبمػهاسييغ هغ كل اعتجاء، ٌك
الجبمػهاسييغ لعاـ بحساية دكلية بسغ فيٍع السػضفيغ اتفاقية هشع كقسع الجخائع السختكبة ضج األشخاص الستستعيغ 

 حالتيغ:، يكػف في ٖٜٚٔ

خخػ لػقاية السبعػثيغ الجبمػهاسييغ هغ األعساؿ غيخ السذخكعة، الجكؿ األ كاجب كقائي يتسّثل في التعاكف هع .أ 
سيتً في األحػاؿ التي يتع فيٍا التحزيخ الرتكاب األعساؿ غيخ السذخكعة ضج  ػ األهخ الحؼ تبخز ٌأ ٌك

سية كاجب التعاكف بيغ الجكؿ  قميع دكلة غيخ التي تتػاجج فيٍا البعثة.البعثات الجبمػهاسية في إ لحلظ تتزح ٌأ
في ضخكرة تبادؿ السعمػهات كاالتراالت، كاتخاذ التجابيخ الالزهة لسشع ارتكاب هثل ٌحي الجخائع، فٍحا االلتداـ 

التحزيخ الرتكاب أؼ عسل ال يقع فقط عمِ عاتق الجكلة السعتسج لجيٍا، كإىسا عمِ عاتق كل دكلة يتع فيٍا 
 .(ٕٔٗ)غيخ هذخكع ضج البعثات الجبمػهاسية

 

التعاكف في الحاالت التي تع فيٍا فعاًل ارتكاب جخائع ضج البعثات الجبمػهاسية، فيكػف عمِ عاتق الجكلة  .ب 
  -بشفدٍا أك بػاسصة األهيغ العاـ لألهع الستحجة –السعشية  لجيٍا أف تقػـ بإبالغ كافة الجكؿالسعتسج 

بالسعمػهات الستػافخة لجيٍا عغ السجـخ كعغ تفاصيل ارتكاب الجخيسة، باإلضافة إلِ كاجب كل دكلة لجيٍا 
الجبمػهاسي "السجشي  هعمػهات عغ السجـخ أك الجخيسة أف تقػـ عمِ كجً الدخعة بإبالغ دكلة السبعػث

 . (ٖٔٗ)عميً"

                                                           

 يغ: ص الستستعيغ بحساية دولية بسغ فييع السػضفيغ الجبمػماسياتفاقية مشع وقسع الجخائع السختكبة ضج األشخامغ  ٗالسادة  (ٕٔٗ)
  : ، كال سيسا بالقياـ بسا يمِ ٕالسادة  يعمِ هشع الجخائع السشرػص عميٍا فتعاكف الجكؿ األشخاؼ "ت

 .خائع سػاء داخل إقميسٍا أك خارجً، بأية أعساؿ تسٍج الرتكاب ٌحي الجإقميع كل هشٍا يفلتجابيخ العسمية لسشع القياـ اتخاذ كل ا .أ 
ا هغ التجابيخ التبادؿ السعمػهات كتشديق التجابيخ  .ب   ."لسشع ارتكاب ٌحي الجخائع ،االقتزاء حدباتخاذٌا  ييشبغ تياإلدارية كغيٌخ

 يع السػضفيغ الجبمػماسييغ:ص الستستعيغ بحساية دولية بسغ فياألشخااتفاقية مشع وقسع الجخائع السختكبة ضج مغ  ٘السادة  (ٖٔٗ)
ا عمِ ٕالسادة  يالجخائع السشرػص عميٍا فتقـػ الجكلة الصخؼ التي ارتكبت فيٍا أية جخيسة هغ  .ٔ ، إف كاف لجيٍا ها يجعٌػ

اسصة األهيغ هباشخة أك بػ األخخػ  السعشيةاالعتقاد بٍخكب السطشػف بارتكابً الفعل الجخهي هغ إقميسٍا ، بإبالغ جسيع الجكؿ 
، بكل الػقائع الالزهة عغ الجخيسة السختكبة كبكافة السعمػهات الستػفخة عغ ٌػية السطشػف بارتكابً الفعل العاـ لألهع الستحجة

 .الجخهي
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 الحساية واجب  .ٗ

يقع عمِ عاتق الجكلة السعتسج لجيٍا بأف ال تقـػ بأؼ ترخؼ هغ شأىً  اً سمبي اً إف كاف كاجب السشع يعتبخ كاجب
أف يذّكل اعتجاًء أك هداسًا بحساية كحراىة السبعػثيغ الجبمػهاسييغ، فإف كاجب الحساية يعتبخ كاجبًا إيجابيًا 

جيٍا باتخاذ كافة االجخاءات كالتجابيخ الالزهة لسشع كقػع أؼ اعتجاء عمِ يتسثل بزخكرة أف تقػـ الجكلة السعتسج ل
، كالتي إف قّرخت في القياـ بٍا فإىٍا تتحسل السدؤكلية (ٗٔٗ)أعزاء البعثات الجبمػهاسية  كعمِ هباىيٍا

 .(٘ٔٗ)الجكلية
 

 واجب عجم التفخقة: .٘

حخصت اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية عمِ الشز عمِ التداـ خاص يتسّثل في أف الجكؿ السعتسج لقج 
ولكغ ال تعتبخ تفخقة في السعاممة لجيٍا يجب عشج تصبيقٍا لشرػص االتفاقية أال تفّخؽ في السعاهمة بيغ الجكؿ، 

 :(ٙٔٗ)أحج الحاالت اآلتية

                                                                                                                                                                                                  

شخؼ  ضج شخز يتستع بحساية دكلية ،تدعِ أية دكلة ٕهتِ ارتكبت أية جخيسة هغ الجخائع السشرػص عميٍا في السادة  .ٕ
يكػف لجيٍا هعمػهات عغ السعتجػ عميً كعغ ضخكؼ الجخيسة ، إلِ إبالغٍا كاهمة عمِ كجً الدخعة ،كفقا لمذخكط التي يشز 

 .عميٍا قاىػىٍا الجاخمي ، إلِ الجكلة الصخؼ التي كاف السجشِ عميً يسارس كضائفً باسسٍا
 .ٖٗٔص  ،ٜٓٚٔ هشذػرات دار اآلفاؽ الججيجة، بيخكت،، ٕ، ط.ٔالقاىػف بيغ األهع، ج.جيخىارد فان غالن،  - (ٗٔٗ)
 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٕ/ٕٕالسادة    - 
عمِ الجكلة السعتسج لجيٍا التداـ خاص باتخاذ كافة الػسائل الالزهة لسشع اقتحاـ أك اإلضخار بسباىي البعثة كبرياىة أهغ البعثة هغ "

 ."كخاهتٍااالضصخاب أك هغ الحط هغ 
 فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ةمغ اتفاقي ٜٕالسادة  -
ذخز السسثل الجبمػهاسي حخهة، فال يجػز بأؼ شكل القبس عميً أك حجدي، كعمِ الجكلة السعتسج لجيٍا أف تعاهمً باالحتخاـ "ل

 ."أك عمِ اعتباريالالـز لً، كعميٍا أف تتخح كافة الػسائل السعقػلة لسشع االعتجاء عمِ شخرً أك عمِ حخيتً 
الشٍزة العخبية، ، دار ٔط.، "السبادغ الكبخػ كالشطاـ الجكلي الججيج" الحقػؽ كالػاجبات الجكلية في عالع هتغّيخ، إبخاىيععمي  (٘ٔٗ)

 .ٖ٘ٙ، ص ٜٜ٘ٔالقاٌخة، 
 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٚٗالسادة  (ٙٔٗ)
 :ٌحي االتفاقية أال تفخؽ في السعاهمة بيغ الجكؿ، كال تعتبخ تفخقة في السعاهمةعمِ الجكؿ السعتسج لجيٍا عشج تصبيقٍا ىرػص "
 .إذا ضيقت الجكلة السعتسج لجيٍا عشج تصبيقٍا أحج الشرػص ٌحي االتفاقية ألف الجكلة السعتسجة تعاهل بعثتٍا ىفذ السعاهمة . أ

تفاؽ يقزي بسعاهمة أفزل هسا كرد في ىرػص إذا هشحت الجكلتاف بعزٍسا البعس كفقا لمعخؼ القائع بيشٍسا أك تصبيقا ال . ب
 ".هػاد ٌحي االتفاقية
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إذا ضّيقت الجكلة السعتسج لجيٍا تصبيقٍا ألحج ىرػص االتفاقية ألف الجكلة السعتسجة تعاهل بعثتٍا بشفذ   -
 السعاهمة.

إذا هشحت الجكلتاف بعزٍا البعس كفقًا لمعخؼ القائع بيشٍسا أك تصبيقًا التفاؽ بيشٍسا يقزي بسعاهمة لبعثاتٍسا  -
 قات الجبمػهاسية.أفزل هسا كرد في ىرػص هػاد اتفاقية فييشا لمعال

 

كبعبارة أخخػ فإف تصبيق الجكلة السعتسج لجيٍا لسبجأ السعاهمة بالسثل ال يعتبخ تسييدًا أك تفخقة في السعاهمة بيغ 
الجكؿ، كها ُيالحع في ٌحا الذأف أف الشز عمِ ٌحا االلتداـ كحجكدي ال ُيعج إضافة هغ قبل اتفاقية فييشا لمعالقات 

د تقشيغ لعخؼ دكلي استقخ في ٌحا الذأف بٍجؼ تأكيجي كالتذجيج عمِ ضخكرة االلتداـ الجبمػهاسية، كإىسا هجخ 
 .(ٚٔٗ)بً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٗٚ، ص ٕٚٓٓالقاىػف الجكلي الجبمػهاسي كالقشرمي، دار الجاهعة الججيجة، االسكشجرية،  إبخاىيع أحسج خميفة،( ٚٔٗ)
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 السصمب الثالث
 التدامات الجولة الثالثة

 
كلة األصل أف جسيع الحراىات كاالهتيازات التي يتستع بٍا الجبمػهاسيػف ال تشصبق عميٍع قاىػىًا إال في الج

 أؼ دكلة أخخػ غيخ الجكلة السعتسجعالقة قاىػىية بيغ أؼ هبعػث دبمػهاسي ك  ال تػججألىً  السعتسج لجيٍا،
 .(ٛٔٗ)لجيٍا

في كثيخ هغ األحػاؿ يدتجعي األهخ تػاجج السبعػث الجبمػهاسي في دكؿ غيخ تمظ التي يكػف إال أىً كفي 
أقخت اتفاقية فييشا لمعالقات هعتسجًا لجيٍا، كحاالت تشقمً أك سفخي، كألٌسية الحفاظ عمِ حسايتً ككخاهتً فقج 

 :كالستسثمة بػ عمِ ٌحي الجكؿ االلتداماتالجبمػهاسية العجيج هغ 
 

تمتـد الجكؿ التي تسشح السبعػث الجبمػهاسي تأشيخة دخػؿ بأف تخاعي حخهتً ككافة الحراىات الالزهة لتسكيشً  . أ
 .(ٜٔٗ)هعً أك هشفخديغ عشًهغ السخكر أك العػدة، ككحلظ األهخ بالشدبة ألفخاد أسختً سػاء كاىػا 

ا بإقميع الجكلة الثالثة ذات الحراىة كالحساية  . ب التي هشح السخاسالت الخسسية كالحقائب الجبمػهاسية أثشاء هخكٌر
 .(ٕٓٗ)تمتـد بٍا الجكلة السعتسج لجيٍا

 .(ٕٔٗ)كُيذتخط إلعساؿ ٌحي االلتداهات أف تكػف الجكلة الثالثة هعتخفة بجكلة السبعػث الجبمػهاسي

                                                           

 .ٖٙٔهخجع سابق، ص  جيخىارد فان غالن، (ٛٔٗ)
 الجبمػماسية: مغ اتفاقية فييشا لمعالقات ٔ/ٓٗالسادة  (ٜٔٗ)

بغية الحٌاب  السسثل الجبمػهاسي أك هغ كجج في أراضي دكلة ثالثة هشحتً تأشيخة عمِ جػاز سفخي إذا كاف ذلظ ضخكريا "إذا هخّ 
لتػلي هٍاـ عسمً أك المحاؽ بسشربً أك العػدة لبالدي تسشحً الجكلة الثالثة الحخهة ككل الحراىات الالزهة التي تسكشً هغ السخكر أك 

لعػدة، كسا تعاهل ىفذ السعاهمة أعزاء أسختً السخافقيغ لً الحيغ يتستعػف بالسدايا كالحراىات أك الحيغ يدافخكف هشفخديغ عشً هغ ا
 .لمحاؽ بً أك لمعػدة لبالدٌع"

 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٖ/ٓٗالسادة ( ٕٓٗ)

ىفذ الحخية كالحساية  -بسا فيٍا السخاسالت الخهدية بشػعيٍا-الخسسية السارة "تسشح الجكلة الثالثة السخاسالت ككافة أىػاع االتراالت 
التي تسشحٍا الجكلة السعتسجة لجيٍا، كتسشح حاهمي الحقائب الحيغ حرمػا عمِ التأشيخات الالزهة كالحقائب الجبمػهاسية السارة ىفذ 

 .الحخهة كالحساية المتيغ تمتـد بسشحٍا الجكلة السعتسج لجيٍا"

 .ٕٓٓالقاىػف الجكلي العاـ، هخجع سابق، ص  ،كآخخكف  حامج سمصان (ٕٔٗ)
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الحخهة كالحراىة الالزهتيغ فقط  ها تججر اإلشارة إليً أف السادة الدابقة تعصي السبعػثيغ الجبمػهاسييغ كلكغ 
ع   :األمخ الحي يتختب عميو ما يمي .إلِ هقار أعسالٍع أك لعػدتٍع إلِ دكلتٍع بدبب كضيفتٍعلسخكٌر

 

 

أف كجػدٌع العابخ في دكلة ثالثة لمدياحة أك ها إلِ ذلظ، ال يجيد لٍع التستع بالحخهة كالحراىة السقخرتيغ   -
لٍع بدبب كضيفتٍع، كإىسا تبقِ هعاهمتٍع في اإلشار العادؼ كعمِ أساس قػاعج السجاهمة، كقػاعج السعاهمة 

 .(ٕٕٗ)مِ عاتقٍا في ٌحا الرجد، دكف كجػد التداـ قاىػىي عبالسثل التي ُتخاعِ في ٌحا الحالة
ال تمتـد الجكلة الثالثة باإلبقاء عمِ ٌحي الحساية عشج هخكر السبعػثيغ الجبمػهاسييغ إلِ هقار أعسالٍع أك لجػ  -

ر عػدتٍع إلِ دكلتٍع، إف شالت هجة إقاهة ٌؤالء األشخاص عمِ أراضيٍا ، كذلظ حتِ ال بذكل غيخ ُهب خَّ
 .(ٖٕٗ)ىطخائٍع السعتسجيغ أصاًل لجػ تمظ الجكلةيتداككف في ٌحا األهخ هع 

 
 
 

كتججر اإلشارة إلِ أىً هغ االتفاقيات الجكلية األخخػ التي أقّخت هبجأ هشح كافة االهتيازات كالحراىات 
ع بأراضي الجكؿ غيخ الجكؿ الس  عتسجيغ لجيٍع، ٌي هعاٌجة التيخافالجبمػهاسية لمسبعػثيغ الجبمػهاسييغ أثشاء هخكٌر

“Lateran”  ـ، فقج قزت ٌحي االتفاقية بسشح كافة االهتيازات كالحراىات ٜٕٜٔبيغ دكلة الفاتيكاف كإيصاليا لعاـ
 .(ٕٗٗ)لمسبعػثيغ الجبمػهاسييغ الساّريغ بأراضيٍا

 

 

 

 

 
                                                           

 ، دار السصبػعات الجاهعية، االسكشجرية، ٔأصػؿ القاىػف الجبمػهاسي كالقشرمي، ط. دمحم سامي عبج الحسيج، - (ٕٕٗ)
 .٘ٛٔ، ص ٕٙٓٓ         

 .ٜ٘ٗهبادغ القاىػف الجكلي العاـ، هخجع سابق، ص  جعفخ عبج الدالم، -       
 كها بعجٌا. ٜٕٕالتسثيل الجبمػهاسي كالقشرمي السعاصخ، هخجع سابق، ص  عبج القادر سالمة، (ٖٕٗ)
 .ٕٓٗهخجع سابق، ص  فاضل زكي، (ٕٗٗ)
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 الثالسبحث الث
 ةمحرانات الجبمػماسيل رةمخالفة القػاعج السقخّ اآلثار الستختبة عمى 

 
الجبمػهاسية يتع هباشختٍا عمِ أساس تبادلي بيغ الجكؿ، أؼ أىشا أهاـ تػافق، ال يسكغ الػضيفة  سبق القػؿ أف

 يغأف يتع إال عمِ أساس الخضا السذتخؾ لألشخاؼ الخاغبة في إقاهة عالقات دبمػهاسية، كعميً فإف ثسة هبجأ
كلة السعتسج لجيٍا، كهبجأ كفالة هبجأ عجـ التجخل في الذؤكف الجاخمية لمج ;رئيديغ تقػـ عميٍسا الػضيفة الجبمػهاسية

 .االستقالؿ الالـز لسسارسة البعثات الجبمػهاسية هٍاهٍا

كهخالفات تختكبٍا البعثات  الدابقيغ العجيج هغ االىتٍاكات، فثسة اىتٍاكات يغكقج لحق بكل هغ السبجأ
ثسة الجاخمية لمجكلة السعتسج لجيٍا، ك سبجأ عجـ تجخل السبعػثيغ الجبمػهاسييغ في الذؤكف الجبمػهاسية تذكل خخقًا ل

هتعمقة بالحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية كالتي ٌي هقّخرة أصاًل لزساف  تختكبٍا الجكلة السعتسج لجيٍا اىتٍاكات
 .لجبمػهاسيةاستقالؿ كسيخ عسل البعثات ا

الستختبة عمِ اىتٍاؾ القػاعج  كيتع تشاكؿ ٌحي االىتٍاكات التي لحقت بالشطاـ الجبمػهاسي، هع تبياف السدؤكلية 
 الشاضسة لسػضػع الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية.

  كعميً تع تقديع السبحث إلِ ثالثة هصالب:

 .السصمب األول: مدؤولية الجولة السعتسجة تجاه ترخفات بعثاتيا الجبمػماسية غيخ السذخوعة 
  الحرانات واالمتيازات الجبمػماسية.السصمب الثاني: مدؤولية الجولة السعتسج لجييا عغ خخق 
  :قزية احتجاز الخىائغ في الدفارة األمخيكية بصيخانالسصمب الثالث. 
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 السصمب األول
 مدؤولية الجولة السعتسجة تجاه ترخفات بعثاتيا الجبمػماسية غيخ السذخوعة

 
تذكل تعديدًا  كحسايًة ألداء الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية ليدت بسيدًة ألشخاص بقجر ها لسا كاىت 

ي الغاية التي ىرت عميٍا اتفاقية فييشا ل(ٕ٘ٗ)كعسل البعثة الجبمػهاسية كػىٍا هسثمة لمجكلة معالقات الجبمػهاسية ، ٌك
، األهخ الحؼ ال يسكغ هعً قبػؿ صجكر ترخفات غيخ هذخكعة هغ البعثات الجبمػهاسية (ٕٙٗ)في الجيباجة

ا بغصاء الحراىة   الجبمػهاسية.كتبخيٌخ

فالحراىة الجبمػهاسية ٌي بسثابة درع لحساية الجبمػهاسييغ في هػاجٍة الجكلة السعتسجيغ لجيٍا، كلكغ ألسباب 
هػجبة لٍا تتعمق بالسٍسة الجبمػهاسية كبالعسل الجبمػهاسي، ال لحساية ٌؤالء الحيغ يتحرعػف بٍا لمتجخل كالسداس 

 .سعتسج لجيٍاجاخمية  كفي أهغ الجكلة الفي الذؤكف ال

كثيخ هغ األحػاؿ يتع صجكر ترخفات غيخ هذخكعة هغ البعثات الجبمػهاسية يتع فيٍا  كبالخغع هغ ذلظ فإىً في
، كأيزًا إساءة استخجاـ الحراىات الجبمػهاسية، كتذكل اىتٍاكًا لسبجأ عجـ التجخل في الذؤكف الجاخمية لمجكؿ

ا بالحراىة الجبمػهاسية.تذكل تٍجيجًا كخصخًا ألهغ الجكلة كهرالحٍا،   كالتي ال يسكغ بحاؿ هغ األحػاؿ تبخيٌخ
الجبمػهاسية بأىٍا " كافة الترخفات غيخ  الترخفات غيخ السذخكعة التي تختكبٍا البعثات بحلظ يسكغ تعخيفك 

 السذخكعة التي يختكبٍا السبعػث الجبمػهاسي خارج ىصاؽ هٍستً، كالتي هغ شأىٍا إلحاؽ الزخر بأهغ كسالهة
 ".لجكلة السعتسج لجيٍاا

 ومغ أمثمة ىحه الترخفات:

باألكضاع قياـ البعثات الجبمػهاسية بأعساؿ التجدذ، كهحاكلة الحرػؿ عمِ السعمػهات كاألسخار الستعمقة  -
 .(ٕٚٗ)كالعدكخية لمجكلة السعتسج لجيٍا االقترادية كالدياسية

                                                           

 (425) Tim Hillier, Op. Cit, P. 303. 
 ديباجة اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية:مغ  ٗالفقخة  (ٕٙٗ)
أف السدايا كالحراىات الجبمػهاسية ليذ الغخض هشٍا تسييد أفخاد، كإىسا تسكيغ البعثات الجبمػهاسية  الجكؿ األشخاؼ كإذ تعتقج"

، لحا يجب هشح السبعػث الجبمػهاسي هجسػعة هغ السدايا كالحراىات  تيدخ بػصفٍا هسثمة لمجكؿ هغ القياـ بسٍاهٍا عمِ كجً ُهْجج 
 ".لو القيام بػاجباتو ومدؤولياتو

 .ٕٙ، هخجع سابق، ص مرصفى سالمة حديغ (ٕٚٗ)
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تأييج الجٍات السعارضة كذلظ ب بالتجخل في الذؤكف الجاخمية لمجكلة السعتسج لجيٍا، قياـ البعثات الجبمػهاسية -
 لمحكػهات التي تتبع سياسات ال تتفق هع هرالح الجكلة السعتسجة.

يتع أف استغالؿ هباىي البعثات الجبمػهاسية لغيخ أغخاض الػضيفة الجبمػهاسية، كأف يتع فيٍا تخديغ أسمحة أك  -
 أفخاد.هغ خاللٍا تجشيج 

التي صجر فيٍا ترخفات هغ البعثات الجبمػهاسية شكّمت تجخاًل في الذؤكف كقج تع التصّخؽ لمعجيج هغ األهثمة 
األهغ القػهي في هػاجٍة الجاخمية لمجكلة السعتسج لجيٍا كهداسًا بأهشٍا كسالهتٍا، كذلظ في هػضػع 

ا هججداً   .(ٕٛٗ)الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية، فال داعي لتكخاٌر

لتخفيف هغ عمي الرعيج الجكلي ال تدتتبع بالزخكرة ا هكافحة هثل ٌحي األفعاؿفإف إال أىً كفي ذات الػقت 
استعساؿ  اءةسإهغ حراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية كػسيمة لسشع الجبمػهاسييغ مالسشطسة لقػاعج القاىػف الجكلي 
إساءة استعساؿ استغالؿ ك العجيج هغ الزساىات التي تحػؿ دكف يكفل   القاىػف الجكليف، حراىتٍع كاهتيازاتٍع

فالجكلة السعتسجة تكػف هدؤكلة .(ٜٕٗ)سشػحة لٍع بسػجب القاىػف الجكليالجبمػهاسييغ لحراىاتٍع كاهتيازاتٍع الس
 في كل مغ، عغ كافة أعساؿ هبعػثيٍا غيخ السذخكعة التي تدبب ضخرًا لمجكلة السعتسج لجيٍا هدؤكلية دكلية

 :حالتيغ

ترخؼ السبعػث الجبمػهاسي ضسغ الحجكد التي رسستٍا لً تعميسات هحجدة هغ أف يكػف  الحالة األولى: -
جكلة السعتسجة هدؤكلية دكلية كاهمة عغ الفعل غيخ السذخكع الرادر عغ لمتكػف  حكػهتً، ففي ٌحي الحالة

 ٌحاتمتـد الجكلة السعتسجة بتعػيس الجكلة السعتسج لجيٍا عغ األضخار التي لحقت بٍا ىتيجة ك  هبعػثٍا،
 .(ٖٓٗ)الفعل

 

                                                           

 .وما بعجىا مغ الخسالة ٘ٓٔي شطخ ص  (ٕٛٗ)

(429) “ The fight against corruption internationally does not necessarily entail that such 
established norms of international law as diplomatic immunity should be watered down as a way of 
preventing corrupt diplomats from abusing their immunities and privileges…  international law do 
provide for some safeguards to prevent  diplomat from abusing his or her immunities and 
privileges”. – See: Kenneth Kaoma Mwenda,  Public International Law  and the Regulation of 
Diplomatic Immunity in the Fight Against Corruption, Pretoria University, Pretoria University Law 
Press, South Africa, 2011, P.2 . 

 .ٕٗٙهخجع سابق، ص  الساّلح، ي فاو  (ٖٓٗ)
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أف يكػف ترخؼ السبعػث الجبمػهاسي غيخ السذخكع صادر عشً هغ تمقاء ىفدً، ففي ٌحي  الحالة الثانية: -
الحالة فإىً هغ السدّمع بً في القاىػف الجكلي أف الجكلة تكػف هدؤكلة عغ كافة الترخفات الرادرة عغ 

ع  .(ٖٔٗ)هػضفيٍا أّيًا كاىت درجة السػضف، فيدتػؼ في ذلظ كبار السػضفيغ كصغاٌر

االت التي تع فيٍا إساءة استعساؿ الحراىات الجبمػهاسية  ككاف لٍا صجػ عالسي، حادثة كهغ أهثمة الح
صيبت بخصاصة تع إشالقٍا هغ داخل الدفارة الميبية في ، كالتي أُ ٜٗٛٔ" في عاـ الذخشّية " إيفػف فميتذخقتل ه

يػهًا في العاصسة  ٔٔلسجة لشجف اثشاء قياهٍا بحخاسة هطاٌخة ضج هعسخ القحافي، كبعج حرار الدفارة الميبية 
 .(ٕٖٗ) ليبي كاىػا بجاخل الدفارة ٖٓحيل البخيصاىية، تع تخ 

عقب الحادث السحكػر أعمشت الحكػهة البخيصاىية أف الحكػهة الميبية هدؤكلة هدؤكلية كاهمة عغ الحادثة 
ا تع قصع العالقات الجبمػهاسية بيغ بخيصاىيا كليبيا في  بعج خسدة أياـ  ٜٗٛٔإبخيل  ٕٕالسحكػرة، كالتي عمِ إثٌخ

 .)ٖٖٗ(ٜٗٛٔإبخيل  ٚٔهقتل ضابصة الذخشة في هغ 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           

 .ٔ٘ٗهخجع سابق، ص  دمحم سامي عبج الحسيج، (ٖٔٗ)
 .ٕ٘ٔٓتذخيغ الثاني  ٕٓىـ / ٖٚٗٔصفخ  ٚ(، ٖٙٓ٘ٔ) صحيفة الذخق األوسط، العجد  - (ٕٖٗ)

- Grant V. Mclanahan, Op. Cit., P. 5 
(433) Rosalyn Higgins, The Abuse of Diplomatic Privileges and Immunities “ Recent U.K. 
Experience”, American Journal Of International Law, Editorial Comment, American Society Of 
International Law, 1985, P. 2 . 
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 الثاني السصمب
 لحرانات واالمتيازات الجبمػماسيةمدؤولية الجولة السعتسج لجييا عغ خخق ا

 
إف االلتداـ الخئيذ الحؼ يقع عمِ عاتق الجكؿ في هجاؿ الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية يتسثل بتػفيخ 

اقية فييشا لمعالقات الحساية كالحراىة لمبعثات الجبمػهاسية التي أقّخٌا كل هغ العخؼ الجكلي كتشاكلتٍا اتف
 كالتعاكف كالحساية. كالعقاب الجبمػهاسية، باإلضافة إلِ الػاجبات الستفخعة عغ ٌحا االلتداـ كالستسثمة بػاجب السشع

كبالخغع هغ عجـ ىز اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية عمِ السدؤكلية الجكلية الستختبة عمِ اىتٍاؾ 
عغ قػاعج  ىاشئ   التداـ  الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية، فإف اىتٍاؾ الجكؿ لٍا يتختب عميً هدؤكلية دكلية، ألىً 

  الجبمػهاسية.اقية فييشا لمعالقات قاىػىية أقّخٌا العخؼ الجكلي كاتف

فالسدؤكلية الجكلية ٌي هبجأ قاىػىي يتختب بسػجبً عمِ الجكلة التي ارتكبت فعاًل غيخ هذخكع يحخهً القاىػف 
 .(ٖٗٗ)الجكلي كُيشافي التداهاتٍا الجكلية، إزالة الزخر الحؼ لحق بالجكلة السعتجػ عميٍا أك التعػيس عشً

إخاللٍا بالتداهٍا الجكلي بحراىات كاهتيازات البعثات الجبمػهاسية، الجكلة السعتسج لجيٍا ُتدأؿ عغ كعميً فإف 
كتمتـد بتعػيس الجكلة السعتسجة عغ كافة األضخار التي تخّتبت عغ ٌحا اإلخالؿ، سػاء كاف ضخرًا هاديًا أك 

 .(ٖ٘ٗ)أدبياً 

لمجكلة السعتسج لجيٍا أف كحتِ في األحػاؿ التي تقـػ بٍا البعثات الجبمػهاسية بأعساؿ غيخ هذخكعة، فإىً ال يجػز 
ُتجابً السخالفة بالخد عميٍا بسخالفة أخخػ، بل بالمجػء إلِ كسائل هذخكعة تسشع ٌحي السخالفة، فالقاىػف الجكلي 

 .(ٖٙٗ)كالقاىػف الجبمػهاسي يخّتب هدؤكلية دكلية عمِ الصخؼ الحؼ يقػـ بعسل غيخ هذخكع

الجكلة في إعساؿ الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية تختمف تبعًا كهغ السدّمع بً أف اإلجخاءات التي تتخحٌا     
في الطخكؼ العادية، كعميٍا أف تذجّدٌا كتكّثفٍا في الطخكؼ العريبة  ةلمطخكؼ، بحيث تكػف عادّية أك هحجكد

                                                           

 .ٖٓٚالجبمػهاسية كالذؤكف الجكلية، هخجع سابق، ص ، هعجع سسػحي فػق العادة (ٖٗٗ)
 .ٕٖٙهخجع سابق، ص  فاوي الساّلح، (ٖ٘ٗ)
 .ٜٔٗهخجع سابق، ص عمي حديغ الذامي، (ٖٙٗ)
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جكلة ، فإف ّأصيبت هباىي البعثات الجبمػهاسية بأضخار في هثل ٌحي األحػاؿ فإف ال-كحاالت التػّتخ الجاخمي –
 .(ٖٚٗ)السعتسج لجيٍا تعتبخ أيزًا هدؤكلة عشٍا هدؤكلية دكلية كيتخّتب عميٍا التعػيس

تبعًا  كقج تعجدت االىتٍاكات لشطاـ الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية، كتبايشت هػاقف الجكؿ إزاء ٌحي االىتٍاكات
 ٍا هدؤكلة هدؤكلية دكلية عغ االىتٍاؾأعمغ أف الجكلة السعتسج لجي ، فسشٍا هغالختالؼ هرالح الجكؿ كسياساتٍا

بخفع ، كهشٍا هغ لع يكتِف بقصع العالقات كأعسل هبجأ السدؤكلية الجكلية هعٍاقصع العالقات الجبمػهاسية ب كاكتفِ
 .دكليةدعػػ هدؤكلية 

 ،، قاـ هتطاٌخكف ليبيػف بسٍاجسة الدفارة الفخىدية في ليبيا كاحخقػا هكاتبٍآٜٛٔ لعاـ فبخايخ ٗفي ف
احتجاجًا عمِ السداعجة العدكخية التي قجهتٍا فخىدا إلِ تػىذ بسشاسبة هٍاجسة هدمحيغ هغ ليبيا لسجيشة قفرة 
التػىدية، كاّتٍع بياف فخىدي الدمصات الميبية بأىٍا لع تتخح االجخاءات الالزهة لحساية الدفارة الفخىدية رغع هصالبة 

ات الميبية هقّرخة كأف ترّخفٍا جاء هشافيًا اللتداهٍا الجكلي بحساية دمصالدفيخ الفخىدي بتذجيج الحخاسة، كاعتبخ ال
  .(ٖٛٗ)الدفارة الفخىدية كدفع العجكاف عشٍا

هٍاجسة الدفارة اإليخاىية في لشجف هغ قبل القػات الجػية البخيصاىية، كتزخر  تتس ٜٓٛٔأيزًا في عاـ ك 
رخؼ يعتبخ غيخ هذخكع كأف الحكػهة البخيصاىية هبشِ الدفارة بذّجة، كأعمشت الحكػهة اإليخاىية أف ٌحا الت

 .(ٜٖٗ)هدؤكلة عغ اىتٍاكٍا لحراىة هبشِ الدفارة، كعمِ إثخ ذلظ تع قصع العالقات بيغ الجكلتيغ

قاهت الحكػهة الكػبية بسرادرة هقخ الدفارة األهخيكية في ٌافاىا كىّدعت همكيتً بسػجب  ،ٖٜٙٔكفي عاـ 
يػليػ هغ ذات العاـ القاضي  ٛ، رّدًا عمِ القخار األهخيكي الرادر في ٖٜٙٔيػليػ  ٕٗالسخسػـ الرادر في 

جاء هخالفًا اللتداهٍا الجكلي  بتجسيج األرصجة الكػبية في البشػؾ األهخيكية، كال شظ أف قخار الحكػهة الكػبية قج
 .(ٓٗٗ)بسػجب اتفاقية فييشا

                                                           

 .ٜٕٙالجبمػهاسية الحجيثة، هخجع سابق، ص  سسػحي فػق العادة، (ٖٚٗ)

 .ٓ٘٘الغشيسي الػسيط في قاىػف الدالـ، هخجع سابق، ص  دمحم شمعت الغشيسي،( ٖٛٗ)
(ٖٜٗ)

 .ٜٛص  قصع العالقات الجبمػهاسية، هخجع سابق، أحسج أبػ الػفا، 

 كها بعجٌا. ٖٖٔهخجع سابق، ص  جيخىارد فان غالن، – (ٓٗٗ)
 مغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػماسية: ٖ/ٕٕالسادة  –

السرادرة "ال يجػز أف تكػف هباىي البعثة أك هفخكشاتٍا أك كل ها يػجج فيٍا هغ أشياء أك كافة كسائل الشقل عخضة لالستيالء أك 
  .أك التفتير أك الحجد ألؼ إجخاء تشفيحؼ"
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قصع عالقاتٍا الجبمػهاسية هع ٌاييتي، بدبب قياـ هيميذيات  الجكهشيكافكفي ذات العاـ أعمشت جسٍػرية 
بعج لجػء هػاشغ ٌايتي إليٍا، كاعتبخت  بػرت أك بخاىذفي العاصسة الٍايتّية  الجكهشيكافباحتالؿ سفارة  ٌايتّية

 .(ٔٗٗ)الحكػهة الٍايتّية هدؤكلة عغ خخؽ حراىة هبشِ سفارة الجكهشيكاف

هغ قبل هتطاٌخيغ  ٕٙٔٓيشايخ  ٕكفي حادثة ججيجة، تع اقتحاـ هبشِ الدفارة الدعػدية في شٍخاف في 
جاء االعتجاء عمِ يً كتزخري بذكل كبيخ، كقج الشيخاف ف اشتعاؿأدت إلِ  عميًإيخاىييغ، كقاهػا بإلقاء قشابل حارقة 

الدفارة الدعػدية في شٍخاف في سياؽ الٍجػـ اإليخاىي الستػاصل ضج السسمكة العخبية الدعػدية بدبب تشفيحٌا 
ابياً " ٚٗحكع اإلعجاـ ضج  الحؼ كاىت السحكسة ك  ،، بيشٍع رجل الجيغ الذيعي ىسخ الشسخ السػالي لصٍخاف"إٌر

عمِ حكع إعجاهً، بعج إداىتً بػ"إشعاؿ الفتشة الصائفية" ك"الخخكج عمِ كلي  ٕ٘ٔٓفي هارس أكجت قج الجدائية 
ا األهخ ، كقج حّسمت كزارة الخارجية الدعػدية الحكػهة اإليخاىية، في ترخيحات رسسية هدؤكلية حساية هقاٌر

 .(ٕٗٗ)ف، ككقف الخحالت بيغ البمجيغالسسمكة كإيخاالجبمػهاسية في إيخاف كأعمشت قصع العالقات الجبمػهاسية بيغ 

، الدعػدية األحكاـ الرادرة بحق هقتحسي الدفارة هحكسة استئشافية إيخاىية أيجت ٕٚٔٓيػليػ  ٖٓكفي 
لدعػدية عجـ صحة السداعع اإليخاىية حػؿ ، كأكجت كزارة الخارجية اأشٍخ ٙ ك ٖكقزت بدجشٍع لسجد تتخاكح بيغ 

بالتحقيق في حادثة اقتحاـ سفارة السسمكة، كأف الدمصات اإليخاىية قج عسجت هشح استكساؿ اإلجخاءات الستعمقة 
البجاية إلِ السساشمة كالتدػيف، كعجـ تسكيغ الجاىب الدعػدؼ هغ التػاجج في األراضي اإليخاىية لمسذاركة 

 .(ٖٗٗ)كاالّشالع عمِ ىتائج التحقيقات

 

 
                                                           

 .ٖٚٔهخجع سابق، ص  غازي حدغ صباريشي، (ٔٗٗ)

كإشعاؿ الشيخاف فيٍا، كالسسمكة تحسل إيخاف هدؤكلية  شٍخاف: " اقتحاـ الدفارة الدعػدية في ة العخبية اإلخبارية، خبخ بعشػافقشا (ٕٗٗ)
ا الجبمػهاسية"، بتاريخ   ، هشذػر عمِ هػقع القشاة عمِ الخابط التالي:ٕٙٔٓ يشايخ ٖحساية هقاٌر

http://www.alarabiya.net/ar/iran/2016/01/02/هيميذيات-إيخاىية-تٍاجع-الدفارة-الدعػدية-في-شٍخاف 

 ٛٓ:ٚٔ:ٙٔـ، ٕٚٔٓ/ٛ/ٕٛ :الديارةتاريخ  -

يػليػ  ٖٔقشاة الجديخة اإلخبارية، خبخ بعشػاف: " هحكسة استثشافية إيخاىية تؤيج أحكاـ هقتحسي الدفارة الدعػدية"، بتاريخ  (ٖٗٗ)
 ، هشذػر عمِ الخابط التالي:ٕٚٔٓ

 http://www.aljazeera.net/news/international/2017/7/30/هحكسة-تؤيج-أحكاـ-هقتحسي-الدفارة-الدعػدية-بصٍخاف 
 ٕٓ:ٔٗ:ٓٔـ، ٕٚٔٓ/ٛ/ٜٕ :تاريخ الديارة -

http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=e0de42dd-8de0-487a-9eae-5c367a862d7d&tagLabel=طهران
http://www.alarabiya.net/ar/iran/2016/01/02ميليشيات-إيرانية-تهاجم-السفارة-السعودية-في-طهران/
http://www.aljazeera.net/news/international/2017/7/30/محكمة-تؤيد-أحكام-مقتحمي-السفارة-السعودية-بطهران
http://www.aljazeera.net/news/international/2017/7/30/محكمة-تؤيد-أحكام-مقتحمي-السفارة-السعودية-بطهران
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 السصمب الثالث 
 األمخيكية في شيخانرىائغ الدفارة  احتجاز قزية

 
ائغ في هقخ الدفارة األهخيكية في شٍخاف أبخز األهثمة كضػحًا عمِ اىتٍاؾ  قزيةتعتبخ  احتجاز الٌخ

ككحلظ التعّخض ألشخاص السبعػثيغ الحراىات الجبمػهاسية الستعمقة بأشخاص السبعػثيغ الجبمػهاسييغ، 
تساـ الجساعةالجبمػهاسييغ  .(ٗٗٗ)الجكلية ، كالتي القت كهازالت تالقي ٌا

، إال أف ها تبعٍا هغ أثار أدت ٜٔٛٔ-ٜٜٚٔكاستسخت األزهة بيغ إيخاف كالػاليات الستحجة األهخيكية هغ 
 .(٘ٗٗ)إلِ تغيخ هشطػر العالقات الدياسية كالجبمػهاسية بيغ البمجيغ

 وقائع القزية: -

اإليخاىييغ بسٍاجسة الدفارة قاـ عجد  هغ الستطاٌخيغ  ٜٜٚٔىػفسبخ تذخيغ ثاىي/ ٗتتمخز الػقائع في أىً في 
ائغ،  كقاهػا  ٔ٘كاحتجاز  في شٍخاف كاالستيالء عميٍا األهخيكية عزػًا هغ هػضفي الدفارة األهخيكية كٌخ

رغع تححيخ  –باالستيالء عمِ هدتشجات الدفارة ككثائقٍا، كذلظ بدبب الدساح لمّذاي السعدكؿ دمحم رضا بٍمػؼ 
كبحجة تجّخل الػاليات الستحجة األهخيكية في  ػػ حاجتً لمعالج الصبي،بجخػؿ الػاليات الستحجة بجع -إيخاف

 .(ٙٗٗ)الذؤكف الجاخمية إليخاف

ائغ في الدفارة األهخيكية بصٍخاف الخأؼ العاـ األهخيكي كالعالسي، كاإلدارة األهخيكية التي  كقج ٌّدت قزية الٌخ
 .(ٚٗٗ)كإىٍاء األزهة ج عشٍعاتخّحت عجة إجخاءات دبمػهاسية كقاىػىية كعدكخية هغ أجل اإلفخا

 

                                                           

 .ٖٓهخجع سابق، ص  مرصفى سالمة حديغ، (ٗٗٗ)
(445) “The Iran Hostage Crisis lasted from 1979-1981,but its aftereffects changed the political and 
diplomatic landscape between the United States and Iran". – See: David Farber, Taken Hostage 
‘The Iran Hostage Crisis and America's First Encounter with Radical Islam’, Princeton University 
Press, New Jersey, U.S.A., 2005, P.2. 

 .ٖ٘٘الغشيسي الػسيط في قاىػف الدالـ، هخجع سابق، ص  دمحم شمعت الغشيسي، (ٙٗٗ)
 .ٕٚٙهخجع سابق، ص  جسال بخكات، (ٚٗٗ)
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 اإلجخاءات الجبمػماسية: -

في بجاية األهخ إلِ إىٍاء األزهة عبخ السفاكضات، األهخ الحؼ  "جيسي كارتخ"سعِ الخئيذ األهخيكي آىحاؾ 
 .(ٛٗٗ)تع الشطخ إليً بسثابة هؤشخ عمِ ضعف هخكد الػاليات الستحجة

تسّثمت بصخد  عقب الحادث السحكػر، قاسية عجة إجخاءات دبمػهاسية باتخاذ الػاليات الستحجة ذلظ قاهتبعج 
البشػؾ األهخيكية، كحطخ التعاهل تجسيج األرصجة اإليخاىية في  باإلضافة إلِ الجبمػهاسييغ اإليخاىييغ في كاششصغ،

 .(ٜٗٗ)التجارؼ هع إيخاف هغ جاىب الػاليات الستحجة كهغ جاىب حمفائٍا الغخبييغ

 :القانػنيةاإلجخاءات  -

 ،إلِ هحكسة العجؿ الجكلية هختيغ إزاء السػقف اإليخاىي الستعّشت لجأت الػاليات الستحجة األهخيكية هغ جاىب كاحج
ا اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية شالبًة أف  ٜٜٚٔعاـ  أوليسا، استشادًا إلِ العجيج هغ السعاٌجات الجكلية أبخٌز

ائغ، ُترجر السحكسة أهخًا تحفطيًا ب ػ  ٜٓٛٔعاـ  وثانييساأف ُتصمق إيخاف سخاح الٌخ لمفرل في صمب الشداع ٌك
ائغ كاستخداد هباىي الدفارة األهخيكية كقياـ إيخاف بجفع تعػيس عغ ٌحي االىتٍاكات  .(ٓ٘ٗ)اإلفخاج عغ الٌخ

كبتأـز األهػر بيغ الػاليات الستحجة كإيخاف قاـ األهيغ العاـ لألهع الستحجة بجعػة هجمذ األهغ لبحث اىعكاسات 
يجعػ إلِ  ٜٜٚٔديدسبخ كاىػف أكؿ/ ٗاألزهة عمِ الدمع كاألهغ الجكلييغ، كقج أصجر هجمذ األهغ قخارًا في 

يكخر دعػتً إلِ الحكػهة اإليخاىية  ٜٜٚٔسبخ ديد ٗكاىػف أكؿ/ إشالؽ سخاح السحتجديغ، كقخارًا أخخًا في 
ائغ، التي ربصت كقتٍا بيغ اإلفخاج عغ السحتجديغ كبيغ تدميع الذاي يشايخ كاىػف ثاىي/ ٖٔ، كفي باإلفخاج عغ الٌخ

 اقتخحت الػاليات الستحجة األهخيكية في هجمذ األهغ تػقيع عقػبات اقترادية عمِ إيخاف إلِ أف يتع  ٜٓٛٔ

                                                           

(448) “ For America the event was deeply humiliating, It highlighted the American sense of 
weakness as the President Jimmy Carter struggled to resolve the crisis through negotiation”. – 
See: Kumuda Simpson, U.S. Nuclear Diplomacy With Iran, Rowman & Littlefield Publishing 
Group Inc., Maryland, U.S.A., 2016, P.7. 

 .ٖٕٖ، ص ٜٜٜٔهبجأ التجّخل كالديادة، دار الكتاب الحجيث، القاٌخة،  فػزي أوصجيق، (ٜٗٗ)
ائغ األهخيكييغ في شٍخاف أهاـ هحكسة العجؿ الجكلية، السجمة السرخية لمقاىػف الجكلي،عبج هللا األشعل، ( ٓ٘ٗ) السجمج  قزية الٌخ

 .ٖٕ٘، ص ٜٓٛٔ، ٖٙ
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 .(ٔ٘ٗ)سحتجديغ، كلكغ الفيتػ الخكسي قج حاؿ دكف صجكر قخار بٍحا السعشِاإلفخاج عغ ال

 اإلجخاءات العدكخية: -

قاهت الػاليات الستحجة األهخيكية بتشفيح عسمية عدكخية لإلفخاج عغ  ٜٓٛٔإبخيل ىيداف/ ٕ٘-ٕٗفي يػهي 
ائغ بالقػة، كلكشٍا صادفت عجة أخصاء جعمت الخئيذ كارتخ لٍّدة عشيفة ٍا تعجؿ عغ إتساهٍا، كتعّخض ىطاـ الٌخ

 .(ٕ٘ٗ)ىتيجة إخفاؽ العسمية كها أعقبٍا هغ إحباط

 ٔ٘كقج بخرت الػاليات الستحجة األهخيكية ٌحي العسمية بحقٍا في الجفاع الذخعي عغ ىفدٍا استشادًا إلِ السادة 
ع حػالي  ائغ هّخ عمِ احتجاٌز  .(ٖ٘ٗ)شٍخأ ٙهغ هيثاؽ األهع الستحجة، كالعتبارات اإلىداىية لتحخيخ ٌر

ح ألف يكػف هبخرًا الىتٍاؾ كأّيًا كاف فاف اىتٍاؾ دكلة ها اللتداهاتٍا كهخالفتٍا لقػاعج القاىػف الجكلي ال يرمُ 
 .آخخ لمقاىػف، ٌحا هغ ىاحية حً اىتٍاؾ  مِ قػاعج أخخػ، فاىتٍاؾ القاىػف ال ُيْر 

، كالتي أكجبت ضخكرة قياـ كهغ ىاحية أخخػ فإف هبخرات الجفاع الذخعي ال تشصبق عمِ الحالة السحكػرة 
القّػات السدمحة لجكلة ها باالعتجاء عمِ دكلة أخخػ، كفي الػاقعة السحكػرة إف الحيغ قاهػا باالعتجاء عمِ الدفارة 

 .(ٗ٘ٗ)تابعيغ لمقّػات السدمحة اإليخاىيةاألهخيكية ٌع هجسػعة هغ الصالب اإليخاىييغ، أؼ أىٍع غيخ 

 ف محكسة العجل الجولية:مػق -

دفع كزيخ خارجية إيخاف بعجـ اختراص السحكسة ألف الشداع ال يتعمق بتفديخ أك تصبيق السعاٌجات التي استشج  
إليٍا الصمب األهخيكي، كإىسا هػقف شاهل يشصػؼ عمِ عػاهل أكثخ تعقيجًا، تتعمق بتجخل الػاليات الستحجة 

                                                           

 . ٖ٘٘الغشيسي الػسيط في قاىػف الدالـ، هخجع سابق، ص  دمحم شمعت الغشيسي، (ٔ٘ٗ)
 كها بعجٌا. ٕٓٚهخجع سابق، ص  جسال بخكات، (ٕ٘ٗ)

 كها بعجٌا. ٕٖٕهخجع سابق، ص  مشترخ سعيج حسػدة، (ٖ٘ٗ)
 مغ ميثاق األمع الستحجة: ٔ٘السادة  (ٗ٘ٗ)

يزعف أك يشتقز الحق الصبيعي لمجكؿ، فخادػ أك جساعات، في الجفاع عغ أىفدٍع إذا اعتجت قػة هدمحة "ليذ في ٌحا السيثاؽ ها 
 . "..عمِ أحج أعزاء "األهع الستحجة
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خؼ كهباشخ سيادة كأف بحث السحكسة لمصمب  ،األهخيكية في الذؤكف الجاخمية إليخاف األهخيكي يسّذ بذكل جٌػ
 .(٘٘ٗ)إيخاف

 اإليخاني:-وقج أصجرت محكسة العجل الجولية قخاران في الشداع األمخيكي

 القخار األول: -

     يػهًا هغ تقجيع الػاليات الستحجة األهخيكية شمبٍا إلِ السحكسة في  ٙٔأؼ بعج  – ٜٜٚٔ ديدسبخ  ٘ٔفي 
ائغ  أهخًا تحفطيًا يتسثلقخار هغ هحكسة العجؿ الجكلية بإصجار صجر  ،-ٜٜٚٔىػفسبخ  ٜٕ باإلفخاج عغ الٌخ

األهخيكاف في الدفارة األهخيكية بصٍخاف، كقخرت أىً بإهكاف السحكسة إصجار ٌحي األكاهخ في حالة أف أضٍخت 
هغ الشطاـ  ٔٗأساىيج السجعي بذكل هبجئي صالحيتٍا كأساس الختراص السحكسة، كذلظ استشادًا إلِ السادة 

 .)ٙ٘ٗ(األساسي لمسحكسة

 القخار الثاني: -

خ الشداع ٜٓٛٔمايػ  ٕٗفي  كالستسثل بصمبات الجاىب األهخيكي )اإلفخاج عغ  أصجرت السحكسة حكسٍا في جٌػ
ائغ كرد هبشِ الدفارة إلِ الػاليات الستحجة كدفع تعػيس لمحكػهة األهخيكية عغ األضخار التي لحقت بٍا( ، الٌخ

دفع الجاىب اإليخاىي أف الشداع  كذلظ بدبب، الشداععمِ اختراصٍا في ىطخ كقج أّكجت السحكسة في بجاية حكسٍا 
بعج استعخاضٍا ألحكاـ اتفاقية فييشا لمعالقات فأكجت السحكسة  ،خكض عميٍا يخخج هغ اختراصٍاالسع

                                                           

 .ٖٖٚهخجع سابق، ص  عبج هللا األشعل، (٘٘ٗ)
(456) “The Court made an order indicating provisional measures, concerning United States 
Diplomatic and Consular in Tehran, pursuant to Article 41 of the Statute.. The Government of the 
Islamic Republic of Iran should ensure the immediate release, without any exception, of all persons 
of United States nationality who are or have been held in the Embassy of the United States of 
America or in the Ministry of Foreign Affairs in Tehran, or have been held as hostages elsewhere, 
and afford full protection to all such persons”. – See: Summary Of Judgments, Advisory 
Opinions, and Orders of The International Court Of Justice ( 1948-1991), Op. Cit., Case 
Concerning USA Diplomatic Staff in Tehran (Provisional Measure), Order of 15 December 1979, 
P. 106. 

 مغ الشطام األساسي لسحكسة العجل الجولية: ٔ/ٔٗالسادة  -
 .هتِ رأت أف الطخكؼ تقزي بحلظ" ،اتخاذٌا لحفع حق كل هغ األشخاؼب التجابيخ السؤقتة التي يج أف تقخر"لمسحكسة 
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 ٍا في الشداع السعخكضاد اختراصعمِ اىعق ،ٖٜٙٔكاتفاقية فييشا لمعالقات القشرمية ، ٜٔٙٔالجبمػهاسية 
 .)ٚ٘ٗ(كذلظ بسػجب البخكتػكػؿ السمحق باالتفاقية بذأف التدػية اإللداهية لمسشازعات الشاشئة عشٍا عميٍا،

أف إيخاف قج خخقت كهازالت تخخؽ التداهات هتػجبة عميٍا تجاي الػاليات  قخرت محكسة العجل الجوليةوقج  
تتسثل باىتٍاؾ حراىة السبعػثيغ  الستحجة بسػجب اتفاقيات ىافحة بيغ البمجيغ كبسػجب قػاعج القاىػف الجكلي

كأف  ،خاف، كأف هدؤكلية خخؽ ٌحي االتفاقيات تقع عمِ عاتق إيالجبمػهاسييغ كحراىة هبشِ الدفارة األهخيكية
ائغ فػرًا كإعادة الدفارة، كالتعػيس عغ الزخر الالحق بحكػهة  الحكػهة اإليخاىية همدهة بتأهيغ إشالؽ سخاح الٌخ

 .(ٛ٘ٗ)الػاليات الستحجة

أف السحكسة قج أداىت إيخاف عمِ ٌحا الفعل، كلع ُتِجف الػاليات الستحجة األهخيكية  ويتزح مغ األحكام الدابقة
ائغ عساًل غيخ هذخكع، !األعساؿ التي ارتكبتٍا بحق إيخاف أؼّ  هغ عمِ ، فثسة عالقة بيغ اعتبار احتجاز الٌخ

ائغ.  كبيغ هجػ هذخكعية استخجاـ الػاليات الستحجة لمقػة العدكخية لإلفخاج عغ الٌخ

  :فيًبحكع السحكسة رأيً االىفرالي، كالحؼ جاء قاضي هػرزكؼ، الحؼ ألحق اللع ُيخِض  الحؼ ٌحي السػقف 
الػاليات الستحجة األهخيكية العجيج هغ كالرتكاب لألحجاث غيخ العادية التي حجثت أثشاء هجاكالت السحكسة،  "ىتيجةً 

األعساؿ التي سببت أضخارًا جديسة لجسٍػرية إيخاف اإلسالهية، فإف الػاليات الستحجة قج فقجت حقٍا هغ الشاحية 
 .(ٜ٘ٗ)ف تشتطخ أف ُتجيبٍا السحكسة عمِ أؼ شمب لمتعػيس هّقجـ هشٍا"القاىػىية كهغ الشاحية السعشػية الحق في أ

إال أف ذلظ ال يتعارض أبجًا هع إقخار هدؤكلية الحكػهة اإليخاىية لعجـ قياهٍا باتخاذ اإلجخاءات الالزهة لحساية 
 كأعزائٍا ضج ٌحا االعتجاء. األهخيكية الدفارة هقخ

                                                           

 .ٕٔٗهخجع سابق، ص  عبج هللا األشعل، - (ٚ٘ٗ)
- Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, concerning the 

Compulsory Settlement of Disputes, 1961: 
 “Disputes arising out of the interpretation or application of the Convention shall lie within the 
compulsory jurisdiction of the International Court of Justice and may accordingly be brought before 
the Court by an application made by any party to the dispute being a Party to the present 
Protocol”. 

 .ٖٗ، ص ٜٗٛٔ، هشذػرات األهع الستحجة، ىيػيػرؾ، ٜط. محكسة العجل الجولية،( ٛ٘ٗ)
 كها بعجٌا. ٔٓٔقصع العالقات الجبمػهاسية، هخجع سابق، ص  أحسج أبػ الػفا، (ٜ٘ٗ)
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،  ٓٗٗ ٌا ألكثخ هغبعج استسخار  قج اىتٍت األزهةك  تع إبخاهٍا بيغ الحكػهة اإليخاىية  بسػجب اتفاقيةيـػ
 .(ٓٙٗ)ٜٔٛٔيشايخ كاىػف ثاىي/ ٜٔفي  كالحكػهة األهخيكية بػساشة جدائخية

ائغ    اليسيغ الجستػرية  "ركىالج ريجافأداء الخئيذ األهخيكي الججيج " قبل ساعات هغكتع اشالؽ سخاح الٌخ
شائختاف  اكاىت في الػقت الحؼ ،إلِ الجدائخ تع ىقمٍع عبخ شائخة جدائخية، ك لتػليً هشرب رئاسة الػاليات الستحجة

سا لشقمٍع، ائغ لع يسُح ها تخكتً الحادثة هغ آثار ُهجّهخة في فإكهع ذلظ  أهخيكيتاف تشتطٌخ ف إشالؽ سخاح الٌخ
 . (ٔٙٗ)اإليخاىية-العالقات األهخيكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ٖٚٔ، صٕٕٔٓلمشذخ، عّساف،  ، دار الجشافٔ(، ط. ٕٔٔٓ-ٜٜٚٔالدياسة الخارجية اإليخاىية ) أحسج نػري الشعيسي، (ٓٙٗ)
أزهة في العالقات الجكلية بدبب احتجاز السػضفيغ األهخيكييغ الجبمػهاسييغ في شٍخاف، السجمة  مشى محسػد مرصفى،( ٔٙٗ)

 .ٔٗٔ، ص ٜٔٛٔ، ٖٚالسرخية لمقاىػف الجكلي، السجمج 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
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 الخاتسة

ع هػاضيع القاىػف  -الجكلي الحسج  أكاًل كأخيخًا، بعج أف قست بٍحي الجراسة الستػاضعة عغ كاحجة هغ ٌأ
، هغ ٜٔٙٔالجبمػهاسي،  حساية البعثات الجبمػهاسية في القاىػف الجكلي كفقًا التفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية 

ف كهباىي البعثات مػهاسية التي يتستع بٍا السبعػثػف الجبمػهاسيػ خالؿ التصخؽ إلِ الحراىات كاالهتيازات الجب
 الجبمػهاسية كهتعمقاتٍا كهمحقاتٍا.

 خمرشا إلى مجسػعة مغ الشتائج والتػصيات:وقج 

 لشتائج: اأوالً 

إف األساس في هشح الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية يتسثل باألٌسية كالسكاىة التي تتستع بٍا البعثات  .ٔ
الجبمػهاسية كػىٍا ُتسثل الجكلة السػفجة كذخز هغ أشخاص القاىػف الجكلي هغ ىاحية، كهغ ىاحية أخخػ 

العمة هغ ٌحي الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية ذلظ أف ـ التي تزصمع بٍا ٌحي البعثات، ألٌسية السٍا
 .ليدت هيدًة ألشخاص بقجر ها تذكل تعديدًا  كحسايًة ألداء كعسل البعثة الجبمػهاسية كػىٍا هسثمة لمجكلة

تً ال لرالح شخرً، إف الحراىة القزائية التي يتستع بٍا السبعػث الجبمػهاسي هقخرة أصاًل لرالح دكل .ٕ
كعميً فإىً كقاعجة عاهة ال يسكغ التشازؿ عشٍا، كبالتالي الخزػع لمقزاء اإلقميسي لمجكلة السعتسج لجيٍا في 

( هغ اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية كالستعمقة بالجعاكػ التي تخخج ٖٔغيخ الحاالت التي استثشتٍا السادة )
السجىي كاإلدارؼ لمجكلة السعتسج لجيٍا، إال بسػافقة دكلة السبعػث هغ الحراىة القزائية تجاي القزاء 

 .الجبمػهاسي

حراىة السبعػثيغ الجبمػهاسييغ، فإف هدتقمة عغ حراىة هحفػضات ككثائق البعثة الجبمػهاسية ٌي حراىة  .ٖ
بذكل عاـ تشتٍي في أحػاؿ هعيشة، فإف حراىة كحخهة كثائق البعثة الجبمػهاسية  حراىة السبعػثيغكاىت 

ا حتِ في األحػاؿ التي يتع أجػز بتبقِ قائسة كال ي ؼ حاؿ كتحت أؼ ضخؼ االشالع عميٍا ككذف أسخاٌر
يٍا ، كتدتسخ حراىتٍا حتِ في األحػاؿ التي ُتقصع ففيٍا استجعاء البعثة الجبمػهاسية أك إىٍاء أعسالٍا
 .العالقات الجبمػهاسية بغس الشطخ عغ سبب قصعٍا

السدؤكلية الجكلية، أها  اىتٍاكً تختب عمِيالحراىة الجبمػهاسية حق  تحسيً قػاعج القاىػف الجكلي العاـ  .ٗ
hghklj 
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ا، كال يكػف  ةالجبمػهاسي االهتيازات جاٌر فٍي قائسة عمِ أساس هغ السجاهمة كال هدؤكلية دكلية تتختب إزاء ٌإ
 .مجكلة األخخػ سػػ المجػء إلِ هبجأ السعاهمة بالسثلل

أهاـ الجكلة التي  بعج اىتٍاء كضيفتً الجبمػهاسية، يػجج ها يسشع قاىػىًا هغ هحاكسة السبعػث الجبمػهاسي ال .٘
الحراىة بالشدبة لألعساؿ التي كاف هعتسجًا لجيٍا ها لع تكغ الجخيسة قج سقصت بالتقادـ، هع استسخار سخياف 

 الجبمػهاسية. في البعثة اً عزػ برفتً  بٍاقاـ 
جسيع الحراىات كاالهتيازات التي يتستع بٍا الجبمػهاسيػف ال تشصبق عميٍع قاىػىًا إال في الجكلة األصل أف  .ٙ

السعتسج لجيٍا، ألىً ال تػجج عالقة قاىػىية بيغ أؼ هبعػث دبمػهاسي كأؼ دكلة أخخػ غيخ الجكلة السعتسج 
ع الحخهة كالحراىة الالزهتيغ فقط ، إال أف اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية قج هشحتٍع لجيٍا إلِ هقار لسخكٌر

في دكلة ثالثة  ، أها الػجػد العابخ لمسبعػث الجبمػهاسيأعسالٍع أك لعػدتٍع إلِ دكلتٍع بدبب كضيفتٍع
لسقخرتيغ لٍع بدبب كضيفتٍع، كإىسا تبقِ لٍع التستع بالحخهة كالحراىة ا يكفللمدياحة أك ها إلِ ذلظ، ال 

هعاهمتٍع في اإلشار العادؼ كعمِ أساس قػاعج السجاهمة، كقػاعج السعاهمة بالسثل التي ُتخاعِ في ٌحا الحالة، 
 .في ٌحا الرجد الجكلة جػد التداـ قاىػىي عمِ عاتقدكف ك 

يكفي لتقخيخ الحراىة لتمظ السباىي، بل أف هجخد شخاء عقار برجد استخجاهً كسباف  لمبعثة الجبمػهاسية، ال  .ٚ
تبجأ حراىة السباىي هغ الػقت الحؼ يتع فيً إعالف الدمصات في الجكلة السعتسج لجيٍا بسا يفيج أف ٌحي 

 .السباىي قج أُِعجَّت لحلظ الغخض
هشح لكل دكلة الحق في ل التداهح اإلىداىي أف يأف األساس في هشح المجػء الجبمػهاسي يكسغ في أىً هغ قب .ٛ

، كفي حالة رفزٍا لسشح المجػء فإىٍا غيخ همدهة بإبجاء حلظ في أحػاؿ هعيشةالمجػء، إال أىٍا غيخ همدهة ب
ا.أسباب الخفس  ، ذلظ أف هشح المجػء الجبمػهاسي يعتبخ هغ قبيل األعساؿ التي تقػـ بٍا الجكلة حدب تقجيٌخ

في قزية المجػء بيغ كػلػهبيا كالبيخك، اتزح أىً ال  يكفي أف   خالؿ استقخاء حكع هحكسة العجؿ الجكليةهغ  .ٜ
ال ُيسشح إال في الحاالت  مجػء، فالمجػءيتٍع شخز بجخيسة سياسية حتِ يكػف لً الحق في الحرػؿ عمِ ال

التي يثبت فيٍا غياب ضساىات العجالة كاإلجخاءات القاىػىية، كأف هثاًل تخزع إجخاءات السحاكسة لمدمصة 
ػ ها يسكغ تفديخي بأف التشفيح الجبمػهاسي يخجع إلِ األعخاؼ كاالتفاقيات التي سادت دكؿ أهخيكا  المجػءية، ٌك

الالتيشية بدبب كثخة الثػرات كاالىقالبات التي سادت فيٍا آىحاؾ، فمع تكغ العمة  هغ حساية األشخاص 
هثل ٌحي األحجاث هغ شأىٍا أف الستٍسيغ بارتكاب جخائع سياسية في سياؽ اىقالبات كأحجاث ثػرية سػػ أف 

 تعخقل أك تسشع هغ سيخ اإلجخاءات القاىػىية كالزساىات العادلة لسحاكسة هثل ٌؤالء األشخاص.
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ارتكاب أعساؿ أك أخصاء جديسة هغ قبل القائسيغ عمِ البعثة ال يسكغ بحاؿ هغ األحػاؿ تبخيخ  .ٓٔ
 بالحراىة الجبمػهاسية.لة السعتسج لجيٍا قػهي لمجك الجبمػهاسية، كالتي تسّثل خصخًا كتٍجيجًا لألهغ ال

هغ البعثات الجبمػهاسية تسّثل تٍجيجًا كخصخًا عمِ األهغ القػهي  يٍا أعساؿ  رجر فتفي األحػاؿ التي  .ٔٔ
لمجكلة السعتسج لجيٍا، فإف ذلظ ال يعشي إهكاف تخفيف ٌحي الحراىات ألف الشرػص قج جاءت هصمقة 

، فإىشا ىربح االت االستثشائية لجخػؿ السقّخاتالزخكرة القرػػ كالحبسشصق ، ألىً إف تع التدميع بالخرػص
 الجخػؿ. ااؿ استخجاـ ذرائع عجيجة تبّخر ٌحأهاـ احتس

القاىػف الجكلي قج كفل لمجكلة السعتسج لجيٍا العجيج هغ الػسائل التي يسكشٍا المجػء إليٍا في حالة تع  .ٕٔ
لسعتسجة لجيٍا، كاالستجعاء أك اعتبار الذخز غيخ هغ البعثات الجبمػهاسية ا أفعاؿ غيخ هذخكعةصجكر 

 هخغػب فيً كتكميفً بسغادرة اإلقميع، أك قصع العالقات الجبمػهاسية.
الجكلة السعتسجة تكػف هدؤكلة هدؤكلية دكلية عغ كافة أعساؿ هبعػثيٍا غيخ السذخكعة التي تدبب إف  .ٖٔ

ػهاسي ضسغ الحجكد التي رسستٍا لً تعميسات ضخرًا لمجكلة السعتسج لجيٍا، سػاء كاف ترخؼ السبعػث الجبم
السعتسجة هدؤكلية دكلية كاهمة عغ الفعل غيخ  تقع عمِ الجكلةحكػهتً، ففي ٌحي الحالة  قبل هحجدة هغ

السذخكع الرادر عغ هبعػثٍا، كتمتـد الجكلة السعتسجة بتعػيس الجكلة السعتسج لجيٍا عغ األضخار التي لحقت 
 أك اء كاف ترخؼ السبعػث الجبمػهاسي غيخ السذخكع صادر عشً هغ تمقاء ىفدً،بٍا ىتيجة ٌحا الفعل. كسػ 

ألىً هغ السدّمع بً في القاىػف الجكلي أف الجكلة ، ضسغ الحجكد التي رسستٍا لً تعميسات هحجدة هغ حكػهتً
 تكػف هدؤكلة عغ كافة الترخفات الرادرة عغ هػضفيٍا.

بالخغع هغ عجـ ىز اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية عمِ السدؤكلية الجكلية الستختبة عمِ اىتٍاؾ  .ٗٔ
اىتٍاؾ الجكؿ لٍا يتختب عميً هدؤكلية دكلية، ألىً التداـ  ىاشئ  عغ  إالّ الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية، 

 . كاالتفاقيات الجكليةقػاعج قاىػىية أقّخٌا العخؼ الجكلي 

  التػصياتنيًا: ثا

احتخاـ كضساف تستع كل هغ السبعػثيغ ب كذلظ ،ىػصي الجكؿ بكافة هؤسداتٍا عمِ احتخاـ التسثيل الجبمػهاسي .ٔ
ٌا لٍع القاىػف التي كفمٍا كأقخّ  الجبمػهاسيةالجبمػهاسييغ كهباىي البعثات الجبمػهاسية بالحراىات كاالهتيازات 

 كاالتفاقيات الجكلية.الجكلي في كل هغ العخؼ الجكلي 
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تػفيخ الحساية كاالستقالؿ لمبعثات تتسثل بلسا كاىت العمة هغ إقخار الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية  .ٕ
ىػصي البعثات الجبمػهاسية بزخكرة التداهٍا بعجـ  فإىشاالجبمػهاسية في أداء هٍاهٍع كػىٍع هسثميغ لجكلٍع، 

هغ خالؿ إتياىٍع أعساؿ غيخ هذخكعة تحت غصاء ٌحي  ة لٍعاءة استعساؿ الحراىات السقخر استغالؿ كإس
 الحراىات.

غيخ هذخكعة تمحق أضخارًا بالجكلة السعتسج  ا هغ البعثات الجبمػهاسية أعساؿ  في األحػاؿ التي يرجر فيٍ .ٖ
لجيٍا، ىػصي الجكؿ بعجـ هػاجٍة هخالفة البعثات الجبمػهاسية ٌحي هغ خالؿ هخالفة الجكلة السعتسج لجيٍا 

لمحراىات الجبمػهاسية، كإىسا المجػء إلِ الػسائل التي كفمٍا القاىػف الجكلي لمجكلة السعتسج  ةمقػاعج السقخر ل
لجيٍا في هثل ٌحي الحاالت كصمب استجعاء السبعػث الحؼ صجر عشً الترخؼ غيخ السذخكع أك تكميفً 

 بسغادرة إقميسٍا، أك قصع العالقات الجبمػهاسية.
الجكلية ٌي هبجأ قاىػىي يتختب بسػجبً عمِ الجكلة التي ارتكبت فعاًل غيخ هذخكع السدؤكلية أف  صحيح   .ٗ

إزالة الزخر الحؼ لحق بالجكلة السعتجػ عميٍا أك التعػيس  جكلي كُيشافي التداهاتٍا الجكليةيحخهً القاىػف ال
ػ األهخ الستختب  عمِ اىتٍاؾ الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية، كلكغ هغ األعشً فزل أف يتع الشز ، ٌك

 .ٜٔٙٔعمِ السدؤكلية الجكلية الستختبة عمِ اىتٍاكٍا في اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية 
الحساية السصمقة عمِ حساية هقخ البعثة الجبمػهاسية،  إضفاء اتفاقية فييشا لمعالقات الجبمػهاسية هغ إف العّمة .٘

تتسثل في قصع دابخ أؼ احتساؿ الستغالؿ حاالت هعيشة  كحّجة أك ذريعة لخخؽ ٌحي الحساية هغ قبل 
إف سّمسشا بسشصق الحاالت االستثشائية لجخػؿ السقّخات بٍجؼ هشع البعثات سمصات الجكلة السعتسج لجيٍا، ألىً 

 ااؿ استخجاـ ذرائع عجيجة تبّخر ٌحاألعساؿ التي تخالف كضائفٍا، فإىشا ىربح أهاـ احتسالجبمػهاسية هغ 
جكلة كالشز عميٍا الكسالهة  أهغك ئع الخصخة التي تٍجد ىطاـ جخاال بتحجيجكعميً فإىشا ىػصي ، الجخػؿ

 كإبعادٌا هغ ىصاؽ الحراىات الجبمػهاسية.

 

 

 

 
 تم بحمد هللا
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 محقـسال  

 
 (ٕٙٗ)"ٜٔٙٔفييشا لمعالقات الجبمػماسية، اتفاقية "

 

 ،الجول األشخاف في ىحه االتفاقيةإن 

 ُتذيخ إلِ أف شعػب جسيع البمجاف قج اعتخفت هشح القجـ بسخكد السبعػثيغ الجبمػهاسييغ،إذ 
ع كاألهغ الجكلييغ، السصمقة بيغ الجكؿ، كصياىة الدم السداكاة بذأف  األهع الستحجةهيثاؽ ٌيئة إذ تحكخ هقاصج كهبادغ ك 

 .كتعديد العالقات الػدّية بيغ األهع
 الػدّية بيغ األهع عالقاتال إىساء يدٍع فيمعالقات كاالهتيازات كالحراىات الجبمػهاسية لاتفاقية دكلية  كإذ تعتقج أف عقج 

 .هٍسا تبايشت ىطسٍا الجستػرية كاالجتساعية
جبمػهاسية كإذ تجرؾ أف هقرج ٌحي االهتيازات كالحراىات ليذ إفادة األفخاد بل ضساف األداء الفّعاؿ لػضائف البعثة ال

 بػصفٍا هسثمة لمجكؿ.
تشطسٍا صخاحة أحكاـ ٌحي تشطيع السدائل التي لع  العخفي في القاىػف الجكليتؤكج أىً يجب أف يدتسخ تصبيق قػاعج إذ ك  

 االتفاقية،

 كقج اتفقت عمِ ها يمي:

 (ٔالسادة )

 :ُيقرج في ٌحي االتفاقية بالتعابيخ التالية، السجلػالت السحجدة لٍا أدىاي

 .اصصالح )رئيذ البعثة( ٌػ الذخز الحؼ كمفتً الجكلة السعتسجة بالعسل بٍحي الرفة .أ 
 .كأعزاء شاقع البعثةاصصالح )أعزاء البعثة( يذسل رئيذ البعثة  .ب 
 .اصصالح )أعزاء شاقع البعثة( يذسل أعزاء الصاقع الجبمػهاسي كشاقع اإلدارييغ كالفشييغ كشاقع خجهة البعثة .ج 
 .اصصالح )أعزاء الصاقع الجبمػهاسي( يذسل أعزاء شاقع البعثة الحيغ لٍع الرفة الجبمػهاسية .د 
 .زػ هغ الصاقع الجبمػهاسي لمبعثةاصصالح )السسثل الجبمػهاسي( يذسل رئيذ البعثة أك أؼ ع .ه 
 .اصصالح )الصاقع اإلدارؼ كالفشي( يذسل أعزاء شاقع البعثة الحيغ يقػهػف بأعساؿ إدارية أك فشية في البعثة  .و 

                                                           

 .ٜ٘ٙٔ، ٕٔ السرخية لمقانػن الجولي، السجمجالسجمة  (ٕٙٗ)

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/013ea639-5438-4158-9705-9a51d96f2665
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 .اصصالح )شاقع الخجـ( أعزاء شاقع البعثة الحيغ يؤدكف أعساؿ الخجهة فيٍا  .ز 
ػ أحج أعزاء البعثة كليذ هدتخجها لجػ الحكػهة اصصالح )الخادـ الخاص( يذسل هغ يعسل في أعساؿ الخجهة لج .ح 

 .السعتسجة
اصصالح )هباىي البعثة( يذسل السباىي كأجداء السباىي كاألراضي السمحقة بٍا التي تدتعسمٍا البعثة أيا كاف السالظ،  .ط 

 .كسا تذسل هقخ إقاهة رئيذ البعثة

 ٕمادة 
 .ػهاسية الجائسة بشاء عمِ االتفاؽ الستبادؿ بيشٍاتشذأ العالقات الجبمػهاسية بيغ الجكؿ كتػفج البعثات الجبم

 ٖمادة 
 :تذسل أعساؿ البعثة الجبمػهاسية ها يأتي

 .تسثيل الجكلة السعتسجة لجػ الجكلة السعتسج لجيٍا .أ 
حساية هرالح الجكلة السعتسجة ككحلظ هرالح رعاياٌا لجػ الجكلة السعتسج لجيٍا في الحجكد السقخرة في القاىػف  .ب 

 .الجكلي
 .التفاكض هع حكػهة الجكلة السعتسج لجيٍا .ج 
التعخؼ بكل الػسائل السذخكعة عمِ ضخكؼ كتصػر األحجاث في الجكلة السعتسج لجيٍا كعسل التقاريخ عغ ذلظ  .د 

 .لحكػهة الجكؿ السعتسجة
 .عتسج لجيٍاتٍيئة عالقات الرجاقة كتشسية العالقات االقترادية كالثقافية كالعمسية بيغ الجكلة السعتسجة كالجكلة الس .ق 
 .ال يفدخ أؼ ىز هغ ىرػص ٌحي االتفاقية بأىً يحـخ البعثة الجبمػهاسية هغ هباشخة األعساؿ القشرمية .ك 

 ٗمادة 

عمِ الجكلة السعتسجة أف تتأكج هغ الحرػؿ عمِ هػافقة الجكلة السعتسج لجيٍا قبل أف تعتسج هخشحٍا رئيدا لبعثتٍا لجػ  .ٔ
 .الجكلة الثاىية

 .السقتخحالسعتسج أسباب رفزٍا قبػؿ السسثل ليدت الجكلة السعتسج لجيٍا هزصخة ألف تحكخ لمجكلة  .ٕ

 ٘مادة 

أف تعتسج رئيذ ٌيئة أك تعيغ عزػا هغ الصاقع  -بعج إعالهٍا الجكؿ السعشية األخخػ السعتسج لجيٍا-لمجكلة السعتسجة  .ٔ
 .جػ الجكؿ السعتسج لجيٍا صخاحة عمِ ذلظإال إذا اعتخضت إح -في عجة دكؿ-الجبمػهاسي تبعا لمطخكؼ 
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ا قائع باألعساؿ بالشيابة   .ٕ إذا اعتسجت الجكلة السعتسجة رئيذ بعثة لجػ دكلة أك أكثخ فمٍا أف تشذئ بعثة دبمػهاسية يجيٌخ
 .في كل دكلة ال يقيع فيٍا رئيذ البعثة إقاهة دائسة

 .دكلتً لجػ أؼ هشطسة دكليةيرح أف يسثل رئيذ البعثة أك أحج أعزاء شاقسٍا الجبمػهاسي   .ٖ
 

 ٙمادة 

 .تدتصيع عجة دكؿ أف تعتسج ىفذ الذخز رئيدا لبعثتٍا لجػ دكلة أخخػ إال إذا اعتخضت الجكلة السعتسج لجيٍا عمِ ذلظ

 ٚمادة 

 لمجكلة السعتسجة أف تعيغ كسا تذاء أعزاء شاقع بعثتٍا، كبالشدبة  ٔٔ، ٜ، ٛهع هخاعاة ىرػص السػاد 

 .فممجكلة السعتسج لجيٍا أف تػجب إبالغٍا أسسائٍع كي تشطخ في قبػؿ تعييشٍع العدكخييغ كالبحخييغ كالجػييغلمسمحقيغ 

 ٛمادة 

 .هغ حيث السبجأ يكػف أعزاء شاقع البعثة الجبمػهاسي هغ جشدية الجكلة السعتسجة  .ٔ
ال يسكغ اختيار أعزاء شاقع البعثة الجبمػهاسي هغ هػاششي الجكلة السعتسج لجيٍا إال بسػافقة ٌحي الجكلة التي يجػز   .ٕ

لٍا سحب هػافقتٍا عمِ ذلظ في أؼ كقت، كلمجكلة السعتسج لجيٍا أف تدتعسل ىفذ الحق بالشدبة لسػاششي دكلة ثالثة 
 .ليدػا هغ هػاششي الجكلة السعتسجة

 ٜمادة 

كلة السعتسج لجيٍا في أؼ كقت كبجكف ذكخ األسباب أف تبمغ الجكلة السعتسجة أف رئيذ أك أؼ عزػ هغ شاقع بعثتٍا لمج
الجبمػهاسي أصبح شخرا غيخ هقبػؿ أك أف أؼ عزػ هغ شاقع بعثتٍا )هغ غيخ الجبمػهاسييغ( أصبح غيخ هخغػب فيً، 

أعسالً لجػ البعثة كفقا لمطخكؼ، كيسكغ أف يربح الذخز كعمِ الجكلة السعتسجة أف تدتجعي الذخز السعشي أك تشٍي 
أك لع  غيخ هقبػؿ أك غيخ هخغػب فيً قبل أف يرل إلِ أراضي الجكلة السعتسج لجيٍا فإذا رفزت الجكلة السعتسجة التشفيح

ٍا أف تخفس االعتخاؼ تشفح في فتخة هعقػلة االلتداهات السفخكضة عميٍا في الفقخة األكلِ هغ ٌحي السادة فممجكلة السعتسج لجي
 .لمذخز السعشي بػصفً عزػا في البعثة

 ٓٔمادة 

 :تبمغ كزارة خارجية الجكلة السعتسج لجيٍا أك أؼ كزارة أخخػ اتفق عميٍا .ٔ
ع الشٍائي أك باىتٍاء أعسالٍع في البعثة .أ   .تعييغ أعزاء البعثة بػصػلٍع كبدفٌخ
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كحلظ عغ حالة الذخز الحؼ أصبح أك لع يسذ عزػا بالػصػؿ كبالخحيل الشٍائي لذخز يتبع أسخة عزػ البعثة،  .ب 
 .في أسخة عزػ البعثة

بالػصػؿ كبالخحيل الشٍائي لمخجـ الخرػصييغ الحيغ يعسمػف في خجهة األشخاص السشػي عشٍع في الفقخة )أ( كفي   .ج 
 .حالة تخكٍع خجهة ٌؤالء األشخاص

ء كاىػا أعزاء في البعثة أك خجها خاصيغ عغ تذغيل كتدخيح األشخاص السقيسيغ في الجكلة السعتسج لجيٍا سػا .د 
 يتستعػف بالسدايا كالحراىات

 .يكػف التبميغ هقجها بالشدبة لمػصػؿ كالخحيل الشٍائي في كل الحاالت إذا أهكغ ذلظ .ٕ

 ٔٔمادة 

في حالة عجـ كجػد اتفاؽ خاص بحجع البعثة فممجكلة السعتسج لجيٍا أف تحتع أف يكػف العجد هحجدا في ىصاؽ ها  .ٔ
تعتبخي هعقػال كعاديا، هع هالحطة الطخكؼ كالسالبدات القائسة في ٌحي الجكلة، كهع األخح باالعتبار حاجة البعثة 

 .السعشية
 .لمجكلة السعتسج لجيٍا في ىفذ الحجكد كبجكف تفخقة أف تخفس تعييغ هػضفيغ هغ فئة هعيشة .ٕ

 ٕٔمادة 

أف تشذئ هكاتب تابعة لبعثتٍا في ىػاح   -جكلة السعتسج لجيٍابجكف الحرػؿ هقجها عمِ هػافقة ال-ليذ لمجكلة السعتسجة 
 .أخخػ غيخ التي تػجج فيٍا البعثة

 ٖٔمادة 

يعتبخ رئيذ البعثة أىً تدمع هٍاـ هشربً لجػ الجكلة السعتسج لجيٍا إذا ها قجـ أكراؽ اعتسادي أك إذا ها أخصخ كزارة  .ٔ
ك قاـ بعسل ذلظ لجػ كزارة أخخػ تبعا لمستفق عميً، ككفقا لسا الخارجية بػصػلً كقجـ إليٍا صػرة هغ أكراؽ اعتسادي أ

 .يجخؼ عميً العسل في الجكلة السعتسج لجيٍا، عمِ أف يصبق ذلظ بذكل هػحج
 .كيتػقف هػعج تقجيع أكراؽ االعتساد أك صػرة تمظ األكراؽ عمِ تاريخ كساعة كصػؿ رئيذ البعثة .ٕ

 ٗٔمادة 

 :رؤساء البعثة ثالث شبقات .ٔ
 .الدفخاء كسفخاء البابا السعتسجيغ لجػ رؤساء الجكؿ كرؤساء البعثات اآلخخيغ الحيغ هغ ىفذ الصبقةشبقة  .أ 
 .كالػزراء ككزراء البابا السفػضيغ السعتسجيغ لجػ رؤساء الجكؿ شبقة السبعػثيغ  .ب 
 .شبقة القائسيغ باألعساؿ السعتسجيغ لجػ كزارات الخارجية .ج 
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 .ات هغ حيث شبقاتٍع سػػ ها يترل بأسبقيتٍع كبالسخاسعكليدت ٌشاؾ أؼ تفخقة بيغ رؤساء البعث .ٕ

 ٘ٔمادة 
 .تتفق الجكؿ فيسا بيشٍا عمِ الصبقة التي يتبعٍا رؤساء بعثاتٍا

 ٙٔمادة 

 .ٖٔتكػف أسبقية رؤساء البعثات لكل شبقة تبعا لتاريخ كساعة تدمسٍع لسٍاـ هشاصبٍع كفقا لسا جاء بالسادة  .أ 
 .اعتساد رئيذ البعثة كال تغيخ في شبقتً ال تؤثخ في أسبقيتً التعجيالت التي تدتحجث في أكراؽ .ب 
 .ال تؤثخ ٌحي السادة في العخؼ الجارؼ أك الحؼ قج تقبمً الجكلة السعتسج لجيٍا بالشدبة ألسبقية هسثل الكخسي البابػؼ  .ج 

 ٚٔمادة 

 .الصاقع الجبمػهاسي لبعثتًيبمغ رئيذ البعثة كزراء الخارجية أك الػزارة األخخػ الستفق عميٍا بأسبقية أعزاء 

 ٛٔمادة 
 .تتبع في كل دكلة إجخاءات هػحجة الستقباؿ رؤساء البعثات كل كفقا لمصبقة التي يشتسي إليٍا

 ٜٔمادة 

إذا ها خال هشرب رئيذ البعثة أك إذا حجث ها يسشع رئيذ البعثة هغ هباشخة أعسالً قاـ هكاىً قائع باألعساؿ بالشيابة  .ٔ
رئيذ البعثة اسع القائع باألعساؿ بالشيابة، أها إذا حجث ها يسشعً هغ ذلظ تبمغ كزارة خارجية الجكلة برفة كقتية، كيبمغ 

 .السعتسجة كزارة خارجية الجكلة السعتسج لجيٍا أك الػزارة الستفق عميٍا
لجيٍا أف تعيغ  كفي حالة عجـ كجػد عزػ هغ الصاقع الجبمػهاسي لمبعثة يجػز لمجكلة السعتسجة بسػافقة الجكلة السعتسج .ٕ

 .شخرا هغ الصاقع اإلدارؼ أك الفشي قائسا باألعساؿ اإلدارية الجارية

 ٕٓمادة 

لمبعثة كلخئيدٍا الحق في رفع العمع الػششي كشعار الجكلة السعتسجة عمِ هباىي البعثة، كهشٍا هقخ رئيذ البعثة ككحلظ 
 .عمِ كسائل تشقالتً

 ٕٔمادة 

أف تيدخ لمجكلة السعتسجة أف تحػز في أراضيٍا السباىي  -كد ها تدسح بً تذخيعاتٍاكفي حج-عمِ الجكلة السعتسج لجيٍا 
الالزهة لبعثتٍا أك أف تدٍل لٍا العثػر عمِ هباف  بصخيقة أخخػ، كسا يجب عميٍا إذا ها استجعِ األهخ هداعجة البعثات 

 .لمحرػؿ عمِ هداكغ هالئسة ألعزائٍا
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 ٕٕمادة 

كليذ لسسثمي الحكػهة السعتسجيغ لجيٍا الحق في دخػؿ هباىي البعثة إال إذا كافق عمِ تتستع هباىي البعثة بالحخهة،  .ٔ
 .ذلظ رئيذ البعثة

عمِ الجكلة السعتسج لجيٍا التداـ خاص باتخاذ كافة الػسائل الالزهة لسشع اقتحاـ أك اإلضخار بسباىي البعثة كبرياىة  .ٕ
 .أهغ البعثة هغ االضصخاب أك هغ الحط هغ كخاهتٍا

يجػز أف تكػف هباىي البعثة أك هفخكشاتٍا أك كل ها يػجج فيٍا هغ أشياء أك كافة كسائل الشقل عخضة لالستيالء ال  .ٖ
 .أك التفتير أك الحجد ألؼ إجخاء تشفيحؼ

 ٖٕمادة 

تي تعفي الجكلة السعتسجة كرئيذ البعثة هغ كل الزخائب كالعػائج العاهة كاإلقميسية كالبمجية بالشدبة لسباىي البعثة ال . أ
ا عمِ شخط أال تكػف ٌحي الزخائب أك العػائج هفخكضة هقابل خجهات خاصة  .تستمكٍا أك تدتأجٌخ

كاإلعفاء الزخيبي السحكػر في ٌحي السادة ال يصبق الزخائب كالعػائج إذا ها كاف تذخيع الجكلة السعتسجة لجيٍا يفخضٍا  . ب
 .عمِ الذخز الحؼ يتعاهل هع الجكلة السعتسج أك هع رئيذ البعثة

 ٕٗمادة 
 .لسحفػضات ككثائق البعثة حخهتٍا في كل كقت كأيشسا كاىت

 ٕ٘مادة 
 .تسشح الجكلة السعتسج لجيٍا كافة التدٍيالت كي تتسكغ البعثة هغ القياـ بأعسالٍا

 ٕٙمادة 

الجكلة  عمِ ،هع ها تقزي بً القػاىيغ كالتعميسات هغ السشاشق السحخهة أك السحجد دخػلٍا ألسباب تتعمق باألهغ الػششي
 .السعتسج لجيٍا أف تسكغ لكل أعزاء البعثة الحخية في التشقل كالسخكر في أراضيٍا

 ٕٚمادة 

تدسح الجكلة كتحافع عمِ حخية هخاسالت البعثة في كل ها يتعمق بأعسالٍا الخسسية، كلمبعثة كي تترل بحكػهتٍا  .أ 
االتراالت الالزهة، كهشٍا حاهمػ الحقائب  كببقية البعثات كبقشرميات دكلتٍا أيشسا كججت أف تدتعسل كافة كسائل

الجبمػهاسية كالسخاسالت بالخهد بشػعيً، كهع ذلظ فال يجػز لمبعثة تخكيب أك استعساؿ هحصة إرساؿ بالخاديػ إال 
 .بسػافقة حكػهة الجكلة السعتسج لجيٍا

 .الستعمقة بأعساؿ البعثةهخاسالت البعثة الخسسية ذات حخهة، فاصصالح السخاسالت الخسسية يعشي كل السخاسالت  .ب 
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 .ال يجػز فتح أك حجد الحقيبة الجبمػهاسية .ج 
يجب أف تحسل الخبصات التي تكػف الحقيبة الجبمػهاسية عالهات خارجية ضاٌخة تبيغ شبيعتٍا، كيجب أال تذسل إال  .د 

 .السدتشجات الجبمػهاسية كاألشياء السخسمة لالستعساؿ الخسسي
الجبمػهاسية هدتشج رسسي يثبت صفتً كعجد الخبصات التي تكػف الحقيبة يجب أف يكػف لجػ حاهل الحقيبة  .ه 

الجبمػهاسية كتحسيً أثشاء قياهً بسٍستً في الجكلة السػفج إليٍا كيتستع بالحراىة الذخرية، كال يجػز إخزاعً ألؼ 
 .ىػع هغ أىػاع القبس أك الحجد

ة خاصة، كفي ٌحي الحالة تصبق أحكاـ الفقخة الخاهدة يجػز لمجكلة السعتسجة أك لبعثتٍا أف تعيغ حاهل حقيبة في هٍس .و 
إلِ  أيزا، هع هالحطة أف الحراىات السحكػرة يشتٍي العسل بٍا هغ كقت أف يدمع حاهل الحقيبة هغ ٌحي السادة

 .الٍيئة السخسمة إليٍا
، كيجب  .ز  أف يحسل القائج كثيقة يجػز تدميع الحقيبة الجبمػهاسية لقائج شائخة تجارية هخخز لٍا بالٍبػط في هصار تاؿ 

رسسية تبيغ عجد الخبصات التي تتكػف هشٍا الحقيبة، كال يعتبخ ٌحا القائج حاهل حقيبة دبمػهاسية، كلمبعثة أف تخسل 
 .أحج أعزائٍا ليتدمع هباشخة كبحخية الحقيبة الجبمػهاسية هغ قائج الصائخة

 ٕٛمادة 
 .الخسسية هغ أؼ رسع أك ضخيبة تعفِ الخسـػ كالزخائب التي تحرمٍا البعثة في أعسالٍا

 ٜٕمادة 
لذخز السسثل الجبمػهاسي حخهة، فال يجػز بأؼ شكل القبس عميً أك حجدي، كعمِ الجكلة السعتسج لجيٍا أف تعاهمً 
 .باالحتخاـ الالـز لً، كعميٍا أف تتخح كافة الػسائل السعقػلة لسشع االعتجاء عمِ شخرً أك عمِ حخيتً أك عمِ اعتباري

 ٖٓمادة 

كتذسل الحخهة هدتشجاتً  .يتستع السدكغ الخاص لمسثل الجبمػهاسي بشفذ الحخهة كالحساية المتيغ تتستع بٍسا هباىي البعثة
 .ٖٔ( هغ السادة ٖكهخاسالتً، ككحلظ أيزا هتعمقات السسثل الجبمػهاسي هع هخاعاة ها جاء بالبشج )

 ٖٔمادة 

ائية في الجكلة السعتسج لجيٍا، كيتستع أيزا بالحراىة القزائية يتستع السسثل الجبمػهاسي بالحراىة القزائية الجش .ٔ
 :إال إذا كاف األهخ يتعمق بسا يأتي السجىية كاإلدارية

إذا كاىت دعػػ عيشية هشربة عمِ عقار خاص كائغ في أراضي الجكلة السعتسج لجيٍا إال إذا شغمً السسثل  .أ 
 .الجبمػهاسي لحداب دكلتً في خرػص أعساؿ البعثة
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كاىت دعػػ خاصة بسيخاث كيكػف السسثل الجبمػهاسي هشفحا لمػصية أك هجيخا لمتخكة أك كارثا فيٍا أك هػصِ لً إذا   .ب 
 .برفتً الذخرية ال باسع الجكلة السعتسجة

يقـػ بً السسثل الجبمػهاسي في الجكلة السعتسج لجيٍا  -أيا كاف-إذا كاىت دعػػ هتعمقة بسٍشة حخة أك ىذاط تجارؼ   .ج 
 .خارج ىصاؽ أعسالً الخسسية

 .ال يجػز إجبار السسثل الجبمػهاسي عمِ اإلدالء بالذٍادة .ٕ
 ٔكػرة في الفقخات أ، ب، ج هغ البشج ال يجػز اتخاذ أؼ إجخاء تشفيحؼ ضج السسثل الجبمػهاسي إال في الحاالت السح .ٖ

 .هغ ٌحي السادة، كعمِ شخط إهكاف إجخاء التشفيح بجكف السداس بحخهة شخز السسثل أك بحخهة هدكشً
 .عجـ خزػع السسثل الجبمػهاسي الختراص قزاء الجكلة السعتسج لجيٍا ال يعفيً هغ الخزػع لقزاء الجكلة السعتسجة .ٗ

 ٕٖمادة 

تتشازؿ عغ الحراىة القزائية عغ هسثميٍا الجبمػهاسييغ كعغ األشخاص الحيغ يتستعػف بالحراىة لمجكلة السعتسجة أف  .ٔ
 .ٖٚبسقتزِ السادة 

 .يجب أف يكػف التشازؿ صخيحا .ٕ
فال يجػز لً  ٖٚإذا رفع السسثل الجبمػهاسي أك الذخز الحؼ يتستع باإلعفاء هغ القزاء السحمي دعػػ كفقا لمسادة  .ٖ

 .الحراىة القزائية بالشدبة ألؼ شمب يتختب هباشخة عمِ دعػاي األصميةبعج ذلظ أف يدتشج إلِ 
إف التشازؿ عغ الحراىة القزائية في الجعاكػ السجىية أك اإلدارية ال يعشي التشازؿ عغ الحراىة بالشدبة إلجخاءات  .ٗ

 .تشفيح األحكاـ التي يجب الحرػؿ لٍا عمِ تشازؿ هدتقل

 ٖٖمادة 

كلمخجهات التي يؤديٍا لمجكلة السػفجة يعفِ السسثل الجبمػهاسي هغ  الثالث هغ ٌحي السادةهع اتباع ها جاء بشز البشج  .ٔ
 .أحكاـ قػاىيغ التأهيغ االجتساعي القائسة في الجكلة السعتسج لجيٍا

كيدخؼ أيزا اإلعفاء السحكػر بالبشج األكؿ هغ ٌحي السادة عمِ الخجـ الخرػصييغ الحيغ يعسمػف فقط لمسسثل  .ٕ
 :بذخطالجبمػهاسي 

 .أف ال يكػىػا هغ هػاششي الجكلة السعتسج لجيٍا أك أف تكػف إقاهتٍع الجائسة في تمظ الجكلة .أ 
 .أف يكػىػا خاضعيغ لقػاىيغ التأهيشات االجتساعية القائسة في الجكؿ السعتسجة في الجكلة الثالثة .ب 

البشج الثاىي هغ ٌحي السادة أف يحتـخ عمِ السسثل الجبمػهاسي الحؼ يدتخجـ أفخادا ال يشصبق عميٍع اإلعفاء السحكػر ب
 .التداهات ىرػص تذخيع التأهيغ االجتساعي الػاجبة عمِ رب العسل في الجكلة السعتسج لجيٍا
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هغ ٌحي السادة ال يسشع هغ االشتخاؾ االختيارؼ في ىطاـ التأهيغ االجتساعي لمجكلة  ٕك ٔاإلعفاء السحكػر في البشجيغ  .ٖ
 .لظ تذخيعٍاالسعتسج لجيٍا إذا ها سسح بح

ال تؤثخ أحكاـ ٌحي السادة عمِ االتفاقات الثشائية أك الجساعية الخاصة بالتأهيغ االجتساعي التي عقجت في الساضي  .ٗ
 .ككحلظ تمظ التي قج تعقج في السدتقبل

 ٖٗمادة 
هع  لشػاحييعفِ السسثل الجبمػهاسي هغ كافة الزخائب كالخسـػ الذخرية كالعيشية العاهة أك الخاصة بالسشاشق أك ا

 :استثشاء

 .الزخائب غيخ السباشخة التي تتجاخل بصبيعتٍا عادة في أثساف البزائع أك الخجهات .أ 
إال إذا كاف السسثل  الزخائب كالخسػـ السفخكضة عمِ العقارات الخاصة الػاقعة في أراضي الجكؿ السعتسج لجيٍا .ب 

ا لحداب الجكلة السعتسجة في شؤكف أعساؿ البعثة  .الجبمػهاسي يحػٌز
 .ٜٖهغ السادة  ٗالتخكات التي تحرمٍا الجكلة السعتسج لجيٍا هع هالحطة سخياف أحكاـ البشج  .ج 
الزخائب كالخسـػ عمِ الجخل الخاص الشابع في الجكلة السعتسج لجيٍا كالزخائب السفخكضة عمِ رأس الساؿ السخكد  .د 

 .في االستثسار في هذخكعات تجارية في الجكلة السعتسج لجيٍا
 .خسـػ التي تحّرل ىتيجة لخجهات خاصةالزخائب كال .ق 
ػف كرسـػ الجفعة الخاصة باألهالؾ الثابتة بذخط هخاعاة أحكاـ السادة  .ك   .ٖٕرسـػ التدجيل كالسقاضاة كالٌخ

 ٖ٘مادة 

عمِ الجكلة السعتسج لجيٍا إعفاء السسثميغ الجبمػهاسييغ هغ كل هداٌسة شخرية كهغ كل الخجهات العاهة هٍسا كاىت 
 .كل التداـ عدكخؼ هثل عسميات االستيالء، أك السذاركة في أعساؿ أك في إيػاء العدكخييغ شبيعتٍا، كهغ

 ٖٙمادة 

كهع تصبيق الشرػص التذخيعية كالتعميسات التي تدتصيع كضعٍا تسشح الجكلة السعتسج لجيٍا اإلدخاؿ كاإلعفاء هغ الخسـػ 
ديغ كالشقل كالسراريف السختمفة الشاتجة عغ الخجهات الجسخكية كهغ العػائج كالخسـػ األخخػ هع استثشاء رسػـ التخ

 :السساثمة عسا يمي

 .األشياء الػاردة لالستعساؿ الخسسي لمبعثة .أ 
األشياء الػاردة لالستعساؿ الذخري لمسسثل الجبمػهاسي أك ألعزاء أسختً الحيغ يعيذػف هعً، كتجخل فيٍا  .ب 

 .األصشاؼ السعجة إلقاهتً
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إال إذا كججت أسباب قػية تجعػ إلِ االعتقاد بأىٍا تحػؼ  فتير أهتعتً الذخريةكيعفِ السسثل الجبمػهاسي هغ ت .ج 
ا  ( هغ ٌحي السادةٔأشياء ال تسشح عشٍا اإلعفاءات السحكػرة في البشج ) أك أصشافا هحطػرا استيخادٌا أك ترجيٌخ

الحالة ال يجػز إجخاء بسقتزِ التذخيع أك تكػف خاضعة لتعميسات الحجخ الرحي لمجكلة السعتسج لجيٍا، كفي ٌحي 
 .الكذف إال بحزػر السسثل الجبمػهاسي أك هغ يشتجبً

 ٖٚمادة 

يتستع أعزاء أسخة السسثل الجبمػهاسي الحيغ يعيذػف هعً في ىفذ السدكغ بالسدايا كالحراىات السحكػرة في السػاد  .ٔ
 .عمِ شخط أال يكػىػا هغ رعايا الجكلة السعتسج لجيٍا ٖٙإلِ  ٜٕهغ 

ع الحيغ يعيذػف هعٍع في ىفذ السدكغ بالشدبة لكل  أعزاء الصاقع .ٕ اإلدارؼ كالصاقع الفشي لمبعثة ككحلظ أعزاء أسٌخ
هشٍع كعمِ شخط أال يكػىػا هغ رعايا الجكلة السعتسج لجيٍا أك أف تكػف إقاهتٍع الجائسة في أراضيٍا يتستعػف بالسدايا ك 

الحراىة في عجـ الخزػع القزائي لالختراص  ، هع استثشاءٖ٘إلِ  ٜٕالحراىات السحكػرة في السػاد هغ 
ا في البشج ) في الترخفات الخارجة عغ ىصاؽ  ٖٔ( هغ السادة ٔالسجىي أك اإلدارؼ لمجكلة السعتسجيغ لجيٍا الػارد ذكٌخ

 بالشدبة لألشياء السدتػردة بدبب إقاهتٍع ٖٙأعسالٍع الخسسية، كيتستعػف بالسدايا السحكػرة في البشج )أ( هغ السادة 
 .األكلِ

أفخاد شاقع الخجهة لمبعثة الحيغ ليدػا هغ رعايا الجكلة السعتسجيغ لجيٍا أك هغ السقيسيغ فيٍا إقاهة دائسة يتستعػف  .ٖ
بالحراىة بالشدبة لمترخفات التي تحجث هشٍع أثشاء تأدية أعسالٍع، كيعفػف هغ الزخائب كالخسـػ عغ هختباتٍع التي 

 .ٖٖػف باإلعفاء الػارد ذكخي في السادة يتقاضػىٍا في كضائفٍع، ككحلظ يتستع
الخجـ الخرػصيػف ألعزاء البعثة الحيغ ليدػا هغ رعايا الجكلة السعتسج لجيٍا كالحيغ ال يقيسػف فيٍا إقاهة دائسة  .ٗ

يتستعػف باإلعفاء هغ الزخائب كالخسـػ عغ هختباتٍع التي يتقاضػىٍا عغ خجهتٍع، كفي كل الحاالت ال يتستعػف 
ا الجكلة السعتسج لجيٍا، كسا أف لمجكلة السعتسج لجيٍا أف تدتعسل حق بسدايا أك  حراىات إال في الحجكد التي تقخٌر

 .كاليتٍا عمِ ٌؤالء األشخاص عمِ أال يعػؽ ذلظ كثيخا البعثة عغ أداء أعسالٍا

 ٖٛمادة 

ية الجكلة السعتسج لجيٍا أك الحؼ فالسسثل الجبمػهاسي هغ جشد إذا لع تسشح الجكلة السعتسج لجيٍا هدايا كحراىات إضافية .ٔ
تكػف إقاهتً الجائسة فيٍا ال يتستع بالحراىة القزائية أك بحخهة شخرً إال بالشدبة لترخفاتً الخسسية التي يقـػ بٍا 

 .أثشاء تأدية أعسالً
 كػف إقاهتٍع إف األعزاء اآلخخيغ لصاقع البعثة كالخجـ الخرػصييغ الحيغ هغ جشدية الجكلة السعتسج لجيٍا أك الحيغ ت .ٕ
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ا لٍع تمظ الجكلة، كهع ذلظ فممجكلة  الجائسة في أراضيٍا ال يتستعػف بالسدايا كالحراىات إال في الحجكد التي تقخٌر
 .السعتسج لجيٍا أف تدتعسل حق كاليتٍا عمِ ٌؤالء األفخاد بصخيقة ال تعػؽ كثيخا قياـ البعثة بأعسالٍا

 ٜٖمادة 

ايا كالحراىات يتستع بٍحي السدايا كالحراىات بسجخد دخػلً أراضي الجكلة السعتسج كل فخد هغ الحيغ لٍع الحق في السد  .ٔ
لجيٍا بقرج الػصػؿ إلِ هقخ عسمً، أها إذا كجج في تمظ األراضي فسغ كقت تبميغ كزارة الخارجية بتعييشً أك بتبميغ 

 .أؼ كزارة أخخػ هتفق عميٍا
الحراىات تشتٍي عادة ٌحي السدايا كالحراىات هغ كقت عشجها تشقزي هٍسة شخز هغ الحيغ يتستعػف بالسدايا ك  .ٕ

هغادرة ٌحا الذخز ألراضي الجكلة السعتسج لجيٍا أك عشج اىتٍاء السٍمة السعقػلة التي تسشح لً لٍحا الدبب، كيدتسخ 
فخد سخياىٍا لٍحا الػقت حتِ عشج قياـ ىداع هدمح، كهع كل، تدتسخ الحراىة بالشدبة لألعساؿ التي قاـ بٍا ٌحا ال

 .كعزػ في البعثة
إذا تػفي أحج أفخاد البعثة يدتسخ أعزاء أسختً في التستع بالسدايا كالحراىات التي يتستعػف بٍا إلِ أف يسخ كقت  .ٖ

 .هعقػؿ يدسح لٍع بسغادرة أراضي الجكلة السعتسج لجيٍا
هتً الجائسة أك أحج أفخاد إذا تػفي عزػ هغ البعثة ليذ هغ جشدية الجكلة السعتسج لجيٍا أك لع يكغ فيٍا هكاف إقا .ٗ

ا أثشاء هعيذتً  أسختً السقيسيغ هعً تدسح الجكلة السعتسج لجيٍا بترجيخ هشقػالت الستػفِ هع استثشاء تمظ التي حاٌز
ا كقت الػفاة، كال تحرل ضخائب هيخاث عمِ السشقػالت التي كاف سبب كجػدٌا في  فيٍا التي تحـخ قػاىيشٍا ترجيٌخ

 .ػ كجػد الستػفِ في ٌحي الجكلة كعزػ في البعثة أك كفخد هغ أفخاد أسخة عزػ البعثةالجكلة السعتسج لجيٍا ٌ

 ٓٗمادة 

إذا هخ السسثل الجبمػهاسي أك هغ كجج في أراضي دكلة ثالثة هشحتً تأشيخة عمِ جػاز سفخي إذا كاف ذلظ  .ٔ
الجكلة الثالثة الحخهة ككل بغية الحٌاب لتػلي هٍاـ عسمً أك المحاؽ بسشربً أك العػدة لبالدي تسشحً  ضخكريا

الحراىات الالزهة التي تسكشً هغ السخكر أك هغ العػدة، كسا تعاهل ىفذ السعاهمة أعزاء أسختً السخافقيغ لً الحيغ 
 .يتستعػف بالسدايا كالحراىات أك الحيغ يدافخكف هشفخديغ عشً لمحاؽ بً أك لمعػدة لبالدٌع

هغ ٌحي السادة ال يجػز لمجكلة الثالثة إعاقة السخكر عبخ أراضيٍا بالشدبة  ٔكفي الحاالت السذابٍة السحكػرة في البشج .ٕ
ع  .ألعزاء الصاقع اإلدارؼ أك الفشي أك لصاقع الخجهة لمبعثة أك ألفخاد أسٌخ

ىفذ  -بسا فيٍا السخاسالت الخهدية بشػعيٍا-تسشح الجكلة الثالثة السخاسالت ككافة أىػاع االتراالت الخسسية السارة  .ٖ
كالحساية التي تسشحٍا الجكلة السعتسجة لجيٍا، كتسشح حاهمي الحقائب الحيغ حرمػا عمِ التأشيخات الالزهة الحخية 

 .كالحقائب الجبمػهاسية السارة ىفذ الحخهة كالحساية المتيغ تمتـد بسشحٍا الجكلة السعتسج لجيٍا
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بالشدبة لمسسثل الجبمػهاسي، ككحلظ األشخاص كتصبق أيزا التداهات الجكلة الثالثة كفقا لسا جاء في البشػد الدابقة  .ٗ
السحكػريغ فيٍا، ككحلظ عمِ السخاسالت كالحقائب الجبمػهاسية الخسسية إذا ها كججت لدبب قاٌخ في أراضي الجكلة 

 .الثالثة

 ٔٗمادة 

تسجيغ لجيٍا، عمِ األشخاص الحيغ يتستعػف بٍا احتخاـ قػاىيغ كلػائح الجكلة السع هع عجـ السداس بالسدايا كالحراىات .ٔ
 .كعميٍع كحلظ كاجب عجـ التجخل في الذؤكف الجاخمية لتمظ الجكلة

كل السدائل الخسسية السعٍػد بحثٍا لبعثة الجكلة السعتسجة هع الجكلة السعتسج لجيٍا يجب أف تبحث هع كزارة خارجية  .ٕ
 .الجكلة السعتسج لجيٍا عغ شخيقٍا أك هع أؼ كزارة هتفق عميٍا

بعثة في أغخاض تتشافِ هع أعساؿ تمظ البعثة التي ذكخت في ٌحي االتفاقية أك هع قػاعج القاىػف ال تدتعسل هباىي ال .ٖ
 .الجكلي العاـ أك هع االتفاقيات الخاصة القائسة بيغ الجكلة السعتسجة كالجكلة السعتسج لجيٍا

 ٕٗمادة 

 .أك تجارؼ في سبيل الكدب الخاصال يجػز أف يقـػ السسثل الجبمػهاسي في الجكلة السعتسج لجيٍا بأؼ ىذاط هٍشي 

 ٖٗمادة 

 :تشتٍي هٍسة السسثل الجبمػهاسي كسا يمي

 إذا ها أخصخت الجكؿ السعتسجة الجكلة السعتسج لجيٍا بإىٍاء أعساؿ السسثل الجبمػهاسي .أ 
بالسسثل بأىٍا تخفس االعتخاؼ  ٜ( هغ السادة ٕتصبيقا لمبشج ) إذا ها أخصخت الجكلة السعتسج لجيٍا الجكلة السعتسجة. .ب 

 .الجبمػهاسي كعزػ في البعثة

 ٗٗمادة 

أف تسشح التدٍيالت لألشخاص الستستعيغ بالسدايا كالحراىات  -حتِ في حالة قياـ الحخب-عمِ الجكلة السعتسج لجيٍا 
بخالؼ هغ ٌع هغ رعاياٌا ككحلظ أعزاء أسخ ٌؤالء األشخاص هٍسا كاىت جشدياتٍع لتيديخ لٍع هغادرة أراضيٍا في 

 .ت، كيجب عميٍا إذا ها استجعِ األهخ أف تزع تحت ترخفٍع كسائل الشقل الالزهة ألشخاصٍع كلستعمقاتٍعأسخع كق

 ٘ٗمادة 

في حالة قصع العالقات الجبمػهاسية بيغ دكلتيغ، أك إذا ها استجعيت بعثة برفة ىٍائية أك برفة كقتية تمتـد الجكلة  .أ 
 .السعتسج لجيٍا حتِ في حالة ىداع هدمح أف تحتـخ كتحسي هباىي البعثة ككحلظ هشقػالتٍا كهحفػضاتٍا
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ج فيٍا هغ هشقػالت كهحفػضات إلِ دكلة ثالثة تػافق يجػز لمجكلة السعتسجة أف تعٍج بحخاسة هباىي بعثتٍا كها يػج  .ب 
 .عميٍا الجكلة السعتسج لجيٍا

 .يجػز لمجكلة السعتسجة أف تعٍج بحساية هرالحٍا كهرالح هػاششيٍا إلِ دكلة ثالثة تػافق عميٍا الجكلة السعتسج لجيٍا .ج 

  ٙٗمادة 

لجيٍا تقـػ دكلة هعتسجة لجػ الجكلة األكلِ بتػلي الحساية إذا كافقت الجكلة السعتسج لجيٍا عمِ شمب دكلة ثالثة ليدت هسثمة 
 .السؤقتة لسرالح الجكلة الثالثة كهرالح هػاششيٍا

 ٚٗمادة 

عمِ الجكؿ السعتسج لجيٍا عشج تصبيقٍا ىرػص ٌحي االتفاقية أال تفخؽ في السعاهمة بيغ الجكؿ، كال تعتبخ تفخقة في 
 :السعاهمة

عشج تصبيقٍا أحج الشرػص ٌحي االتفاقية ألف الجكلة السعتسجة تعاهل بعثتٍا ىفذ إذا ضيقت الجكلة السعتسج لجيٍا  .أ 
 .السعاهمة

إذا هشحت الجكلتاف بعزٍسا البعس كفقا لمعخؼ القائع بيشٍسا أك تصبيقا التفاؽ يقزي بسعاهمة أفزل هسا كرد في  .ب 
 .ىرػص هػاد ٌحي االتفاقية

 ٗٛمادة 
 ألهع الستحجة أك في إحجػ الٍيئاتعميٍا هغ كل الجكؿ األعزاء في ٌيئة اتطل ٌحي االتفاقية هعخكضة لمتػقيع 

ا الجسعية العاهة لٍيئة  ككحلظ هغ كل دكلة هشطسة لشطاـ هحكسة العجؿ الجكلية الستخررة كأيزا كل دكلة أخخػ تجعٌػ
قية في كزارة خارجية الشسدا كيكػف ذلظ بالصخيقة اآلتية: يػقع عمِ االتفا األهع الستحجة لالىزساـ إلِ ٌحي االتفاقية،

 .إفخىجي ٕٜٙٔهارس  ٖٔإفخىجي ثع لجػ هقخ ٌيئة األهع الستحجة في ىيػيػرؾ لغاية  ٜٔٙٔأكتػبخ  ٖٔاالتحادية لغاية 

 ٜٗمادة 

 .يرجؽ عمِ ٌحي االتفاقية كتػدع كثائق الترجيق لجػ الدكختيخ العاـ لٍيئة األهع الستحجة

 ٓ٘مادة 

كتػدع كثائق الترجيق لجػ  ٛٗالىزساـ كل الجكؿ السحكػرة في الفئات األربع هغ السادة  تطل ٌحي االتفاقية هفتػحة
 .الدكختيخ العاـ لٍيئة األهع الستحجة
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 ٔ٘مادة 

لمترجيق أك االىزساـ لالتفاقية  ٕٕتربح ٌحي االتفاقية ىافحة السفعػؿ عشج هخكر ثالثيغ يػها هغ تاريخ إيجاع الػثيقة الػ
 .ٌيئة األهع الستحجةلجػ سكختيخ عاـ 

تربح  ٕٕأها بالشدبة لمجكؿ التي ترجؽ عمِ االتفاقية أك التي تشزع إليٍا بعج إيجاع أداة الترجيق أك كثيقة االىزساـ الػ
 .االتفاقية ىافحة السفعػؿ في اليـػ الثالثيغ هغ إيجاع الجكلة كثيقة لمترجيق أك االىزساـ

 ٕ٘مادة 

 :عغ ٛٗالستحجة كل الجكؿ الجاخمة في إحجػ الفئات األربع السحكػرة في السادة يخصخ الدكختيخ العاـ لألهع 

، ٛٗالتػقيعات التي تست عمِ ٌحي االتفاقية كإيجاع أدكات الترجيق أك كثائق االىزساـ إليٍا كفقا لسا جاء في السػاد ) .أ 
ٜٗ ،٘ٓ.) 

 (.ٔ٘بجء تاريخ العسل بٍحي االتفاقية كفقا لسا جاء بالسادة ) .ب 

 ٖ٘مادة 

لجػ  يػدع أصل ٌحي االتفاقية بشرػصٍا اإلىجميدية كالريشية كاإلسباىية كالفخىدية كالخكسية التي تعتبخ كل هشٍا هعتسجة
الدكختيخ العاـ لٍيئة األهع الستحجة الحؼ يدتخخج هشٍا صػرا هصابقة رسسية لكل الجكؿ الجاخمة في إحجػ الفئات األربع 

كقع السفػضػف السػكمػف هغ حكػهاتٍع عمِ ٌحي االتفاقية عسال في فييشا في  لسا تقجـكتػكيجا  (.ٛٗالسحكػرة في السادة )
 .ٜٔٙٔهغ شٍخ أبخيل  ٛٔاليـػ الػ
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 .ٕٚٓٓالعبيكاف لمشذخ، 
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زة العخبية، القاٌخة، ، دار الشٍٔط.التسثيل الجبمػهاسي كالقشرمي السعاصخ، عبج القادر سالمة،  .ٖ٘
ٜٜٔٙ/ٜٜٔٚ. 

 .ٜٜٚٔقػاعج الدمػؾ الجبمػهاسي في اإلسالـ، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة،  سالمة،عبج القادر  .ٗ٘

، الجار ٔ، الرخاع عمِ العخاؽ هغ االحتالؿ البخيصاىي إلِ االحتالؿ األهخيكي، ط.عبج الكخيع العمػجي .٘٘
 .ٕٚٓٓالثقافية لمشذخ، القاٌخة، 

ساسية كالسسارسة العسمية"، جاهعة دمحم الخاهذ، قاىػف العالقات الجكلية "القػاعج األ عبج الػاحج الشاصخ، .ٙ٘
 .ٜٜٗٔدار حصيغ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، الخباط، 

، دار الشٍزة العخبية، ٔط. ،الجكلية في االسالـ قػاعج العالقاتعثسان عبج الخحسغ عبج المصيف دمحم،  .ٚ٘
 .ٕٛٓٓالقػاٌػػخة، 

 .ٜٜٛٔ، هكتبة اآلداب، القاٌخة، ٕالشطع الجبمػهاسية، ط. عد الجيغ فػدة، .ٛ٘

يشٍا"، دار الذخكؽ، األردف، قػاعجٌا كقػاى -هؤسداتٍا -الػضيفة الجبمػهاسية "ىذأتٍا عالء أبػ عامخ، .ٜ٘
ٕٓٓٔ. 

 .ٕٗٓٓالحراىة في هيداف السذخكعية، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة،  عالء عمي أحسج عبج الستعال، .ٓٙ

الحقػؽ كالػاجبات الجكلية في عالع هتغّيخ "السبادغ الكبخػ كالشطاـ الجكلي الججيج"، عمي إبخاىيع عمي،  .ٔٙ
 .ٜٜ٘ٔ، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة، ٔط.

 .ٜٜٛٔ/ٜٜٚٔالعالقات الجكلية في كقت الدمع، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة،  عمي إبخاىيع، .ٕٙ

ا كقػاعجٌا كىطاـ الحراىات كاالهتيازات الجبمػهاسية"، ، الجبمػهاسية "ىذأتٍعمي حديغ الذامي .ٖٙ ا كتصػٌر
 .ٕٚٓٓدار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، عساف، األردف، 

  .ٜٚٚٔالقاىػف الجبمػهاسي، هشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، عمي صادق أبػ ىيف،  .ٗٙ

 .ٜٔٚٔالقاىػف الجكلي العاـ، هشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، عمي صادق أبػ ىيف،  .٘ٙ
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 .ٜٜٜٔيادة، دار الكتاب الحجيث، القاٌخة، هبجأ التجّخل كالد فػزي أوصجيق، .ٕٚ

، السفاٌيع االساسية في العالقات الجكلية، تخجسة هخكد الخميج مارتغ غخيفثذ و تيخي أوكاالىان .ٖٚ
 .ٕٛٓٓلألبحاث، دبي، 

 .ٜٜ٘ٔالعالقات الجكلية في اإلسالـ، دار الفكخ العخبي، القاٌخة،  دمحم أبػ زىخة، .ٗٚ

 .ٜٛٛٔػلي، هصبعة أشمذ، القاٌخة، الدفارات في اإلسالـ، هكتبة هجب دمحم التابعي، .٘ٚ

 .ٜٙٛٔاألىجمػ السرخية، القاٌخة،  تصػر التبادؿ الجبمػهاسي في اإلسالـ، هكتبة دمحم الرادق عفيفي، .ٙٚ

 .ٕٗٓٓ، هشذػرات الحمبي الحقػقية، بيخكت، ٘القاىػف الجكلي العاـ، ط. دمحم السجحوب، .ٚٚ

كالقشرمي بيغ الشطخية كالتصبيق، الذخكة الستحجة  القاىػف الجكلي الجبمػهاسي ي،دمحم بياء الجيغ الغسخ  .ٛٚ
 لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، القاٌخة، دكف سشة ىذخ.

 .ٜٜٚٔالػجيد في القاىػف الجكلي العاـ، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة،  دمحم حافظ غانع، .ٜٚ

 .ٕٜٚٔهبادغ القاىػف الجكلي العاـ، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة،  دمحم حافظ غانع، .ٓٛ

 .ٜٙٗٔالقاىػف الجبمػهاسي، السصبعة األهيخية، القاٌخة،  دمحم حدشي عسخ ِبـظ، .ٔٛ



 167  

 

حراىة السشطسات الجكلية هغ كافة صػر التقاضي، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة،  دمحم رمزان حديغ، .ٕٛ
ٕٓٔٔ. 

، دار السصبػعات الجاهعية، ٔصػؿ القاىػف الجبمػهاسي كالقشرمي، ط.أ دمحم سامي عبج الحسيج، .ٖٛ
 .ٕٙٓٓاالسكشجرية، 

، هشذأة السعارؼ، ٙ، الجساعة الجكلية، ط.ٔأصػؿ القاىػف الجكلي العاـ، ج. دمحم سامي عبج الحسيج، .ٗٛ
 .ٕٓٓٓاالسكشجرية، 

 .ٕٕٓٓاالسكشجرية،  القاىػف الجكلي العاـ، دار السصبػعات الجاهعية،دمحم سامي عبج الحسيج،  .٘ٛ

 .ٜٜٜٔ، القاىػف الجكلي العاـ، هشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، دمحم سعيج الجقاق .ٙٛ

األحكاـ العاهة في قاىػف األهع "قاىػف الدالـ"، هشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية،  دمحم شمعت الغشيسي،  .ٚٛ
ٜٔٚٓ. 

 .ٕٜٛٔاإلسكشجرية،  هشذأة السعارؼ،الغشيسي الػسيط في قاىػف الدالـ،  دمحم شمعت الغشيسي، .ٛٛ

 .ٜٛٙٔهشذأة السعارؼ، االسكشجرية، ، ٕط.قزية فمدصيغ أهاـ القاىػف الجكلي،  دمحم شمعت الغشيسي، .ٜٛ
 .ٕٔٓٓ، ، الدمع كالحخب في االسالـ، الشدخ الحٌبي لمصباعة، القاٌخة الحسيج أبػ زيج دمحم عبج .ٜٓ

ا في ىذخ الػعي الجيشي،  ،دمحم مػسى دمحم أحسج البخ .ٜٔ ، ٔط.كسائل االتراؿ في الجكلة اإلسالهية كدكٌر
 .ٕٚٔٓاألكاديسية الحجيثة لمكتاب الجاهعي، القاٌخة، 

 .ٜٜٛٔ، السخكد الثقافي العخبي، بيخكت، لبشاف، ٔط.الشطخية كالسسارسة الجبمػهاسية،  محسػد خمف، .ٕٜ

 .ٜٗٛٔالجاهعية، اإلسكشجرية،  العالقات الجكلية، دار السصبػعاتمرصفى سالمة حديغ،  .ٖٜ

 .ٜٜٙٔ، الجار الجساٌخية لمشذخ كالتػزيع، بشغازؼ، ٔط.عمع العالقات الجكلية،  هللا خذيع، مرصفى عبج .ٜٗ

 .ٜٜٔٔ، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة، ٚط. ،القاىػف الجكلي العاـمفيج شياب،  .ٜ٘

 .ٕٜٜٔاسات الجبمػهاسية، الخياض، الجبمػهاسية اإلسالهية كهتغيخات العرخ، هعٍج الجر  مّشاع قّصان، .ٜٙ
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 .ٕٔٔٓالقاىػف الجبمػهاسي، دار الفكخ الجاهعي، االسكشجرية،  مشترخ سعيج حسػدة، .ٜٚ

االعتخاؼ بالجكلة الججيج بيغ الشطخية كالسسارسة، دار الشٍزة العخبية، القاٌخة،  محسػد مرصفى، ىمش .ٜٛ
ٜٜٔٛ. 

الحق في تبادؿ كإىٍاء التسثيل الجبمػهاسي، دار الفكخ الجاهعي،  ياسيغ ميدخ عديد العباسي، .ٜٜ
 .ٕٗٔٓاالسكشجرية،  
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