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لقد دفعت المصمحة المشتركة بالدكؿ إلى انتياج سمكؾ يكفؿ تحقيؽ ىذه المصمحة فقامت بتبادؿ 
التمثيؿ الدبمكماسي الدائـ بينيا لمحفاظ عمى المزايا التي تنتج مف قياـ ىذا التبادؿ، كقد تجسد ىذا مف 

خبلؿ قبكؿ اعتماد البعثات الدبمكماسية كالقنصمية، كمف ثـ اعتماد حاممي الحقائب الدبمكماسية، كمنحيـ 
الحصانات كاالمتيازات، كىي بيذا تتخمى عف جزء مف سيادتيا لضماف قياـ حامؿ الحقيبة الدبمكماسية 

نما القصد  بكظائفو، كىذا التنازؿ في حقيقة األمر ليس إجباريا كال مفركضا مف دكلة عمى دكلة أخرل، كا 
تماميا . منو ضماف تنفيذ مياـ حامؿ الحقيبة الدبمكماسية عمى أحسف كجو كا 

كتعد العبلقات الدبمكماسية بيف الدكؿ مف أىـ مظاىر السيادة، إذ إف ظيكر الدكؿ في مجاؿ 
العبلقات الدكلية يستدعي بالضركرة دخكليا في عبلقات متنكعة مع غيرىا مف الدكؿ المماثمة ليا كالتي 

. تقؼ معيا عمى قدـ المساكاة مف حيث السيادة كاالستقبلؿ 
ال تستطيع أف تعيش بمعزؿ عف الجماعة الدكلية، " ىيئات سياسية كاجتماعية " كالدكؿ بكصفيا 

ألف ركابط التعامؿ كالتعاكف كالتكامؿ تربط الدكؿ كشعكبيا بعضيا ببعض، كتفرض عمييـ ضركرة 
.  االتصاؿ، األمر الذم اقتضى، تبادؿ المبعكثيف الدبمكماسييف بيف الدكؿ إلدارة الشؤكف الخارجية

      كيتمتع المبعكث الدبمكماسي كفقا لقكاعد القانكف الدكلي كضمف مرتكزات القانكف العاـ بحرية 
االتصاؿ بالجيات التي تتطمب أعمالو التخاطب معيا، فيشمؿ ذلؾ حرية االتصاؿ بالبعثات الدبمكماسية 
كالقنصمية لمدكلة المكفدة في الدكؿ األخرل، كالبعثات الدبمكماسية كالقنصمية كالمكاتب التمثيمية لممنظمات 
الدكلية كاإلقميمية المعتمدة في الدكلة المكفد إلييا، ككذلؾ رعايا الدكلة المكفدة كالمقيميف في إقميـ الدكلة 

. المكفد إلييا
     كنظرا لزيادة حجـ االتصاالت كتشعبيا سيما أف ىناؾ تطكرا ىائبل في الكسائط المعمكماتية بما يعرؼ 

التي يشيدىا العالـ، فقد لكحظ بأف اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية أجازت لمدكؿ " ثكرة االنفكميديا " بػ 
استخداـ جميع الكسائؿ الدبمكماسية بما في ذلؾ الرسؿ الدبمكماسييف كالرسائؿ المرسمة بالرمكز أك الشفرة، 

 .باإلضافة الكسائؿ العادية كالبريد كالتمفكف كالبرؽ 
كمف منطمؽ مكضكع دراستنا فقد تمجأ الدكؿ لنقؿ مراسبلتيا عبر مكظؼ دبمكماسي يقكـ بحمميا 
كتسميميا شخصيا لمجية المرسؿ إلييا يطمؽ عميو لقب حامؿ الحقيبة الدبمكماسية أك الرسكؿ الدبمكماسي، 

. كيككف مزكدان بجكاز سفر رسمي يثبت صفتو ىذه
 بأداء ميامو عمى الكجو األكمؿ، التحرر مف بعض القيكد التي ةكيتطمب قياـ حامؿ الحقيبة الدبمكماسي

مف التدخؿ  يمكف أف تؤثر فيو أك تثقؿ حركتو أك تعرقؿ كسائؿ عممو، أك تمكف سمطات الدكلة المكفد إلييا
أك التأثير عمى عممو في تمثيؿ ببلده، فحامؿ الحقيبة يحتاج إلى قسط كافر مف االستقبلؿ كالحرية في 

. تصرفاتو
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كتعد حصانة حامؿ الحقيبة الدبمكماسية مف أىـ المبادئ الراسخة في القانكف الدكلي المعاصر، كاحتراـ ما 
مف قكاعد القانكف -يتمتع بو مف امتيازات كحصانات أضحت بعد استقرارىا في الفقو كالقضاء الدكلي

،كذلؾ بيدؼ ضماف حرية االتصاالت الدكلية كتكطيد العبلقات الدبمكماسية بيف - الدكلي العاـ السامية
. الدكؿ كعدـ تكترىا

كرغـ أف المستقر عميو في الفقو كالقضاء الدكلي، أف اليدؼ مف منح الحصانة الدبمكماسية 
لممبعكث الدبمكماسي ىك ضماف أداء العمؿ المنكط بو عمى أكمؿ كجو، كفي يسر كأماف، إال أنو لكحظ 
في اآلكنة األخيرة في ىذا الخصكص تفسير بعض الدكؿ لمحصانات كاالمتيازات تفسيرا ضيقان قد يؤثر 

. مستقببلن عمى حصانة حامؿ الحقيبة الدبمكماسية
كذلؾ لكحظ أف األسباب المؤدية إلى ذلؾ مشتركة، تتمثؿ في سكء استعماؿ االمتيازات 

كالحصانات مف جانب حامؿ الحقيبة الدبمكماسية، مما ينتج عنو رد فعؿ عكسي لدل الدكلة المستقبمة أدل 
. بيا في بعض األحياف إلى إىدار ما يتمتع بو حامؿ الحقيبة مف امتيازات كحصانات

: كمعنى ما تقدـ أنو تكجد في ىذا الخصكص مصمحتاف يجب التكفيؽ بينيما ىما
. احتراـ ما يتمتع بو حامؿ الحقيبة الدبمكماسية مف امتيازات كحصانات كعدـ انتياكيا -
 كالحصانات عمى أمنيا القكمي تمصمحة الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر في عدـ تأثير ىذه االمتيازا- 

. كسيادتيا كمقتضيات نظاميا الداخمي
:  كىذا ما حاكلت تحقيقو اتفاقيات التدكيف األربع التي قننت القانكف الدبمكماسي كالقنصمي كىي

. 1961اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ - 
. 1963عاـ  ؿ القنصمية لمعبلقات فيينا اتفاقية- 
. 1969  لعاـ الخاصة بعثاتلؿ  فيينا اتفاقية- 
 .1975لعاـ العالمي الطابع ذات المنظمات مع عبلقاتيا في الدكؿ لتمثيؿ فيينا اتفاقية- 

كمما ال شؾ فيو أف الحصانة الدبمكماسية تعد استثناء عمى األصؿ العاـ، الذم يقضي بخضكع 
كؿ الجرائـ التي تقع عمى إقميـ دكلة ما، لقانكف ىذه الدكلة بينما نجد أف صاحب الحصانة يتمتع بعدـ 
الخضكع لمقانكف الداخمي لمدكلة المعتمد لدييا، ميما ارتكب مف أعماؿ مخالفة لقانكف ىذه الدكلة، الف 
. مبدأ احتراـ حصانة المبعكث الدبمكماسي يعد مف المبادئ العريقة التي يضرب بجذكره في أعماؽ التاريخ

:  إشكالية الموضوع
ىؿ كفقت االتفاقيات الدكلية كالتشريعات الداخمية : ىي    ينطمؽ البحث في المكضكع مف إشكالية رئيسية

في الكصكؿ إلى نظاـ قانكني لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية، يضمف حمايتو مف جية ، كعدـ تعسفو في 
استعماؿ ىذه الحصانة مف جية أخرل ؟ 

 :كتتفرع ىذه اإلشكالية الرئيسية إشكاليات فرعية  التالية 
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ما ىك مفيكـ حامؿ الحقيبة الدبمكماسية ؟ كما أنكاع حاممي الحقائب الدبمكماسية ؟ كما شركط        - 
 تعيينو؟

لى أم مدل تتسع كتضيؽ حرية الدكلة المرسمة في تعييف عضك دبمكماسي في بعثتيا لمقياـ    -  كا 
بكظيفة حامؿ الحقيبة الدبمكماسية؟ كىؿ القاعدة العامة تقتضي في أف يككف حامؿ الحقيبة الدبمكماسية 

. مف جنسية الدكلة المرسمة ؟
ما ىي الكظائؼ المتأصمة في مركز حامؿ الحقيبة الدبمكماسية كالبلزمة النجاز ميمتو الرسمية   - 

كاألنشطة الخارجة عف نطاؽ ىذه الكظائؼ ؟  
فيما تتمثؿ الحصانات كاالمتيازات الممنكحة  لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية لضماف أداء كظائفو في   - 

  حامؿ الحقيبة الدبمكماسية ؟ قأماف كسرعة ؟ كما االلتزامات الكاقعة عمى دكلة العبكر باتجا

كىؿ يممؾ حامؿ الحقيبة الدبمكماسية الحؽ في التنازؿ عف حصاناتو كامتيازاتو دكف الرجكع    - 
 لدكلتو ؟

كما ىي آثار التكترات التي قد تصؿ إلى قطع العبلقات الدبمكماسية بيف الدكؿ عمى مجمكع - 
الحصانات كاالمتيازات التي يتمتع بيا حامؿ الحقيبة الدبمكماسية ؟ 

في حالة إساءة حامؿ الحقيبة الدبمكماسية استخداـ الحصانات المقررة لو بأف أتى أفعاال تخالؼ -  
قكانيف  كلكائح الدكلة المستقمة أك دكلة العبكر فما ىي اإلجراءات التي يجب اتخاذىا ضده ؟  

كىؿ عدـ خضكع حامؿ الحقيبة الدبمكماسية الختصاص محاكـ الدكلة المستقبمة تجعمو فكؽ    - 
 قكانينيا ؟    

: أىمية الموضوع
كلمكضكع الدراسة أىمية عممية كأخرل عممية كيمكف إدراكيا مف خبلؿ أىداؼ الدراسة، فاألىمية 
دراؾ مختمؼ  العممية تأتي مف دراسة مكضكع النظاـ القانكني لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية كمحاكلة فيميا كا 
الجكانب التي تخصيا، كمف ثـ إدراؾ دكر حامؿ الحقيبة الدبمكماسية في تكطيد العبلقات الدبمكماسية بيف 

نقائص النصكص القانكنية التي تشمؿ شخصيتو مف حيث التطبيقات كاآلثار  الدكؿ كعدـ تكترىا ككذا
، كمنو تداركيا كاإلسياـ في غاية أكبر كىي تفعيؿ ىذه .القانكنية التي تؤثر عمى حصانة الحامؿ

. النصكص كتطكيرىا
كاألىمية العممية تكمف في أف ىذه الدراسة تسمح لنا بتسميط الضكء عمى الممارسة الكاقعية مف 

 كالتسييبلت البلزمة لذلؾ بالنسبة لحامؿ الحقيبة مجانب الدكؿ، فيما يخص منح حرية االتصاؿ الدبمكماس
. الدبمكماسية، ك بعيدا عف الجانب النظرم
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: أسباب اختيار الموضوع
 السابقة لممكضكع التي تكتنطمؽ  دكافع التطرؽ ليذا المكضكع كاختياره، مف التعاطي مع الدراسا

 لـ تمس جكىر الدراسة لشخصية حامؿ الحقيبة الدبمكماسية مف جميع جكانبيا القانكنية مف خبلؿ 

مشاريع المكاد المتعمقة بمركز حامؿ  ،ككذا 1961تحميؿ نصكص اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ 
يف ؿالحقيبة الدبمكماسية كمركز الحقيبة الدبمكماسية التي ال يرافقيا حامؿ ليا ككذا مشركعا البرتككك

.  كىذا ما قمنا بو في فحكل دراستنااالختيارييف ،
إلى جانب الميؿ لمجكانب التي يمسيا المكضكع ، باعتبار نطاقو القانكف الدكلي العاـ كمضمكنو  

. يعتمد مفاىيـ العمؿ الدبمكماسي كالعبلقات الخارجية بيف الدكؿ
كىي كميا أسباب تدعكنا الختيار المكضكع قصد االجتياد في حؿ اشكاليتو الستجبلء الغمكض 

. الذم يكتفيا
 

: أىداف الموضوع
: تسعى الدراسة إلى تحقيؽ عدد مف األىداؼ منيا

محاكلة ضبط مفيكـ حامؿ الحقيبة الدبمكماسية عمى ضكء كؿ مف النصكص القانكنية الدكلية،  -
مكانية اإلحاطة بكؿ جكانبو ، كبكؿ ما  كاآلراء الفقيية حتى يتسنى لنا معالجة مكضكعنا المقترح لمدراسة كا 

. يطرحو مف جزئيات 
معرفة حدكد الحصانات كاالمتيازات التي يتمتع بيا حامؿ الحقيبة الدبمكماسية، عمى ضكء -

.  النصكص القانكنية الدكلية المتعمقة بيا، كىذا في ظؿ التطكرات الحديثة في عالـ االتصاؿ
تسميط الضكء عمى نطاؽ سرياف الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية، بالنسبة لحامؿ الحقيبة -

الدبمكماسية ،مف حيث المكاف كالزماف ك المضمكف، كمحاكلة معرفة ما إذا كانت ىذه االمتيازات كافية 
. ألداء الميمة المنكطة بو، أـ ال 

 بياف كيفية التعامؿ مع حامؿ الحقيبة الدبمكماسية، في حالة ما إذا ثبتت إساءتو لمحصانة،  -
. بشكؿ يؤثر عمى األمف القكمي لمدكلة االستقباؿ أك العبكر

معرفة أىـ النقائص كالثغرات القانكنية، التي عرفتيا اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية، باعتبارىا -
.  أىـ إطار قانكني دكلي يتميز بتنظيـ كتأطير ىذا المكضكع كمحاكلة اقتراح حمكؿ لمعالجتيا

بياف األثر االيجابي كالسمبي لقطع العبلقات الدبمكماسية عمى امتيازات كحصانات حامؿ الحقيبة -
. الدبمكماسية
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كقصد انجاز ىذه الدراسة طبقنا منيجيف، اعتمد كؿ منيج حسب المكضكع كالحاجة إليو ؛ 
مستعمميف المنيج الكصفي تارة كمنيج تحميؿ المضمكف تارة أخرل كصكال لتحقيؽ أىداؼ البحث، نظرا  

. لطبيعة الدراسة كارتباط مكاضيعيا، إلى جانب محاكلة إثراء المكضكع كاإللماـ بجميع جكانبو 
  

: صعوبات دراسة الموضوع
 كاألفكار عأما بخصكص صعكبات الدراسة فترجع أساسا إلى تجميع المراجع المتعمقة بالمكاضي

التي تطرحيا الدراسة خصكصا الجزئية منيا، فالدراسات التي قدمت حكؿ حامؿ الحقيبة الدبمكماسية 
مبثكثة بطريقة عامة في كتب الدبمكماسية كبيف الكتب القانكنية، كأسفار العبلقات الدكلية، كلـ تنؿ حتى 
اآلف عمى حد اطبلع الغاية المرجكة كالمنشكدة في أف تككف في مؤلؼ خاص أك تستبد بدراسة مستقمة، 
كاعتمادنا األساسي مف خبلؿ استنباط أحكاـ ىذه الشخصية المتشعبة التفاصيؿ مف حيث التطبيقات 

مشاريع المكاد المتعمقة بمركز حامؿ الحقيبة الدبمكماسية كمركز الحقيبة الدبمكماسية كاآلثار القانكنية، مف 
. كاتفاقية فينا لمعبلقات الدبمكماسيةالتي ال يرافقيا حامؿ ليا ك مشركعا البركتكككليف االختياريف، 

 
 :تقسيم الدراسة

كالقكانيف الداخمية،  في اإللماـ  ك في سياؽ دراسة إشكالية مدل تكفيؽ نصكص االتفاقيات الدكلية 
 لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية، كسيرا مع ما يتطمبو البحث العممي مف تعمؽ  ةبمعالـ الشخصية القانكني

. كشمكؿ ، فاف تحميؿ ىذه اإلشكالية يتطمب تقسيـ ىذه الدراسة إلى ثبلث فصكؿ متتالية
الفصؿ األكؿ ارتأينا أف يككف إلبراز ماىية حامؿ الحقيبة الدبمكماسية، مف حيث تعريفو كشركطو 
كمضمكف كظائفو، ككيفية تعيينو ك جنسيتو، حتى يتسنى لنا  كمف خبلؿ الفصؿ الثاني  دراسة الحصانات 

لنصؿ . كاالمتيازات التي يتمتع بيا حامؿ الحقيبة الدبمكماسية، ككذا اثر قطع  العبلقات الدبمكماسية عمييا
أخيرا في الفصؿ الثالث إلى حالة إساءة حامؿ الحقيبة الدبمكماسية استخداـ حصاناتو كامتيازاتو ، كتبعا 

. لذلؾ ما ينجـ عف ىذه اإلساءة مف آثار، كسبؿ كطرؽ مكاجيتيا 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

لفصل األول ا
 ماهية حامل الحقيبة الدبلوماسية
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 الدكلتيف بيف الثنائية الدبمكماسية نطاؽ في الدبمكماسية العبلقات قياـ أف إلى نشيرفي البداية 

 ممثؿ كاف إذا إال يتأتى ال ذلؾ كاف كلما، بينيما فيما الكدية العبلقات تكثيؽ بيدؼ التمثيؿ تبادالفالمتيف ت
 نصت كما ذلؾ، عمى الدكلي العرؼ كاستقر ،1اآلخر لدل منيما كؿ قبؿ مف مقبكالن  شخصان  منيما كؿ
 :بقكليا 1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف الرابعة المادة عميو

 لمبعثة رئيسان  اعتماده المزمع لمشخص لدييا المعتمد الدكلة قبكؿ مف التأكد المعتمدة الدكلة عمى يجب- 1
 .فييا المنشأة

 .المعتمدة لمدكلة القبكؿ رفض أسباب بإبداء لديو المعتمد الحككمة تمـز ال -2

 الدكلة إقميـ في كممثميا المرسمة، لمدكلة الدبمكماسي الرسكؿ ىك الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كاف كلما
 كجيتيا، إلى كتكصيميا عمييا كالمحافظة الدبمكماسية، الحقيبة بنقؿ رسميا المكمؼ بحسبانو المستقبمة،

 أف يجب كما ،حقيبة كحامؿ صفتو تثبت التي الرسمية الكثائؽ بكافة تزكده أف المرسمة الدكلة فعمى لذلؾ
 .دبمكماسية حقيبة حامؿ بصفتو لو المستقبمة الدكلة قبكؿ لؾذ يقابؿ

 
 :التالي النحك عمى مباحث ثبلثة إلى الفصؿ ىذا نقسـ ذلؾ عمىبناء ك       

 كشركطو الدبمكماسية الحقيبة حامؿ  مفيـك :األول المبحث
 كجنسيتو الدبمكماسية الحقيبة حامؿ تعييف :الثاني المبحث
 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كظائؼ: الثالث المبحث

 
 
 
 

                                                 
 .84 ص ،1975  سنة،مكتبة جامعة عيف شمس : القاىرة ، القنصمية والعالقات الدبموماسي القانون جنيد، المنعـ عبد  -1
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 وشروطو الدبموماسية الحقيبة حامل مفيوم: األول المبحث
ال يكجد أم تعريؼ لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية في اتفاقيات التدكيف األربع الخاصة بالقانكف  في الكاقع 

نما يمكف لنا مف خبلؿ كظيفة حامؿ الحقيبة الدبمكماسية  تعريفو، خاصة كأف استنباط الدبمكماسي، كا 
الميمة المككمة إليو، ىي نقؿ الحقيبة كتكصيميا إلى كجيتيا، تكضح تعريفو، مع مبلحظة أنو يكجد أكثر 

مف نكع لحممة الحقائب الدبمكماسية، فيناؾ حامؿ الحقيبة الدائـ، كحامؿ الحقيبة المؤقت، كما يجب 
إلضفاء لفظ حامؿ حقيبة دبمكماسية عمى شخص ما، أف يككف مزكدنا بكافة المستندات كالبيانات التي تدؿ 

تمتع بالحصانات كاالمتيازات المقررة لو، ألنو بدكف تكافر ىذه لؿعمى صفتو كحامؿ حقيبة دبمكماسية، 
البيانات كالمستندات، فإنو قد يعامؿ عمى أنو ناقؿ لمحقيبة الدبمكماسية فقط دكف التمتع بحصانة حامؿ 

 .الحقيبة الدبمكماسية 

 :التالي النحك عمى مطمبيف إلى المبحث ىذا نقسـ ذلؾ عمى بناءك
 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ  مفيكـ:األول المطمب
 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ في تكفرىا الكاجب الشركط :الثاني المطمب
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 الدبموماسية الحقيبة حاملمفيوم : األول المطمب
 محدد تعريؼ ىناؾ يككف أفيستحسف  ما، شخص عمى دبمكماسية حقيبة حامؿ لفظ إلضفاء

. لو المقررة كالحصانات االمتيازات بكافة تمتعو بيدؼ كذلؾ ،العاـ الدكلي القانكف ألحكاـ كفقان  عميو كمتفؽ
 ،ليـ القانكنية الحماية تكفير لضماف الدبمكماسية الحقائب حممة أنكاع بياف ضركرة جبت ككذا

 .إليو المرسؿ إلى تسميميا كحتى نقميا فترة طكاؿ الدبمكماسية الحقيبة حرمة انتياؾ كعدـ

 

 :التالي النحك عمى فرعيف إلى المطمب ىذا نقسـ ذلؾ عمى كبناء
 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ تعريؼ: األول الفرع
 الدبمكماسية الحقائب حاممي أنكاع:الثاني الفرع

 
ة الدبموماسي الحقيبة حامل تعريف: لاألو الفرع

 حيث كمف المغة، حيث مف الدبمكماسية، الحقيبة حامؿ تعريؼ إلى الفرع اذق خبلؿ مف سنتطرؽ
. االصطبلح الفقيي كالقانكني

 يؤدييا برسالة بعثتو أم رسكالن  أرسمت العرب تقكؿ ، إذالرسكؿ حامؿ الحقيبة لغةن أنو تعريؼ يمكف
 ك التثنية يجكزك  كالمجمكع كالمثنى كالمؤنث لممذكر كاحد بمفظ استعمالو يجكز مفعكؿ، بمعنى فعكؿ فيك

 1.بضمتيف الرسؿ عمى الجمع
 أك تسميـ في فقط تتجسد ال قد الرسكؿ ميمة أف"  :الكفا أبك أحمد الدكتكر يضيؼ اذق كفي

نما القبض،  تقديـ في المجاممة لفكرة بالتطبيؽ يشارؾ قد أك شفاىة عمييا كالرد شفيية رسالة يبمغ قد كا 
 2"الخ...فرح حضكر أك عزاء

 يقاؿ كالرسكؿ ،الرسكؿ منو فاشتؽ االنبعاث مف المنبعث يعني الرسكؿ أف ":األصبياني كيقكؿ
 .رسكالن  حفص أبا ابمغ أال :الشاعر كقكؿ، نفسيا الرسالة معنى في يستخدـ أم المحتمؿ لمقكؿ تارة

 لؾذ يككف كقد كالمكركىة، المحبكبة األشياء كفي اإلنساف في يقاؿ كاإلرساؿ كالرسالة القكؿ لمحتمؿ كتارة
 06مف اآلية / األنعاـسكرة  .« وَأَْرَسْلنَ ا السََّماء َعلَْيِهم مِّْدرَارًا  »:تعالى قكلو نحك كالمطر بالتسخير كإرساؿ الريح

 3.الرسؿ إرساؿ نحك اختيار لو مف ببعث يككف كقد.
 تبميغو، ك تأديتو إليو طمب اذإ اذبؾ أرسمو يقاؿ برسالة، بعث مف: ىك  االسبلميالفقو في كالرسكؿ      
 تبميغو كأمر بشرع إليو أكحى حر ذكر إنساف الشرع لساف كفي بضميا، كرسؿ السيف، بسككف رسؿ كجمعو
 1.رسكؿ غير نبيان  يككف فقد العكس، كال نبي رسكؿ فكؿ نبي، فيك بالتبميغ يؤمره كلـ إليو أكحى فإف

                                                 
1
 .226 ص ،1977  سنة،دار المعارؼ :  القاىرة، لمرافعي الكبير شرح غريب في المنير المصباح المقرم، بف محمد بف أحمد-   

2
 .185 ص ،1992 سنة  ،دار النيضة العربية : القاىرة اإلسالمي، الدبموماسي القانون، الكفا أبك احمد-   
 .284 ص ،1970  سنة، المكتبة االنجمك مصرية: القاىرة ، اهلل خمؼ احمد تحقيؽ ،القرآن غريب في المفردات ،االصبياني الراغب-  3
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 كزير أف سمطاف حامد الدكتكر يقكؿ إذ رسكؿ، كممة يستخدـ اتجاىا مازاؿ الحديثة الكتابات كفي
 2" األجنبية الدكلة حككمات لدل ككسيطيا دكلتو رسكؿ  :"ىك الخارجية

 بنقؿ يقكمكف يفذاؿ الدبمكماسييف عمى لمداللة "رسؿ جمع الرسكؿ "كممة باشا ماىر عمي كيستخدـ
 يطمؽ ما لؾذب يقصد نوأ كيبدك االستعجاؿ حالة في أك البريد أعماؿ تعطيؿ حالة في الرسمية الرسائؿ
."الدبمكماسية الحقيبة حامؿ "اآلف عميو

 3 
: كمف حيث اصطبلحو القانكني

 لنقؿ البعثة مف أك دكلتو قبؿ مف المكمؼ الشخص انو الدبمكماسية الحقيبة حامؿيمكف تعريؼ 
 ىذا كاف سكاء ،المستقبمة الدكلة في إليو المرسؿ إلى تكصيميا حتى عمييا كالمحافظة الدبمكماسية الحقيبة
 الحقيبة كتكصيؿ لنقؿ خصيصا عيف أك لدييا المعتمدة الدكلة في الدبمكماسية البعثة في عضكا الرسكؿ

 . الدبمكماسية
 في الصفة بيذه الدبمكماسية الحقيبة حامؿ تعريؼ يبيف نص يكجد ال أنو مف الرغـ كعمى

 الحقيبة لحامؿ محتمؿ لتعريؼ عناصر متضمنة  تعدأف يمكف التالية األحكاـ أف إال ،4القائمة االتفاقيات
 :الدبمكماسية

 5 1961لعام الدبموماسية لمعالقات فيينا اتفاقية :أوال          
 : أف عمى 27 المادة مف( 5 )ك( 1 )الفقرتاف نصت فقد
 ىذه كتصكف الرسمية األغراض لجميع االتصاؿ حرية لمبعثة لدييا المعتمد الدكلة تجيز(- 1" )

 أف كجدت، أينما األخرل كقنصمياتيا كبعثاتيا المعتمدة الدكلة بحككمة اتصاليا عند لمبعثة كيجكز الحرية
 ".الشفرة أك بالرمكز المرسمة كالرسائؿ الدبمكماسيكف الرسؿ ذلؾ في بما المناسبة الكسائؿ جميع تستخدـ

 يككف أف عمى بكظيفتو قيامو أثناء الدبمكماسي الرسكؿ بحماية لدييا المعتمد الدكلة تقكـ(- 5")
  "الدبمكماسية الحقيبة منيا تتألؼ التي الطركد كعدد مركزه تبيف رسمية بكثيقة مزكدان 

 
 

 6 1963 لعام القنصمية لمعالقات فيينا اتفاقية :ثانيا

                                                                                                                                                         
 مراجعة عبد الرزاؽ عفيفي تعميؽ إسماعيؿ األنصارم، المممكة العربية ،تيميو ابن اإلسالم لشيخ  الواسطية العقيدة شرح، ىراس خميؿ محمد-  1

 .9 ص ، ـ1983- ىػ1403سنة  الرئاسة العامة إلدارة البحكث العممية كاإلرشاد،:السعكدية، الرياض 
دار  : القاىرة  الطبعة الخامسة،، السمم وقت العام الدولي القانون  كعائشة راتب كصبلح الديف عامر،سمطاف حامد :لمتفصيؿ اكثر انظر- 2

 .160 ص ، 1972 سنة  ،النيضة العربية
 .187 ص ، سابؽاؿ مرجعاؿ الكفا ، أبك احمد-  3
منشكرات عكيدات، سنة :  ، الطبعة األكلى، بيركت"دراسة مقارنة" الوظيفة القنصمية والدبموماسية في القانون والممارسةعاصـ جابر،:انظر- 4

 .518، ص 1986
1964 مارس02، مؤرخ في 64/74مرسـك رئاسي رقـ   الشعبية بمكجبة انضمت إلييا الجميكرية الجزائرية الديمقراطي- 5  

.   1964 مارس 04، مؤرخ في 64/85 الشعبية بمكجب مرسـك رئاسي رقـ ةصادقت عمييا الجميكرية الجزائرية الديمقراطي-1  
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 :أنو عمى 35 نص المادة مف( 5 )ك( 1 )الفقرتاف نصت حيث
 كالمراكز الدبمكماسية كالبعثات بالحككمة اتصالو في القنصمي كلممركز(...................... 1")
 حاممك ذلؾ في المناسبة الكسائؿ جميع تستخدـ أف مكاقعيا، كانت أينما المكفدة، لمدكلة األخرل القنصمية
 ...".القنصمية أك الدبمكماسية الحقائب

 الطركد كعدد مركزه تبيف رسمية بكثيقة القنصمية الحقيبة حامؿ يزكد(...................... 5")
". القنصمية الحقيبة منيا تتألؼ التي

  1969 لعام الخاصة البعثات اتفاقية :ثالثا
 :أف عمى منيا 28 المادة مف 6 ،3 ،1 الفقرات نصت حيث
 كمراكزىا الدبمكماسية كبعثاتيا المكفدة الدكلة بحككمة اتصاليا في الخاصة كلمبعثة(.......... 1")
 الكسائؿ جميع تستخدـ أف مكاقعيا، كانت أينما نفسيا البعثة بأقساـ أك األخرل الخاصة كبعثاتيا القنصمية،
 ......"الحقائب حاممك ذلؾ في بما المناسبة

 ذلؾ في بما االتصاؿ كسائؿ ممكنان، ذلؾ كاف حينما الخاصة، البعثة تستخدـ(.......... 3")
." المكفدة لمدكلة الدائمة الدبمكماسية بالبعثة الحقيبة حامؿ

 التي الطركد كعدد مركزه تبيف رسمية بكثيقة مزكدنا يككف الذم الخاصة البعثة حقيبة حامؿ(......... 6")
 ...."الحقيبة منيا تتألؼ

 ذات الدولية المنظمات مع عالقاتيا في الدول تمثيل بشأن 1975 لعام فيينا اتفاقية :رابعا
  العالمي الطابع

 :أف عمى منيا 27 المادة مف 5 ،1 الفقرتاف تنص حيث
 كمراكزىا الدائمة، الدبمكماسية كبعثاتيا المكفدة الدكلة بحككمة اتصاليا في كلمبعثة(.......... 1")
 أف مكاقعيا كانت أينما مراقبييا كفكد ككفكدىا الخاصة، كبعثاتيا الدائميف، مراقبييا كبعثات القنصمية
 ......."الحقائب حاممك ذلؾ في بما المناسبة الكسائؿ جميع تستخدـ

 التي الطركد كعدد مركزه تبيف رسمية بكثيقة مزكدا يككف الذم البعثة حقيبة حامؿ(.......... 5")
 ............"الحقيبة منيا تتألؼ

 :أنو عمى االتفاقية ذات مف 57 المادة مف 6 ،3 ،1 الفقرات تنص كما
 كمراكزىا الدائمة الدبمكماسية كبعثاتيا المكفدة الدكلة بحككمة اتصالو في كلمكفد(........ 1")
 ككفكد األخرل كالكفكد الخاصة، كبعثاتيا الدائميف المراقبيف مف كبعثاتيا الدائمة، كبعثاتيا القنصمية،
 .........."الحقائب حاممك ذلؾ في بما المناسبة الكسائؿ جميع يستخدـ أف مكاقعيا، كانت أينما المراقبيف،
 حقيبة حامؿ............ ذلؾ في بما االتصاؿ، كسائؿ ممكنان  ذلؾ كاف حيثما الكفد، يستخدـ( 3")

 ."المكفدة لمدكلة الدائمة المراقبة بعثة أك الدائمة البعثة أك القنصمي المركز أك الدائمة الدبمكماسية البعثة
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 التي الطركد كعدد مركزه، تبيف رسمية بكثيقة مزكدا يككف الذم الكفد حقيبة حامؿ(......... 6")
 ".الحقيبة منيا تتككف

 عمى تحتكم أنيا البياف، آنفة األطراؼ المتعددة االتفاقيات في الكاردة النصكص مف كيستفاد
 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كأف الدبمكماسية، الحقيبة حامؿ ككظائؼ تعريؼ لتحديد تكجييية مبادئ

 مأمكنة بطريقة لبلتصاؿ، ما دكلة تستخدميا التي المناسبة الكسيمة يصبح المحددة، بميامو باطبلعو
 الكفد أك الخاصة، البعثات أك الدائمة، المراقبة بعثات أك القنصمي، المكتب أك الدبمكماسية بالبعثة

 الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ فإف لذلؾ ،حينذاؾ اىتماميا خاص بكجو تستدعي التي الجيات مف المراقب،
 يككف كال كمرنان، كاسعان  التعريؼ يككف أف ينبغي ثـ كمف الكظائؼ مف عددان  العممية، الممارسة ناحية مف

 .األنشطة بمختمؼ قائمة عمى كمقتصرنا ضيقان 
 

 ما ىك الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ األمثؿ التعريؼ أف سبؽ مما نستشفيا أف يمكف التي كالخبلصة
: يمي
 كتكصيميا عمييا كالمحافظة الدبمكماسية الحقيبة بنقؿ كالمكمؼ المرسمة الدكلة لدل الدائـ المبعكث -

 .إليو المرسؿ المكاف إلى

 الحقيبة بنقؿ الدبمكماسية البعثة مف أك المرسمة الدكلة جانب مف خصيصان  يكمؼ الذم الرسكؿ ىك أك -
 .كجيتيا إلى كتكصيميا عمييا كالمحافظة الدبمكماسية

 حامؿ أك دائـ حقيبة حامؿ يككف قد الدبمكماسية الحقيبة حامؿ أف لنا يتضح السابؽ التعريؼ مف
 نقكـ سكؼ ما كىذا ،الطائرة قائد أك السفينة قبطاف بكاسطة الحقيبة نقؿ يتـ قد كذلؾ مؤقت، حقيبة

. المطمب اذق مف الثاني الفرع في بتكضيحو
 

ة الدبموماسي الحقائب حاممي أنواع: الثاني الفرع
 مف دائمة بصفة الدبمكماسية الحقيبة حامؿ تعييف يتـ فقد الدبمكماسية، الحقائب حممة أنكاع تتعدد

 في إليو المرسؿ إلى الدبمكماسية الحقيبة كتسميـ لنقؿ مؤقتة بصفة تعيينو يمكف كما المرسمة، الدكلة جانب
 نبحثو ما كىذا الطائرة، قائد أك السفينة قبطاف إلى الحقيبة بنقؿ يعيد أف يجكز كما المستقبمة، الدكلة إقميـ
 ذكره اآلتي التفصيؿ عمى

 

 

 
 :الدائم الدبموماسية الحقيبة حامل: أوال

 المرسمة الدكلة طريؽ عف أصبلن  المعيف الدبمكماسي المبعكث ىك الدائـ الدبمكماسية الحقيبة حامؿ
 .المستقبمة الدكلة إقميـ في إليو المرسؿ إلى كتسميميا كنقميا الدبمكماسية الحقيبة لحمؿ دائمة بصفة
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: أنو عمى 1الدكلي القانكف لجنة مكاد مشركع مف الثالثة المادة نصت الخصكص ىذا كفي
 جانب مف المقررة القانكنية لمقكاعد كفقا مفكضان  شخصا" الدبمكماسية الحقيبة حامؿ "مصطمح يعني" (1)

 :بكصفو مؤقت حقيبة كحامؿ خاصة لمناسبة أك منتظمة بصفة إما المرسمة، الدكلة

/ نيساف 18 في المؤرخة الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية في الكارد بالمعنى دبمكماسية حقيبة حامؿ (أ )
 .1961 أبريؿ،

  نيساف 24 في المؤرخة القنصمية لمعبلقات فيينا اتفاقية في الكارد بالمعنى قنصمية حقيبة حامؿ  (ة )
 .1963 أبريؿ/

 كانكف 8 في المؤرخة الخاصة البعثات اتفاقية في الكارد المعنى إطار في خاصة لبعثة الحقيبة حامؿ (ج )
 .1969 ديسمبر / األكؿ

 فيينا اتفاقية في الكارد المعنى إطار في مراقب كفد أك دائمة مراقبة بعثة أك دائمة لبعثة حقيبة حامؿ (د )
 تككؿ 1975 مارس/ ارذآ 14 في المؤرخة العالمي الطابع ذات المنظمات مع عبلقاتيا في الدكؿ لتمثيؿ
 في إلييا المشار الرسمية االتصاالت أجؿ مف كيستخدـ الدبمكماسية الحقيبة كتسميـ نقؿ ك رعاية ميمة إليو

 ".المادة

 :المؤقت الدبموماسية الحقيبة حامل: ثانيا         
 مؤقتة بصفة دبمكماسية حقيبة حامؿ تعييف إلييا المكفدة الدكلة في ىاتكلبعث المرسمة لمدكلة يجكز

 تسميـ كىي ميمتو انتياء عند صفتو كتنتيي كجيتيا، إلى الدبمكماسية الحقيبة كتسميـ نقؿ ميمتو تككف
 .2إليو لممرسؿ الدبمكماسية الحقيبة

 الدائـ الحقيبة لحامؿ مقررة عادة تككف التي كالحصانات االمتيازات كافة الميمة ىذه أثناء في كلو
 .كتكصيميا لمحقيبة قحمؿ مدة كطكاؿ

 عمى منيا السادسة الفقرة 1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف 27 المادة نصت كقد
 :أنو

 الحالة ىذه في كتسرم خاص، دبمكماسي رسكؿ تعييف لمبعثة أك المعتمدة لمدكلة كيجكز( 6")
 الرسكؿ ىذا مثؿ بقياـ فييا المذككر الحصانات سرياف كينتيي المادة، ىذه مف( 5 )الفقرة أحكاـ أيضا
 ".إليو المرسؿ إلى عيدتو في المكجكدة الدبمكماسية الحقيبة بتسميـ

                                                 
1
، كقدمتو إلى الجمعية العامة كجزء مف تقرير المجنة عف 1989اعتمدت المجنة ىذا النص في دكرتيا الحادية ك األربعكف المعقكدة في عاـ - 

كيرد التقرير، الذم يتناكؿ أيضا التعميقات عمى مشاريع المكاد ك مشركعي البرتكككليف االختيارييف المتعمقيف بيا في حكلية لجنة . أعماؿ تمؾ الدكرة
، المجمد الثاني ،الجزء الثاني 1998القانكف الدكلي، 

. 339 ، ىامش ص 2005، الطبعة السادسة، المجمد األكؿ، سنة أعمال لجنة القانون الدولي: األمـ المتحدة ، نيكيكرؾ – 
524عاصم جابر، المرجع السابق ، ص - 

2
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 خاصة مناسبات أك لمناسبة حقيبة حامؿ ىك المؤقت الدبمكماسية الحقيبة حامؿ أف ذلؾ كمفاد
 الحصانات ىذه تتكقؼ أف عمى الدائـ، الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ المقررة كاالمتيازات بالحصانات يتمتع

 . إليو المرسؿ إلى الحقيبة تسميمو بمجرد كاالمتيازات
إلى الممارسات الدكلية غالبا ما يككف حاممك الحقائب المؤقتيف مف مكظفي الكزارات  كبالنظر

  1. الخارجية أك ىيئات أخرل تابعة لمدكلة كليا مياـ متعمقة بالعبلقات الخارجية ككزارات التجارة كاالقتصاد

إف ىذه الفقرات بينت الفرؽ بيف الرسكؿ الدبمكماسي الرسمي كالرسكؿ الدبمكماسي الخاص أك 
المؤقت، حيث تنتيي حصانات الرسكؿ الدبمكماسي الخاص بمجرد تسميمو الحقيبة الدبمكماسية إلى المرسؿ 

   2.إليو، بينما تستمر بالنسبة لمرسكؿ األكؿ، كما تستمر حصانة الحقيبة الدبمكماسية

 فقرة السادسة مف المرسـك 13     كقد نصت عمى ىذا الصنؼ مف حممة الحقائب الدبمكماسية المادة 
 متضمف التصديؽ عمى االتفاقية القنصمية بيف 2011 مام 03 المؤرخ في 183-11الرئاسي رقـ 

يجكز لمدكلة المكفدة كبعثاتيا : " 2009 سبتمبر 30الحككمة الجزائرية ك الككبية المكقعة بيافانا في 
 الدبمكماسية ك القنصمية أف تعيف حاممي حقائب مؤقتيف، ك في ىذه الحالة تطبؽ أيضا أحكاـ الفقرة

الخامسة مف ىذه المادة شريطة أف ينتيي العمؿ بالحصانات الكاردة فييا بمجرد تسميـ حامؿ البريد لمحقيبة 
3"القنصمية التي كمؼ بيا  

ةالطائر قائد أو السفينة قبطان بواسطة الدبموماسية الحقيبة نقل: ثالثا         
 التجارية الطائرات إحدل قائد إلى الدبمكماسية بالحقيبة تعيد أف عمى الدكؿ بعض بيف العمؿ جرل

 4.إلييا المرسؿ الدكلة في بدخكلو مسمكح مكاف في اليبكط تزمع التي
 اإلنجميزية الجكية الخطكط شركة مثؿ الغرض ليذا تنشئيا شركات الدكلة تمتمؾ عندما خاصة يحدث كىذا

  .األكربية
 قبطاف أك الطائرة قائد ديع ال الحاالت ىذه كفي السفينة، قبطاف إلى بالحقيبة تعيداؿ ليا يمكف كما

 حتى حرمتيا ذاتيا لمحقيبة تظؿ بينما بالحصانة، التمتع لو يحؽ الدبمكماسي الرسكؿ حكـ في السفينة
 المككنة العبكات عدد فيو يبيف رسمي لمستند حامبلن  القائد ىذا يككف أف عندئذ كيجب كجيتيا، إلى تصؿ
 كدكف مباشرة ليتسمـ أعضائيا أحد تكفد أك الحقيبة إلييا المكجية الدبمكماسية كلمبعثة  الدبمكماسية،لمحقيبة

                                                 

  -
 .33، ص 2002 رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، سنة ،"الحقيبة الدبموماسية" ، عيسى زىية1
- 

 ،الطبعة الرابعة، "نشأتيا وتطورىا وقواعدىا ونظام الحصانات واالمتيازات الدبموماسية "الدبموماسية عمي حسيف الشامي، :  راجع في المكضكع2
 .500، ص 2009  سنةالثقافة لمنشر كالتكزيع ، دار: األردف

التصديق عمى االتفاقية القنصمية بين حكومة الجميورية الجزائرية ، المتضمف 2011 ك مام03 مؤرخ 183-11المرسـك الرئاسي رقـ : انظر- 3
، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2009 سبتمبر 30، المكقعة بيافانا في الديمقراطية الشعبية وحكومة الجميورية الكوبية

   .2011 مايك 18،  بتاريخ 28العدد
. 764 ، ص2008دار النيضة العربية، سنة:  القاىرة،مقدمة لدراسة القانون الدولي العامصبلح الديف عامر،  :لمزيد مف التفصيؿ انظر- 4
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 بينما تظؿ  الحقيبة الدبمكماسية تتمتع بيذه ينة،السؼ أك الطائرة قائد يد مف الدبمكماسية الحقيبة قيد
 1.الحصانة بمعزؿ عف حامميا

 عمى 1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف 27 المادة مف السابعة الفقرة نصت كقد
 :أنو

 حدا في ىبكطيا المقرر التجارية الطائرات إحدل رباف إلى الدبمكماسية بالحقيبة يعيد أف كيجكز"
  منيا تتألؼ التي الطركد عدد تبيف رسمية بكثيقة الرباف ىذا تزكيد كيجب المباحة، الدخكؿ مكاني

 الحقيبة لتسميـ أفرادىا أحد إيفاد لمبعثة كيجكز دبمكماسيان  رسكالن  يعتبر ال كلكنو الدبمكماسية، الحقيبة
 ". مباشرة حرة بصكرة الطائرة رباف مف الدبمكماسية
 التجارية الطائرة قائد إلى بالحقيبة تعيد أف المرسمة الدكلة حؽ مف بأنو صراحة يقرر النص ىذا

 كالكثائؽ بالمستندات القائد ىذا دمزكت أف مراعاة مع ،المباحة الدخكؿ مكاني أحد في ىبكطيا المقرر
. الدبمكماسية الحقيبة منيا تتألؼ التي الطركد عدد تبيف التي الرسمية

 الدبمكماسية بالحصانة يتمتع ال أنو بمعنى دبمكماسيان  رسكالن  يعتبر ال الدبمكماسية لمحقيبة حممو رغـ كلكنو 
 . الدائـ الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ المقررة

كىذا حؿ تكفيقي تعتمد عميو عادة بعثات الدكؿ الصغرل التي ال تقكل عمى إرساؿ خاص لمرافقة الحقيبة 
  2.الدبمكماسية، كذلؾ بسبب قمة عدد أفرادىا كقمة إمكانياتيا المادية 

 عمى نص حيث الدكلي القانكف لجنة مشركع مف 23 المادة نص مشركع صيغ فقد النص اذق غرار كعمى
 :أنو
 دخكؿ ميناء إلى كصكليا كمقرر تجارم خط عمى عاممة طائرة أك سفينة قبطاف إلى يعيد أف يجكز" (1)

 ".الدبمكماسية بالحقيبة بو مرخص

 ال كلكنو إليو، بيا المعيكد الحقيبة منيا تتألؼ التي الطركد عدد تبيف رسمية بكثيقة القبطاف يزكد (2)
 .دبمكماسية حقيبة حامؿ يعتبر

 كفدىا مف أك القنصمي مركزىا مف أك المرسمة الدكلة بعثة مف لعضك المستقبمة الدكلة تسمح (3)
 يسمـ لكي أك القبطاف مف بحرية ك مباشرة الحقيبة يتسمـ لكي الطائرة أك السفينة إلى عائؽ دكف بالكصكؿ

 ". بحرية ك مباشرة الحقيبة إليو

 حممو فترة أباف الدبمكماسية الحصانة السفينة رباف أك الطائرة قائد منح بشاف الخبلؼ ثار كقد
 .ليا تسميمو كحتى الدبمكماسية لمحقيبة

                                                 

- 
1
. 500 عمي حسيف الشامي، المرجع نفسو،  ص  

2
حرية االتصال  " ؛ رؤكؼ بكسعدية،220، ص 1998 سنة جامعة دمشؽ ،: ، الطبعة السادسة، دمشؽالدبموماسية فؤاد شباط،: انظر-   

   .3،2:،  ص ص2005 سنة ، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،"الدبموماسي في عمل البعثات الدائمة
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 الطائرة بنفسو يقكد  الذمالدبمكماسي الرسكؿ أنو إلى كىك األرجح الفقو مفكقد ذىب رأم 
 .1بالحصانة بالتالي كيتمتع الدبمكماسية الحقيبة بحامؿ يشبو فإنو الدبمكماسية الحقيبة لنقؿ المخصصة

 الحقيبة لحامؿ المخصصة كالحصانات االمتيازات كافة الدبمكماسي الرسكؿ منحكمف الضركرم 
 الحقيبة حامؿ األقؿ عمى يشبو الحالة ىذه في ألنو بنفسو الطائرة يقكد الرسكؿ ىذا كاف إذا الدبمكماسية،

 العضك إلى عيدتو في التي الحقيبة تسميمو بمجرد تتكقؼ أف عمى الحصانات ىذه منحو فيمكف المؤقت،
 .المقصكد المطار إلى الطائرة كصكؿ لدل الدبمكماسية البعثة مف المرسؿ

 أك تأخيرات أية كلتفادم أماف، في الدبمكماسية الحقيبة كصكؿ ضماف إلى يؤدم ذلؾ ألف
 حماية منو اليدؼ يككف كاالمتيازات الحصانات ىذه منحو فإف ثـ مف ك ،الرحمة أثناء تحدث قد انتياكات
 .الرحمة تمؾ خبلؿ الحقيبة ىذه حامؿ الرسكؿ كحماية الدبمكماسية الحقيبة

 بالحقيبة تعيد أف إلييا المكفدة الدكلة في الدبمكماسية لبعثيا أك المرسمة لمدكلة يجكز فإنو كىكذا
 الحقيبة نقؿ ميمتو تككف الطاقـ، أفراد أحد أك السفينة قبطاف إلى أك الطائرة قائد إلى الدبمكماسية
  ال يتمتعالقبطاف أك القائد ىذا أف مبلحظة مع إلييا، المرسمة الجية إلى تسميميا حتى عمييا كالمحافظة

نما دبمكماسية، حقيبة كحامؿ يعد ال ألنو ،لمحقيبة نقمو فترة أثناء حصانات أك امتيازات بأية  يعامؿ كا 
 لمعبلقات فيينا اتفاقية مف 27 المادة مف السابعة الفقرة عميو نصت كىذا فقط، لمحقيبة ناقؿ بصفتو

 .الدكلي القانكف لجنة مكاد مشركع مف 23 المادة عميو نصت كما ،1961 لعاـ الدبمكماسية
ف  لنقؿ رحمتو خبلؿ كالحصانات االمتيازات كافة القائد ىذا منح ضركرةكاف مف األجدر  كا 

 حصانتو تتكقؼ كمؤقت، دبمكماسية حقيبة حامؿ اعتبار عمى بنفسو الطائرة يقكد كاف إذا خاصة الحقيبة،
 كحمايتو الدبمكماسية الحقيبة كسرية حرمة ضماف بيدؼ عيدتو، في التي الحقيبة تسميـ بمجرد كامتيازاتو

 .الدبمكماسية الحقيبة حصانة عمى تؤثر قد محتممة انتياكات أية مف لمحقيبة حممو فترة أثناء أيضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .147 ص  ،1961  سنة،  دار النيضة العربية:القاىرة ،والقنصمي الدبموماسي التنظيم راتب، عائشة-  
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 الدبموماسية الحقيبة حامل في توافرىا الواجب الشروط: الثاني المطمب
 القانكف ألحكاـ كفقان  لو المقررة كالحصانات باالمتيازات الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يتمتع لكي

 أف المرسمة الدكلة عمى يجب المستقبمة، الدكلة جانب مف الصفة ىذه عمى معاممتو كلضماف الدكلي،
 أك الرسمية ككظيفتو اسمو ذلؾ في بما كاألساسية، الشخصية كالبيانات مركزه تبيف رسمية بكثيقة تزكده
 عبلماتياك  ينقميا التي الدبمكماسية الحقيبة منيا تتألؼ التي الطركد عدد بياف إلى باإلضافة ىذا ،مرتبتو
 .إليو المرسمة كالمكاف

 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف( 27 )المادة مف الخامسة الفقرة إليو أشارت ما كىذا
: أف عمى نصت حيث 1961

 بكثيقة مزكدا يككف أف عمى بكظيفتو قيامو أثناء الدبمكماسي الرسكؿ بحماية لدييا المعتمد الدكلة تقكـ( 5")
 ..."الدبمكماسية الحقيبة منيا تتألؼ التي الطركد كعدد مركزه تبيف رسمية

 الحقيبة بنقؿ إليو تعيد الذم الرسكؿ تزكد أف المرسمة الدكلة عمى يجب أنو النص ىذا مفاد
 يفيد بياف كذلؾ دبمكماسية، حقيبة حامؿ أنو فيو مكضح رسمي سفر جكازك  رسمية بكثيقة الدبمكماسية

 المستقبمة الدكلة قياـ ضماف بيدؼ كذلؾ ككجيتيا، كعبلماتيا الحقيبة منيا تتألؼ التي الطركد عدد
 لـ فإذا ثـ كمف ،الصفة ىذه عمى كمعاممتو ذاتيا، الدبمكماسية كالحقيبة الدبمكماسية، الحقيبة حامؿ بحماية
 دبمكماسية، حقيبة حامؿ أنو أساس عمى يعامؿ ال فإنو المستندات، بيذه الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يزكد
 عمييا المنصكص كالحصانات باالمتيازات التمتع دكف فقط الدبمكماسية لمحقيبة ناقؿ أنو أساس عمى إنما
. البياف أنفة 1961 لعاـ فيينا اتفاقية مف( 27 )المادة مف الخامسة الفقرة في
: أنو عمى منو الثامنة المادة نصت حيث الدكلي القانكف لجنة مكاد مشركع الشركط ىذه إلى أشار كقد
 ذلؾ في بما األساسية، الشخصية كالبيانات مركزه تبيف رسمية بكثيقة الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يزكد "

 يرافقيا التي الدبمكماسية الحقيبة منيا تتألؼ التي الطركد عدد عف فضبل مرتبتو أك الرسمية ككظيفتو اسمو
 "  ككجيتيا كعبلماتيا

 مركزه الدبمكماسية الحقيبة حامؿ بيا المزكد الكثيقة تبيف أف تتطمب أنيا( 8 )المادة مشركع كمفاد
 يتعمؽ فيما أما ،الرسمية مرتبتو أك ككظيفتو كاسمو بو، المتعمقة األساسية الشخصية البيانات ككذلؾ
 فحسب، الدبمكماسية الحقيبة منيا تتألؼ التي الطركد عدد تبيف أال ينبغي الكثيقة فإف الدبمكماسية بالحقيبة
نما  .كجيتيا إلى إشارة ككذلؾ الطركد، تعرؼ عناصر تتضمف أف يجب كا 

 الحقيبة حامؿ مركز فقط تبيف ال الكثيقة أف الشأف ىذا في السائدة الدكلية الممارسات أكدت كقد
نما الدبمكماسية،  تتألؼ التي الطركد بيانات تشمؿ كما بو، المتعمقة األساسية الشخصية البيانات كذلؾ كا 

 .ككزنيا كجيتيا ك المسمسمة أرقاميا مثؿ يرافقيا، التي الدبمكماسية الحقيبة منيا
 أف يجب لو، المقررة كالحصانات باالمتيازات الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يتمتع لكي فإنو كىكذا

 رسمي بمستند يزكد كأف ليا، كمصاحبان  الدبمكماسية لمحقيبة حامبلن  يككف أف منيا شركط عدة فيو تتكافر
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 كالبيانات صفتو بو مكضح عامان، جكازان  أك محددة لميمة جكاز أك دبمكماسي سفر جكاز كاف سكاء
 حجمياك  كأرقاميا الحقيبة منيا تتألؼ التي الطركد عدد تبيف رسمية بكثيقة ككذا لو، كاألساسية الشخصية

 المزايا بكافة كتمتعو بحمايتو المستقبمة الدكلة تمتـز الشركط ىذه فيو تكافرت ما فإذا ،ككجيتيا ككزنيا
 تسميـ كحتى لميمتو أدائو فترة طكاؿ الحصانات ىذه انتياؾ عدـ عمى كالعمؿ لو، المقررة كالحصانات

 .إقميميا كمغادرتو إلييا المرسمة الجية إلى الدبمكماسية الحقيبة
 سمطات جانب مف يعامؿ قد الدبمكماسية الحقيبة حامؿ فإف الشركط، ىذه إحدل تخمفت ما إذا أما

 في المتبعة الجمركية اإلجراءات لكافة يخضع كبالتالي فقط، لمحقيبة ناقؿ أنو عمى المستقبمة الدكلة جمارؾ
 .المستقبمة الدكلة كقكانيف لكائح

 .الدبمكماسية الحقيبة حصانة عمى تؤثر ال المعاممة ىذه أف مبلحظة مع
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 وجنسيتو الدبموماسية الحقيبة حامل تعيين: الثاني المبحث
 الدكلة لدل ليا ممثؿ ابتعاث في تشرع حينما الدكلةقياـ  الثنائية الدبمكماسية في المتبع مف
 فإذا ،الدكلة تمؾ لدل لتمثيميا تعيينو تقترح الذم الشخص ىكية فيو تكضح خطاب بإرساؿ ، المستقبمة

 تثبت بأكراؽ بتزكيده األخيرة قامت لدييا المرسمة لمدكلة كممثؿ الشخص ىذا تعييف المستقبمة الدكلة قبمت
 .1ليا كممثؿ المستقبمة الدكلة في العتماده ميمتو كتحدد صفتو

 بشرط تعييف في المطمقة الحرية المرسمة فممدكلة الدبمكماسية، الحقيبة حامؿ تعييف شأف كفي
 أحد إلى بالحقيبة تعيد أف المرسمة لمدكلة يجكز كال ، دبمكماسية حقيبة كحامؿ عميو المستقبمة الدكلة مكافقة
 .عميو الدكلة ىذه بمكافقة إال المستقبمة الدكلة مكاطني

 

 :التالي النحك عمى مطمبيف إلى المبحث ىذا نقسـ ذلؾ عمى كبناء
 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ تعييف :األول المطمب
 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ جنسية: الثاني المطمب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 .85 ص ، سابؽاؿ مرجعاؿ د،نيج المنعـ عبد -  
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 الدبموماسية الحقيبة حامل تعيين: األول المطمب
 لمقياـ بعثتيا في دبمكماسي عضك انتداب أك تعييف في الحؽ المرسمة لمدكلة أف عميو المستقر فـ
 .1آخر بمد في لبمده تابعة بعثة إلى أك كزارتو إلى دبمكماسية حقيبة حامؿ بكظيفة

كاف لكؿ بعثة دبمكماسية رسكؿ خاص بيا، يتكلى إيصاؿ كؿ الرسائؿ الصادرة مف البعثة كحمؿ 
الحقيبة الدبمكماسية، كقد اضطرت الدكؿ عمى االعتراؼ بالصفة الدبمكماسية لمرسكؿ الدبمكماسي، كذلؾ 
مف خبلؿ حمايتو ك تقديـ التسييبلت الكاممة لو عاديا شريطة أف يحمؿ كثيقة رسمية تبيف مركزه كعدد 

  2.الطركد التي تتألؼ منيا الحقيبة الدبمكماسية
 1961 لعاـ فيينا اتفاقية أحكاـ الدبمكماسية البعثة أعضاء تعييف في الدكلة حرية إلى أشارت كقد

  :أنو عمى منيا الرابعة المادة نصت حيث الدبمكماسية، العبلقات بشأف
 اعتماده المزمع لمشخص لدييا المعتمدة الدكلة قبكؿ مف التأكد المعتمدة الدكلة عمى يجب( 1")

 .فييا المنشأة لمبعثة رئيسا
  ".المعتمدة الدكلة قبكؿ رفض أسباب بإبداء لدييا المعتمدة الحككمة تمـز ال( 2 )

ف أنو النص ىذا كمفاد  إال الدبمكماسي، مبعكثيا تعييف في المطمقة الحرية المرسمة لمدكلة كاف كا 
 أسباب بإبداء إلزاميا يجكز فبل رفضتو فإذا المبعكث، ليذا المستقبمة الدكلة قبكؿ تقابميا الحرية ىذه أف

مما ال شؾ فيو أف الحكمة مف شرط المكافقة تكمف في الثقة كاالحتراـ المتبادؿ الشرطاف األساسياف  رفض
 .  3ألداء حامؿ الحقيبة لميمتو

 نصت حيث الدكلي القانكف لجنة مشركع مف السابعة المادة صيغت فقد النص ىذا غرار كعمى
 :أنو عمى

 أك القنصمية مراكزىا أك بعثاتيا أك المرسمة لمدكلة يجكز 12 ،9 المادتيف بأحكاـ اإلخبلؿ عدـ مع"
 "بحرية الدبمكماسية الحقيبة حامؿ تعييف فكدىاك

 لحامؿ القانكني لممركز أساسيان  عنصرنا تتناكؿ أنيا البياف، آنفة السابعة المادة مشركع كمفاد
 ىاتبعث أك المرسمة الدكلة في المختصة السمطات أعماؿ مف عمؿ كىذا ،تعيينو كىك أال الدبمكماسية الحقيبة

 .المرسمة لمدكلة الداخمي ختصاصاال في يدخؿ فيك ثـ كمف تقديرىا، حسب بحرية قتمارس الخارج، في
 .مؤقت ـأ دائـ أىك الدبمكماسية الحقيبة حامؿ فئة يحدد التعييف قرار فإف كذلؾ
 القانكف كفؤش مف شأف األساس في ىك الدبمكماسية الحقيبة حامؿ تعييف أف مف الرغـ كعمى

 تأشيرة منح رفض عند – المثاؿ سبيؿ عمى – كذلؾ دكلية، آثار لو تككف فقد المرسمة، لمدكلة الداخمي
 .مقبكؿ غير أنو أساس عمى الحقيبة لحامؿ دخكؿ

                                                 
 .64 ص ،1986  سنة ،مكتبة عالـ الكتب : القاىرة  ،الدبموماسية  ،ـإبراىي حممي أحمد -1

سنة  المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر،:  ، الطبعة األكلى، بيركتالعالقات الدبموماسية والقنصميةعدناف البكرم، :  لمتفصيؿ أكثر انظر-2
  .291،  ص1973دار اليقظة العربية، سنة:  ، الطبعة األكلى، بيركت الدبموماسية الحديثة؛ سمكحي فكؽ العادة ، 134 ، ص 1986

46، ص 2005منشكرات الحمبي الحقكقية، سنة : ، الطبعة األكلى ، لبناف الحصانة القضائيةسمير فرناف بالي،: راجع في المكضكع  -
3
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 الداخمي القانكف بطابع التعييف إجراء اتساـ يعكس بحيث( 7 )المادة مشركع صيغ فقد ىنا كمف
 .السكاء حد عمى الدكلية اآلثار احتماؿ مراعاة إلى كالحاجة

 ،أكثر أك دكلتيف قبؿ مف كاحد دبمكماسية حقيبة حامؿ تعييف يجكز أنو إلى اإلشارة تجدر كما
 جاء إذ ،1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف السادسة المادة عميو نصت ما غرار عمى كذلؾ
 :أنو عمى نصيا

 الدكلة تعترض لـ ما أخرل دكلة لدل بعثة رئيس كاحد شخص اعتماد أكثر أك لدكلتيف يجكز"
 ".ذلؾ عمى لدييا المعتمد

 الدكؿ بعض بو قامت كما النفقات، في التكفير بيدؼ الدكؿ بعض مارستو قد اإلجراء كىذا
 الحقيبة حامؿ قياـ عمى األمر ينطكم عندما سيما كال بينيا، فيما خاصة بعبلقات تتمتع دكؿ أك المتجاكرة،
 ىذا مثؿ إجراءات الدكؿ تكضح أف األسمكب ىذا إتباع في يشترط أنو إال ،طكيمة برحبلت الدبمكماسية

 كثيقتو أما المعنية، الدكؿ إحدل عف صادران  الحقيبة حامؿ سفر جكاز يككف أف ينبغي إذ المشترؾ، التعييف
 .مرسمة دكلة كؿ عف صادرة منفصمة كثائؽ مف تتألؼ أف أك مشتركة بصكرة تصدر أف فيجكز الرسمية
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 الدبموماسية الحقيبة حامل جنسية: الثاني المطمب
 بحرية الدبمكماسية الحقيبة حامؿ تعييف في المرسمة الدكلة حؽ  بالعرؼ الدكليعميو المستقر مف

 :اآلتي تكافر ضركرة تقابميا الحرية ىذه أف إال مطمقة
 حقيبة حامؿ تعيينو المزمع الشخص تعييف عمى المستقبمة الدكلة مف مكافقة صدكر :أوال
. دبمكماسية

. المرسمة الدكلة بجنسية الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يتمتع أف :ثانيا
 يجكز كال المرسمة، الدكلة رعايا مف الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يككف أف العامة القاعدة فإف ثـ كمف

 ىذا عمى صراحة الدكلة ىذه بمكافقة إال المستقبمة الدكلة رعايا مف الدبمكماسية الحقيبة حامؿ تعييف
 .تشاء كقت أم في المكافقة ىذه سحب في الحؽ ليا ك التعييف،

 عشر، التاسع القرف أكاخر إلى ترجع مشكمة تعد الدبمكماسييف الممثميف جنسية أف كيبلحظ
 الذيف األشخاص عمى ما لبمد الدبمكماسية الخدمة في القبكؿ يقتصر أف ىي اآلف كالسارية العامة كالقاعدة
 .البمد ىذا جنسية يحممكف

 الكاجبات تعارض تفادم ضركرة أساس عمى الدبمكماسية، الحقائب حممة عمى تسرم القاعدة كىذه
. بيـ المنكطة لممياـ الفعاؿ كاألداء المرسمة لمدكلة الكالء ضمافك

 المادة نصت حيث القاعدة ىذه إلى الدبمكماسية العبلقات بشأف 1961 لعاـ فيينا اتفاقية أشارت كقد      
: أنو عمى منيا( 8)
 ".المعتمدة الدكلة جنسية الدبمكماسيكف المكظفكف يحمؿ أف مبدئيا يجب" (1)

 يجكزك  برضاىا إال لدييا المعتمدة الدكلة جنسية يحممكف ممف دبمكماسييف مكظفيف تعييف يجكز ال" (2)
 ".كقت أم في الرضا ىذا سحب ليا

 الكقت في يككنكف ال، ثالثة دكلة مكاطني إلى بالنسبة الحؽ بيذا االحتفاظ لدييا المعتمد لمدكلة يجكز" (3)
 1"المعتمدة الدكلة مكاطني مف نفسو

 نص كالذم الدكلي القانكف لجنة مشركع مف التاسعة المادة نص صيغ المادة ىذه غرار كعمى
: أنو عمى

 ".المرسمة الدكلة بجنسية متمعان  الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يككف أف ،المبدأ حيث مف ينبغي" (1)

                                                 
 الدكلة مكاطني مف يككف الذم الدبمكماسي المبعكث يتمتع ال : " أنو عمى 1961 لعاـ فيينا اتفاقية مف 38 المادة مف األكلى الفقرة نصت قد ك - 1

  ممارسة بمناسبة بيا يقـك التي الرسمية األعماؿ إلى بالنسبة الشخصية بالحرمة ك القضائية بالحصانة إال دائمة إقامة فييا المقيميف أك لدييا المعتمد
".  إضافية كحصانات امتيازات لدييا المعتمد الدكلة تمنحو لـ ما كذلؾ كظائفو،

 إال تعيينو يجكز ال القنصمية الحقيبة حامؿ: " أنو عمى 1963 لعاـ القنصمية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف 35 المادة مف الخامسة الفقرة نصت كما
 مكاطني مف كاف إذا إال المستقبمة، الدكلة في الدائميف المقيميف مف يككف  أف كال ،المستقبمة الدكلة مكاطني مف كاف إذا المستقبمة الدكلة بمكافقة
 ".المرسمة الدكلة
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 إال المستقبمة الدكلة بجنسية المتمتعيف األشخاص بيف مف الدبمكماسية الحقيبة حامؿ تعييف يجكز ال" (2)
 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يؤدم عندما أنو عمى، كقت أم في سحبيا يجكز ،الدكلة تمؾ مف بمكافقة
 الحقيبة حامؿ يككف أف بعد إلى نافذان  المكافقة سحب يصبح ال المستقبمة، الدكلة إقميـ في كظائفو

. إليو المرسؿ إلى الدبمكماسية الحقيبة سمـ قد الدبمكماسية
  :أيضان  يتعمؽ فيما( 2 )الفقرة في عميو المنصكص بالحؽ االحتفاظ المستقبمة لمدكلة يجكز" (3)

 .المستقبمة الدكلة في دائمة بصفة المقيميف المرسمة الدكلة بمكاطني  ( أ)

 ".المرسمة الدكلة جنسية أيضا يحممكف ال ثالثة دكلة بمكاطني ( ة)

  :البياف سالفة التاسعة المادة مف نص 3، 2تدؿ الفقرتاف 
 أك بجنسيتيا يتمتع أف دبمكماسية حقيبة حامؿ لتعييف المستقبمة الدكلة قبكؿ تشترطاف أنيما

 يتسماف ال الحكميف ىذيف فإف كلذا المستقبمة، الدكلة في الدائمة اإلقامة حؽ لو أك أخرل، دكلة  بجنسية
 شخص الدبمكماسية الحقيبة حامؿ إف القائؿ االفتراض مف ينطمقاف ألنيما الكاقعية، مف ضئيؿ بقدر إال

 ال الحاالت أغمب في أنو ىي الحقيقة أف حيف في مستقبمة، دكلة في دائمة بصفة يبقى أف منو مطمكب
 .كصكلو بمكعد أك بتسميتو مسبقة معرفة أيو المستقبمة الدكلة لدل يككف

 المستقبمة الدكلة بجنسية يتمتع دبمكماسية حقيبة حامؿ تعييف المرسمة لمدكلة يجكز فإنو كىكذا
 .األخيرة ةالدكؿ مف صريحة مكافقة صدكر بشرط

 تمؾ سحب يتعارض أال ضركرة مع كقت أم في المكافقة ىذه سحب في الحؽ المستقبمة كلمدكلة
 .الرسمية لممراسبلت المعتاد السير مع المكافقة

 بتسميميا يخؿ أك التسميـ، إلى سبيميا في آنذاؾ ىي دبمكماسية حقيبة بحماية يخؿ أال كيجب
 حامؿ يككف أف بعد إال نافذان  المكافقة ىذه سحب يصبح ال كلذلؾ ،إليو المرسؿ إلى مضمكنة بطريقة
. قإلي المرسؿ إلى الدبمكماسية الحقيبة سمـ قد الدبمكماسية الحقيبة
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 الدبموماسية الحقيبة حامل وظائف: الثالث المبحث
 الدبمكماسية الحقيبة كتسميـ نقؿ ىي الدبمكماسية، الحقيبة لحامؿ الرئيسية الكظيفة أك الميمة إف

 التي الحقيبة برعاية الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يكمؼ الغرض ليذا كتحقيقان  ،بأماف النياية كصكليا جية إلى
 تسميميا حيف إلى المرسمة لمدكلة التابعة البعثة أك المختص الجياز مف استبلميا لحظة منذ كينقميا يرافقيا
 .نفسيا الحقيبة كعمى الرسمية، الكثيقة في المبيف إليو المرسؿ إلى

 عمينا لزامان  كاف ثـ كمف ،نفسيا الحقيبة مركز مف مستمد الدبمكماسية الحقيبة حامؿ مركز فإف كلذا
 المبرر ألنيا كنيايتيا الكظيفة ىذه بداية ككذا الدبمكماسية، الحقيبة حامؿ كظيفة كنطاؽ مضمكف نبيف أف

 .الكظيفية ميامو أداء طكاؿ الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ تمنح التي كالحصانات لبلمتيازات
 

  :التالي النحك عمى مطمبيف إلى المبحث ىذا نقسـ ذلؾ عمى كبناء
 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كظائؼ مضمكف :األول المطمب
 كنيايتيا الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كظائؼ بداية: الثاني المطمب
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 الدبموماسية الحقيبة حامل وظائف مضمون: األول المطمب
 االتصاؿ حرية في حقيا الدكلة لممارسة أساسية كسيمة ىي الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كظائؼ إف
 العممية الناحية مف ىك الرسمية لؤلغراض اآلمف الحر االتصاؿ في الدبمكماسية البعثة حؽ كلعؿ الرسمي،

 تستطيع ال إذ المناسبات، مف كثير في ذلؾ إلى أشير كقد ،جميعان  الدبمكماسية كالحصانات االمتيازات أىـ
 أف دكف السرية، التعميمات كتمقي كاإلببلغ بالمبلحظة المتعمقة كظائفيا مفيد نحك عمى تؤدل أف البعثة
 حقيبتيا حرمة عمى االعتماد كسعيا في يككف أف كدكف الشفكية الرسائؿ إرساؿ في الحؽ ليا يككف

 لمحماية الرئيسي المكضكع ىي الحقيبة، محتكيات أف أم لمبعثة، الرسمية كالمراسبلت الدبمكماسية
 .القانكنية

 مركز مف مستمد القانكني مركزه فإف كلذلؾ الحقيبة، كتسميـ نقؿب الشخص ىك الحقيبة كحامؿ
 .1لمبعثة الرسمية المراسبلت حرمة مبدأ مف ينبع الذم نفسيا، الحقيبة

 تفسيرنا باعتبارىا الكظيفية الحاجة ىذه الحديثة كالممارسة الحديث الدبمكماسي القانكف أقر كقد
 .الدبمكماسية كالحصانات لبلمتيازات كتبريران 

 بيف لمتمييز القانكنية المعايير أيضان  يتيح الحقيبة حامؿ كظائؼ كمضمكف نطاؽ تحديد أف كما
 كاألنشطة الرسمية، ميمتو إلنجاز كالبلزمة  الدبمكماسيةالحقيبة حامؿ مركز في المتأصمة الكظائؼ
 كمضمكف لنطاؽ عامة بصفة عميو متفؽ تعريؼ تكافر فإف كلذلؾ ،الكظائؼ ىذه نطاؽ مف الخارجة
 الحقيبة حصانة استعماؿ إساءة منع في ميمان  دكران  يؤدم أف يمكف الدبمكماسية، الحقيبة حامؿ كظائؼ

 حامؿ إعبلف حؽ ذلؾ في بما حامميا، عمى أك عمييا القيكد فرض إلى المبرر غير كالمجكء الدبمكماسية
 لحقكؽ القانكني األساس يكفر أك يمكف كما مقبكؿ، غير أك فيو مرغكب غير شخص  أنوالحقيبة

 أك المستقبمة الدكلة تمنحيا التي كالحصانات كاالمتيازات التسييبلت ذلؾ في بما الحقيبة، حامؿ كالتزامات
  .الدبمكماسية كلمحقيبة الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ العبكر دكلة

 كمضمكف نطاؽ إلى 1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف 27 المادة أشارت كقد
  :بقكليا ذلؾ ك الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ الرسمية الكظائؼ
 يككف أف عمى بكظيفتو، قيامو أثناء الدبمكماسي الرسكؿ بحماية لدييا المعتمد الدكلة تقكـ( 5")

 شخصو كيتمتع ،الدبمكماسية الحقيبة منيا تتألؼ التي الطركد كعدد مركزه تبيف رسمية بكثيقة مزكدا
 ".االعتقاؿ أك القبض صكر مف صكرة ألية إخضاعو يجكز كال بالحصانة،

 :أنو عمى المادة ذات مف السادسة الفقرة تنص كما
 أيضا الحالة ىذه في كتسرم خاص، دبمكماسي رسكؿ تعييف لمبعثة أك المعتمدة لمدكلة كيجكز"
 بتسميـ الرسكؿ ىذا مثؿ بقياـ فييا المذككرة الحصانة سرياف كينتيي المادة، ىذه مف( 5 )الفقرة أحكاـ

                                                 
1
 جماؿ ؛ 195 ص ،1996  سنة،دار النيضة العربية: القاىرة  ،والقنصمية الدبموماسية العالقات قانون، الكفا أبك أحمد :انظر تفصيبل-   

 .187 ص ،1991  سنة،ككالة األىراـ لمنشر كالتكزيع: القاىرة، ومستقبميا وحاضرىا ماضييا الدبموماسية، بركات
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 ما كؿ بدقة يحدد ال أنو النص ىذا قراءة مف كالكاضح" .إليو المرسؿ إلى عيدتو في المكجكدة الحقيبة
 .الدبمكماسية الحقيبة حامؿ لكظائؼ ميمة عناصر مف عميو ينطكم

 ،الحقيبة رعاية في بإيجاز الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كظائؼ كنطاؽ مضمكفتحديد  نستطيع ليذا
 .إلييا المرسمة الجية إلى كتسميميا نقميا سبلمة تشمؿ التي

 النامية البمداف مف المؤقتيف الحقائب حممة استخداـ تزايد مع كبيرة أىمية الكظيفة ىذه اكتسبت كقد
 .سفينة رباف أك طائرة قائد إلى بالحقيبة يعيد حيف سيما كال السكاء، عمى المتقدمة كالبمداف

 إذا الدكلي القانكف لجنة مكاد مشركع مف العاشرة المادة نص الكظائؼ ىذه مضمكف إلى أشار كقد
 :أف عمى نص

 نقمياك  إليو، بيا المعيكد الدبمكماسية الحقيبة رعاية في الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كظائؼ تتألؼ"
  ".إليو المرسؿ إلى كتسميميا

 الحقيبة حامؿ كظائؼ كاحد آف في كمكجزة دقيقة  بطريقة يعرؼ أنو النص ىذا مف كيتضح
 إلى تسميميا حتى بنقميا يقكـ التي الدبمكماسية الحقيبة عمى المحافظة في ميمتو تنحصر إذ ،الدبمكماسية

 .إليو المرسؿ
 منذ الدبمكماسية الحقيبة رعاية ىي الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كظائؼ كنطاؽ مضمكف فإف كىكذا

 ضركرم، أمر الكظائؼ ليذه دقيؽ تعريؼ كضع كأف ،اإليو المرسمةالجية  إلى كتسميميا كنقميا تسمميا
 أف يمكف أنو كما الحقيبة، لحامؿ المستقبمة الدكلة تمنحيا التي كاالمتيازات الحصانات كيبرر يفسر ألنو
 .حامميا حصانة انتياؾ أك الدبمكماسية الحقيبة حصانة استعماؿ إساءة مف الحد إلى يؤدم
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 نيايتيا و الدبموماسية الحقيبة حامل وظائف بدء: الثاني المطمب
 

 لحظة منذ تبدأ ىؿ كنيايتيا، الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كظائؼ بداية تحديد حكؿ الخبلؼ ثار
 دكلة أك المستقبمة الدكلة إقميـ عبكره لحظة منذ أك المرسمة، الدكلة إقميـ في الدبمكماسية الحقيبة تسممو
 باالمتيازات تمتعو بداية بتحديد يتعمؽ فيما بالغة أىمية ذا يعد التكقيت ىذا تحديد كأف خاصة العبكر؟

.  حتى نياية ميمتودبمكماسية حقيبة حامؿ بصفتو لو المقررة كالحصانات
 :التالي النحك عمى فرعيف إلى المطمب ىذا نقسـ ذلؾ عمى كبناء
 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كظائؼ بدء  :األول الفرع
 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كظائؼ انتياء :الثاني الفرع

 
 الدبموماسية الحقيبة حامل وظائف بدء: األول الفرع

 المحظة في العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة نظر كجية مف الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كظائؼ تبدأ
 حقيبة لحمؿ البعثات إحدل تعينو الذم المؤقت الحقيبة حامؿ حالة في أنو عمى إقميميا، فييا يدخؿ التي

 الحقيبة حامؿ كظيفة عمى يترتب أال فاألرجح البعثة، فييا تعتمد التي الدكلة إقميـ مف صادرة دبمكماسية
 .المستقبمة الدكلة إقميـ الحقيبة حامؿ يغادر أف إلى القانكني أثرىا

 االمتيازات ألف أىمية، ذا يعد الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كظائؼ بدء تحديد كأف خاصة
 أىمية ذات إذف ىي كظائفو فييا يتكلى التي المحددة كالمحظة كظائفو، مف تنبع لو المقررة كالحصانات

 .المجاؿ ىذا في بالغة
 بيف بداية الكظائؼ الدبمكماسية كانتيائيا كبيف بداية التمتع 1961كلقد ميزت اتفاقية فيينا لعاـ 

 لتستدرؾ حصكؿ مثؿ ىذه األمكر 39بحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية كانتيائيا، حيث جاءت المادة 
:  ، فاعتبرت ىذه المادة في فقرتيا األكلى انو فالتي مف شانيا أف تؤثر سمبا عمى المبعكثيف الدبمكماسيي

يجكز لصاحب الحؽ في االمتيازات كالحصانات أف يتمتع بيا منذ دخكلو إقميـ الدكلة المعتمد لدييا " 
 كزارة أخرل قد يتفؽ عمييا إف كاف مكجكدا أملتكلى منصبو أك منذ إعبلف تعيينو إلى كزارة الخارجية أك 

. " في إقميميا
 المتعمقة 40        كقد أكدت عمى ىذا الفصؿ بيف التمتع بالحصانات كبيف مباشرة الكظائؼ المادة 
: بالحصانات التي تمنحيا الدكلة الثالثة في حاؿ المركر بإقميميا، حيث نصت عمى أف 

تقـك الدكلة الثالثة المعنية بمنح الحصانة الشخصية كغيرىا مف الحصانات التي يقتضييا ضماف  " 
 يحمؿ جكازه سمة الزمة منيا كيككف مارا بإقميميا أك مكجكدا فيو مالمركر أك العكدة لكؿ مبعكث دبمكماس

 1".في طريقو إلى تكلى منصبو في دكلة أخرل أك في طريؽ العكدة إليو أك إلى ببلده 

                                                 
1
.  587عمي حسيف الشامي، المرجع السابؽ ، ص:انظر في ذلؾ -  
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 إقميـ عبكره لحظة مف اعتبارا تبدأ الدبمكماسية، الحقيبة حامؿ كظائؼ بداية أفكمما سبؽ نخمص 
 امتيازاتو تبدأ المحظة ىذه مف اعتبارنا ألنو أسبؽ، أييما المستقبمة الدكلة إقميـ عبكرهأك العابر، المركر دكلة

 عند إال العبكر دكلة أك المستقبمة لمدكلة بالنسبة التنفيذ حيز تدخؿ ال كالتي كظائفو، عمى المرتبة كحصانتو
 في إلييا المرسمة الجية إلى الدبمكماسية الحقيبة تسميـ كىي ميمتو، ألداء تسييبلن  الدكلة ىذه إقميـ دخكلو
 .كأماف كسرعة يسر

 
 ةالدبموماسي الحقيبة حامل وظائف انتياء: الثاني الفرع

 تحت اعتمدت كالتي الدبمكماسي، القانكف بتقنيف الخاصة األربع التدكيف اتفاقيات أف الثابت مف
 كلكف الدبمكماسية، الحقيبة حامؿ كظائؼ انتياء بشأف محددة نصكصان  تتضمف لـ المتحدة األمـ رعاية
 .الدبمكماسييف الممثميف كظيفة إنياء مع المجاؿ، ىذا في مفيدة مقارنة إجراء  يمكف

 ىذا في فائدة ذات تككف قد ،1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف 43 فالمادة
: أنو عمى نصت إذا الدبمكماسي، الممثؿ كظيفة فييما تنتيي حالتيف بالذكر اختصت حيث المجاؿ،

: يمي ما الدبمكماسي المبعكث ميمة انتياء حاالت مف"
 .الدبمكماسي المبعكث ميمة بانتياء لدييا المعتمد لمدكلة المعتمدة الدكلة إعبلف ( أ)

 االعتراؼ( 9)المادة مف 2 الفقرة ألحكاـ كفقا برفضيا المعتمدة لمدكلة لدييا المعتمد الدكلة إعبلف ( ة)
 ."البعثة في فردان  الدبمكماسي بالمبعكث

 محصكرتيف، ليستا البياف، آنفة 43 المادة في عمييما المنصكص الحالتيف ىاتيف أف مبلحظة مع
 كظائؼ إنياء إلى ضمنان  أخرل 1أحكاـ عمى تنطكم االتفاقية أف إذ نفسيا، المادة أكضحت أف سبؽ كما

 المرسمة الدكلة بيف الدبمكماسية العبلقات قطع أك الدبمكماسي، الممثؿ كفاة حالة مثؿ الدبمكماسييف الممثميف
 باإلضافة لحالة الحرب ك إعبلف الشخص غير مؤقتة أك دائمة بصفة البعثة استدعاء أك المستقبمة كالدكلة

 .مرغكب فيو

 مشركع الدكلي القانكف لجنة اقترحت 1961 لعاـ فيينا اتفاقية مف( 43 )المادة نص غرار كعمى
: أف عمى نصت حيث( 11 )المادة

 : يمي ما منيا أمكر جممة تحقؽ عند الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كظائؼ تنتيي"
 .األصمي البمد إلى عكدتو أك ميمتو إنجاز (أ )

 .انتيت قد كظائفو بأف العبكر دكلة االقتضاء كعند المستقبمة، الدكلة بإخطار المرسمة الدكلة قياـ (ة )

 عف( 12 )المادة مف( 2 )لمفقرة كفقا تتكقؼ بأنيا المرسمة الدكلة بإخطار المستقبمة الدكلة قياـ (ج )
."  دبمكماسية حقيبة كحامؿ بو االعتراؼ
 :ىي الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كظائؼ فييا تنتيي حاالت ثبلث حددت قد بأنيا المادة ىذه مف كيتضح

                                                 
1
 .الدبمكماسية العبلقات بشأف 1961 لعاـ فيينا اتفاقية مف 45 ،39 رقمي المادتيف نص: راجع الحاالت ىذه بياف عمى لبلطبلع.  
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 األصمي البمد إلى عودتو أو لميمتو الدبموماسية الحقيبة حامل إنجاز: األولى الحالة
 مف المكفد الميمة بإنجاز قاـ ما إذا الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كظائؼ تنتيي الحالة ىذه ففي

 بيا، المزكد الرسمية الكثيقة في عادة كالمدكنة إلييا، المرسمة الجية إلى الحقيبة كتسميـ نقؿ كىي أجميا،
 .كظائفو تنتيي فعندئذ نفسيا الدبمكماسية الحقيبة كعمى

 لـ كظائفو فإف الدبمكماسية الحقيبة تسميـ كىي ميمتو، الحقيبة حامؿ ينجز لـ إذا أنو يعني كىذا
 بقائو مدة طالت ميما دبمكماسية حقيبة كحامؿ بمعاممتو العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة كتمتـز بعد، تنتو
 .اإلقميـ داخؿ

 إقميـ غادر أم األصمي، بمده إلى الدبمكماسية الحقيبة حامؿ عاد إذا أيضان  كظائفو تنتيي كما
 مف أجميا مف المرسؿ ميمتو أنجز قد كاف إذا عما النظر بصرؼ العبكر، دكلة أك المستقبمة، الدكلة
 .عدمو

– العبور دولة االقتضاء عندو – المستقبمة الدولة بإخطار المرسمة الدولة قيام: الثانية الحالة
 انتيت قد وظائفو بأن

 بإخطار المرسمة الدكلة قامت ما إذا الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كظائؼ تنتيي الحالة ىذه في
 .انتيت قد الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كظائؼ بأف العبكر دكلة أك الدبمكماسية لمحقيبة المستقبمة الدكلة

 تخطر أف يحدث ما نادرا كىذا دبمكماسية، حقيبة حامؿ أنو عمى معاممتو بكقؼ إخطارىا بمعنى
 حفاظان  كذلؾ الدبمكماسية، الحقيبة حامؿ كظائؼ بانتياء العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة المرسمة الدكلة
 .اإلخطار ىذا يحدث فقد المؤقت الحقيبة حامؿ حاالت في إال الدبمكماسي، كمبعكثيا الدكلة ىيبة عمى

 االعتراف عن تتوقف بأنيا المرسمة الدولة بإخطار المستقبمة الدولة قيام: الثالثة الحالة
 .دبموماسية حقيبة كحامل بمبعوثيا

 بإخطار المستقبمة الدكلة قامت ما إذا الدبمكماسية، الحقيبة حامؿ كظائؼ تنتيي الحالة ىذه في
 غير شخصا لككنو سكاء دبمكماسية حقيبة كحامؿ بمبعكثيا االعتراؼ عف تتكقؼ بأنيا المرسمة الدكلة

 المستقبمة الدكلة إلزاـ دكف تراه سبب ألم أك المستقبمة، الدكلة كلكائح قكانيف لمخالفتو أك فيو، مرغكب
 .الدبمكماسية الحقيبة بحامؿ االعتراؼ عف لمتكقؼ الحقيقي السبب عف باإلفصاح

 .دبمكماسية حقيبة كحامؿ كظائفو النتياء الببلد مغادرة الحقيبة حامؿ فعمى ثـ كمف
 المقبكلة األسباب تمؾ فييا تتحقؽ التي األحكاؿ أم تحدد قانكنية قاعدة تكجد ال أنو إلى كنظرا

 دكلة فإف دبمكماسية، حقيبة كحامؿ المرسمة الدكلة بمبعكث االعتراؼ كقؼ المستقبمة لمدكلة تبيح التي
 أف كجدت فإف الحقائؽ، عف األحكاؿ تمؾ مثؿ في المستقبمة الدكلة مف تستفيـ أف ليا يجكز المبعكث
 تعييف ميممة تستدعيو أك المبعكث استدعاء ترفض أف إما فميا ،كجيية كغير كافية غير السحب أسباب
 .لو خمؼ
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 مع التعامؿ عدـ إما المستقبمة الدكلة أماـ يككف – االستدعاء رفض كىي – األكلى الحالة كفي
 .الدكلتيف بيف العبلقات إساءة إلى التصرؼ ىذا يؤدم قد الثانية الحالة كفي ،طرده أك أصبلن  المبعكث
 المستقبمة، الدكلة إقميـ دخكلو لحظة مف عادة تبدأ الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كظائؼ كانت إذا أنوكاألرجح 

 ال بالتالي كظائفو انتياء فإف دبمكماسية، حقيبة كحامؿ لو المقررة كالحصانات باالمتيازات تمتعو يبدأ كعميو
 الحقيبة تسميـ كىي أجميا، مف المرسؿ الميمة النقضاء سكاء المستقبمة الدكلة إقميـ بمغادرتو إال تنتيي
 تمتعو استمرار مع اإلقميـ لمغادرة معقكلة فترة يمنح الحالة ىذه كفي إلييا، المرسمة لمجية عيدتو في التي

 قد كظائفو بأف المستقبمة لمدكلة المرسمة الدكلة إخطار بسبب أك لو، المقررة كالحصانات باالمتيازات
 مف تمكفاؿ دكف القاىرة، القكة حالة مثؿ أخرل ظركؼ بسبب األصمي بمده إلى عكدتو حالة في أك انتيت،
 سمطات جانب مف انتياكات ألية الدبمكماسية الحقيبة حامؿ تعرض لعدـ ضمانان  كذلؾ ،الحقيبة تسميـ
                                      .عيدتو في الدبمكماسية الحقيبة لحرمة كضمانان  المستقبمة، الدكلة
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 باسميا يعمؿ المرسمة، الدكلة مكظفي مف رسمي مكظؼ إال ىك ما الدبمكماسية، الحقيبة حامؿ إف        
 مف عنيا غنى ال كميمتو، ذاتيا الدكلة لكظائؼ امتداد ىي السرية بالغة طبيعة ذات رسمية مياـ كيؤدم
 الحقيبة حامؿ منح عمى الدكلي كالقانكف العرؼ جرل لذلؾ طبيعي، بشكؿ الدكلية العبلقات سير أجؿ

 .كيسر أماف في كظيفتو أداء ضماف بيدؼ كحصانات امتيازات عدة الدبمكماسية
 أمرنا يعد انتياكيا أك كالحصانات، االمتيازات ىذه مف الدبمكماسية الحقيبة حامؿ حرماف فإف ليذاك

 كأماف بسرعة كظائفو يؤدم كي يحتاج الدبمكماسية الحقيبة حامؿ ألف، القانكنية الناحية مف منطقي غير
 أك جنائية، لدعكل مثبل تعريضو لو يسببيما المذيف طكالضغ المضايقة مف تحرراؿ  إلى قصيرة فترة في

 بكصفو -الحامؿ ىذا يككف أف ينبغي حامؿؿ دبمكماسية بحقيبة عيد ما فإذا .الدبمكماسية حصانتو انتياؾ
 كحتى كظائفو، بدء منذ كذلؾ نفسيا الحقيبة تككف ما بقدر كاحتراـ حماية مكضع – المسؤكؿ المكظؼ
، 1العبكر دكؿ أك المستقبمة الدكلة إقميـ كمغادرتو انتيائيا

 العبلقات مجاؿ في الدكلية الممارسات خبلؿ مف الدبمكماسي كالقانكف الدكلي العرؼ استقر كقد
، انتياكيا كعدـ الدبمكماسية الحقيبة حامؿ حصانة احتراـ عمى دائما الدكؿتحرص  أف ،عمى الدبمكماسية

 دكؿ أك المستقبمة كالدكلة المرسمة الدكؿ بيف الدبمكماسية العبلقات في تكترات ىناؾ يكف لـ إذا بخاصةك
 فينا بينيما، الدبمكماسية العبلقات قطع إلى تصؿ قد كالتي التكترات ىذه مثؿ حدثت ما إذا أما ،العبكر
 :حكؿ التساؤؿ يككف

  ؟الدبمكماسية الحقيبة حامؿ حصانة عمى الدبمكماسية العبلقات قطع أثر
 

 : سيتـ التعرض ليذا الفصؿ مف خبلؿ المباحث التالية 

 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كحصانات امتيازات ماىية :األول المبحث
 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كحصانات امتيازات سرياف مدة :الثاني المبحث
 الحصانة عف الدبمكماسية الحقيبة حامؿ تنازؿ :الثالث المبحث

اثر قطع العبلقات الدبمكماسية عمى حصانة حامؿ الحقيبة الدبمكماسية :         المبحث الرابع

                                                 
1
 .122،121:، ص ص1975منشأة المعارؼ، سنة : ، اإلسكندرية ،  القانون الدبموماسيعمي صادؽ أبك ىيؼ:انظر في المكضكع-  
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 الدبموماسية الحقيبة حامل وحصانات امتيازات ماىية: األول لمبحثا
 الغرض ، معينةكحصانات امتيازات عدة يمنح الدبمكماسية الحقيبة حامؿ أف عميو المستقر مف

 الفقرة إليو أشارت قد كالحصانات االمتيازات كىذه ،1 كحرية تامةكسرعة أماف في كظائفو أداء ضماف منيا
 :أنو عمى نصت حيث 1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف( 27 )المادة مف الخامسة

 يككف أف عمى بكظيفتو قيامو أثناء الدبمكماسي الرسكؿ حمايةب لدييا المعتمد الدكلة تقكـ( 05")
 شخصو كيتمتع الدبمكماسية، الحقيبة منيا تتألؼ التي الطركد كعدد مركزه بيفت رسمية بكثيقة مزكدان 

 ."اؿؽتعاال أك القبض صكر مف صكرة ألية إخضاعو يجكز كال بالحصانة
 :أنو عمى نصت حيث الدكلي القانكف لجنة مشركع مف( 13 )المادة إلييا أشارت كما
 ألداء البلزمة التسييبلت الدبمكماسية الحقيبة حامؿ العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة تمنح( 1" )

 .كظائفو
لى الطمب عمى بناء ،العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة تقكـ( 2)  بمساعدة عممينا الممكف الحد كا 

 االتصاالت شبكة طريؽ عف االتصاؿ كفي مؤقت، سكف عمى الحصكؿ في الدبمكماسية الحقيبة حامؿ
" .مكقعيا كاف أينما كفكدىا أك القنصمية مراكزىا أكبعثاتيا ك المرسمة بالدكؿ كالبلسمكية، السمكية

 االمتيازات باحتراـ الدبمكماسية الحقيبة حامؿ تجاه تمتـز المستقبمة الدكلةأف  ذلؾ كمفاد
 بؿ المستقبمة الدكلة عمى فقط يقتصر ال االلتزاـ كىذا انتياكيا، عدـ عمى كالعمؿ لو، المقررة كالحصانات

 عيدتو في التي الدبمكماسية الحقيبة كحماية لو البلزمة الحماية لتكفير ضمانان  العبكر، دكلة إلى أيضا يمتد
 .الدكلة ىذه بإقميـ مركره أثناء

 
 :التالي النحك عمى مطمبيف إلى المبحث ىذا ـسؽف ذلؾ عمى كبناء

 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كحصانات امتيازات أنكاع :األول المطمب
 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كحصانات امتيازات تجاه العبكر دكلة التزامات :الثاني المطمب
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 الدبموماسية الحقيبة حامل وحصانات امتيازات أنواع: األول المطمب
تعرؼ االمتيازات بأنيا مجمكعة القكانيف التي تطبؽ بصفة خاصة عمى أعضاء البعثات الدبمكماسية 

كالكفكد الدائمة كالخاصة، كعمميان فإنيا تتبع اإلرادة الحسنة لمطبقييا، كما يمكف أف تعرؼ بأنيا الحرية 
. الممنكحة لممبعكث الدبمكماسي

أما الحصانات فيي مجمكعة القكاعد التي تطبؽ بالكامؿ عمى دكر البعثات الدبمكماسية 
ذا كانت االمتيازات ىي الحرية فاف الحصانة ىي الحماية التي يتمتع بيا المبعكث  كالمبعكثيف، كا 

الدبمكماسي، كىكذا فاف الحصانات كاالمتيازات ىي عممية تطبيؽ القانكف الدبمكماسي الذم يقتضي مبدأ 
المعاممة بالمثؿ بيف الدكؿ، بما يعني أف كؿ دكلة ليا عبلقات دبمكماسية مع دكؿ أخرل ينبغي أف تفسح 
المجاؿ، كتقـك بمعاممة رعايا ىذه الدكؿ في أراضييا بالطريقة التي يعامؿ بيا رعاياىا لدل ىذه الدكؿ، 

كبما أف ىذه الدكلة أك تمؾ عضك في المجتمع الدكلي الذم صادؽ عمى اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية 
 فاف ذلؾ يعني أف كؿ دكلة مستقمة كمكقعة عمى االتفاقية تتنازؿ عف جزء مف سيادتيا كيعتبر 1961سنة 

 . 1ىذا التنازؿ استثناء يرد عمى اختصاصات ىذه الدكلة
 امتيازات عدة منح فقد كاحتراـ، أماف في لكظائفو الدبمكماسية الحقيبة حامؿ أداء لضمافك
 .انتياكيا كعدـ احتراميا العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة عمى يتعيف كحصانات

 تقديران منيا لمدكر ةكقد قامت الدكؿ بتقرير مبدأ الحصانة الدبمكماسية  لحاممي الحقائب الدبمكماسي
الفعاؿ الذم يقـك بو ىؤالء كمساعدة ليـ في أداء عمميـ، كال يمكف ليـ القياـ بيذه الميمة إال إذا تكفرت 

 . 2ليـ الحصانة الكاممة كالتامة
 الدكلة إقميـ بدخكؿ الدبمكماسية الحقيبة مؿالح السماح في تتمثؿ كالحصانات االمتيازات كىذه

عفائو إقميميا، داخؿ كالسفر التنقؿ بحرية لو السماح ككذلؾ ،رالعبك دكلة أك المستقبمة  الرسكـ مف كا 
عفائو كالضرائب، الجمركية   تفتيشو أك اقتحامو كعدـ المؤقت مسكنو كحرمة الشخصي، التفتيش مف كا 

 القضاء لكالية خضكعو بعدـ كذلؾ القضائية بالحصانة تمتعو ككذلؾ الضركرة، حالة في إال
 .العبكر دكلة أك المستقبمة لمدكلة اإلدارم أك المدني أك الجنائي

 عمى 1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية حرصت قد كالحصانات االمتيازات ىذهك
 .الدكلي القانكف لجنة مشركع عمييا نص كما احتراميا، عمى الدكلية الممارسة كجرت ،تقنينيا
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األمر الذم يقتضينا أف نبيف بالشرح كالتفصيؿ ماىية ىذه الحصانات كاالمتيازات كفقا لما نصت 
، ككذلؾ كفقا لما جاء في مشركع مكاد لجنة القانكف 1961عميو اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ 

. الدكلي 
 :التالي النحك عمىفرعيف  إلى المطمب ىذا ـسنؽ ذلؾ عمى كبناء
 الحصانات كاالمتيازات الشخصية لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية  :األول الفرع
كاالمتيازات المالية لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية  القضائية الحصانة : الثاني الفرع

 
 الحصانات واالمتيازات الشخصية لحامل الحقيبة الدبموماسية    : األول الفرع

ر لحامل الحقيبة الدبموماسية العبو دولة أو المستقبمة الدولة إقميم بدخول السماح:أوال 
لمدكلة حؽ تنظيـ أمر األجانب الذيف يدخمكف أراضييا، مف أجؿ المحافظة عمى كيانيا كحماية 
أمنيا، كيحؽ ليا أف تمنع دخكؿ األجانب أك بعضيـ إذا كاف دخكليـ يشكؿ خطرا عمييا، كيعد دخكؿ 

األجانب كخركجيـ عمبل مف أعماؿ السيادة الذم ال يجكز االعتراض عميو مف قبؿ أية دكلة أك األجانب 
 1.أنفسيـ

 الجية إلى الدبمكماسية الحقيبة كتكصيؿ نقؿ ىي الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كظيفة مضمكف إف
 .المستقبمة الدكلة إقميـ في إلييا المرسمة

 دكلة أك المستقبمة الدكلة إقميـ حدكد إلى الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كصكؿ بمجرد فإنو لذلؾ
 إلنياء البلزمة التأشيرات كافة بمنحو ذلؾ كالسرعة، كجو عمى إقميميا بدخكؿ لو يجب السماح  العبكر،
 عمى كظائفو أداء ضماف بيدؼ التأشيرات ليذه منحو رفض أك تعطيؿ دكف ،الدكلة إقميـ دخكلو إجراءات
. قكج أكمؿ

  إذ احتراميا، ضركرة ، مع الحصانة ىذه عمى النص عمى الدكلي القانكف لجنة مشركع حرص كقد
 :أف عمى منو 14 المادة نصت

 أداء لدل إقميميا بدخكؿ الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة تسمح( 1")
 .كظائفو

 الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ التأشيرات يمكف ما بأسرع العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة تمنح( 2 )
"                                                                          .الزمة التأشيرات ىذه تككف حيثما

                                                 
1
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 تسمح بأف العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة تمـز أنيا الذكر سالفة 14 المادة نص مف كيتضح
 الدكلة قبؿ مف بيا المكمؼ كظائفو أداء مف تمكينو بيدؼ كذلؾ إقميميا، الدبمكماسية الحقيبة حامؿ بدخكؿ
 .المرسمة

 ىذه تككف حيثما التأشيرات كافة الدبمكماسية الحقيبة حامؿ بمنح يمكف ما بأسرع تمتـز كذلؾ
 .الزمة التأشيرات
 البلزمة كاالمتيازات الحصانات بيذه العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة التزاـ أف يراعى أنو لىع
 كصؿ ما إذا أنو بمعنى ،لكظائفو الدبمكماسية الحقيبة حامؿ بممارسة مرتبط إقميميا، بدخكؿ لو لمسماح
 أف يتعيف ألنو دبمكماسية، حقيبة بدكف العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة إلى الدبمكماسية الحقيبة حامؿ
 ألف إقميميا بدخكؿ لو تسمح أف العبكر دكلة أك المستقبمة لمدكلة ينبغي فإنو طريقو، في حقيبة سمـتم

 .إلييا المرسمة الجية إلى كتكصيميا كنقميا الحقيبة لتسميـ بالذىاب تكميفو منذ بالفعؿ بدأت قد كظائفو
 حدكد إلى الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كصكؿ عند تمتـز العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة فإف كىكذا

 التأشيرات الدبمكماسية الحقيبة حامؿ بمنح الخاصة كالفنية الشكمية اإلجراءات كافة اتخاذ بسرعة إقميميا
 كجو عمى كظائفو أداء ضماف بيدؼ التأشيرات ىذه قمنح رفض أك تعطيؿ دكف اإلقميـ لدخكلو البلزمة
 الدكلة كبيف بينيا بالمثؿ المعاممة مبدأ عمى اتالتأشير ىذه منح تعميؽ كدكف كأماف، يسر كفي السرعة
 .التأشيرات ىذه بمنح يتعمؽ فيما المرسمة

 لحامل الحقيبة العبور دولة أو المستقبمة الدولة إقميم داخل والسفر التنقل حرية:ثانيا 
الدبموماسية 

يتعيف عمينا  التفرقة بيف كاجب الدكلة المعتمدة في كفالة حرية انتقاؿ أعضاء البعثة الدبمكماسية 
تسييبل ألداء مياميـ، كبيف مقتضيات األمف القكمي، التي تفرض أحيانا خطر دخكؿ مناطؽ معينة في 
إقميـ الدكلة المعتمدة لدييا، فقد تقضى ظركؼ خاصة تقييد المركر في مناطؽ معينة حماية ألمف الدكلة 

 مف اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ 26كلشخص المبعكث الدبمكماسي، مثاؿ ما نصت عميو المادة 
1961 .

 بشأف حالة الطكارئ بالمنطقة 1980 لسنة 294أيضا قرار رئيس جميكرية مصر العربية رقـ 
المتاخمة لمحدكد الغربية لجميكرية مصر العربية كخبلصة ذلؾ أنو إذا اقتضت ظركؼ خاصة منع 

المركر أك تقييده، في مناطؽ أك أكقات معينة ألسباب تتعمؽ بسبلمة الدكلة صاحبة اإلقميـ أك أمنيا، فإف 
ذلؾ يسرم عمى أعضاء البعثات الدبمكماسية كما يسرم عمى غيرىـ، ما لـ يحصمكا عمى تصريحات 
خاصة تسمح ليـ بالمركر في أماكف أك ساعات الخطر، كعمى أعضاء البعثة الدبمكماسية في تنقميـ 
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كتجكليـ في إقميـ الدكلة المتعمد لدييا أف يتبعكا ما تقتضى بو لكائحيا الخاصة بنظاـ المركر شأنيـ في 
 . 1ذلؾ شأف باقي األفراد

تعتبر حرية التنقؿ كالحركة كاالتصاالت مف أىـ الكسائؿ األساسية إلنجاح مياـ المبعكث 
 التي تمنحو حرية تالدبمكماسي بجدارة كيترتب ألجؿ تأميف ذلؾ أف يتمتع المبعكث باالمتيازات كالتسييبل

الحركة كالتنقؿ كاالتصاؿ كالتي تضمف أمنو كسبلمتو كتسيؿ تكاصمو مف الجيات المختمفة حيث تتحمؿ 
مسؤكلية مباشرة في تييئة الظركؼ كاألكضاع المناسبة لذلؾ، مف اجؿ تطكير التفاىـ اؿالدكلة المكفد إلييا 
  2.كالتعاكف بيف الدكؿ

 العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة إقميـ داخؿ كالسفر التنقؿ بحرية الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يتمتع
. كجو أكمؿ عمى كظائفو ألداء يمـز بما

 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ تمنح أف العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة عمى يتعيف أنو يعني كىذا
 .فراغو ءلمؿ ال بيا المكمؼ ميمتو لمتطمبات تبعان  إقميميا داخؿ كالسفر التنقؿ حرية

 المادة نصت حيث الحصانة ىذه إلى 1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية أشارت كقد
 :أنو عمى فييا 26

 اإلخبلؿ عدـ مع البعثة أفراد لجميع إقميميا في كالسفر االنتقاؿ حرية لدييا المعتمد الدكلة تكفؿ "
 "القكمي باألمف تتعمؽ ألسباب دخكليا المحظكر بالمناطؽ المتعمقة كأنظمتيا بقكانينيا

 عمى نصت حيث الدكلي القانكف لجنة مشركع مف( 15 )المادة صيغت المادة ىذه غرار كعمى
 :أنو

 في كالسفر التنقؿ حرية مف الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة تكفؿ "
 يككف التي بالمناطؽ يتعمؽ فيما كأنظمتيا بقكانينيا اإلخبلؿ عدـ مع كذلؾ كظائفو، ألداء يمـز ما إقميميا
 ."القكمي باألمف تتعمؽ ألسباب بضكابط محككمان  أك محظكرنا، دخكليا

 الحقيبة لحامؿ تكفؿ أف العبكر دكلة أك المستقبمة الدكؿ عمى ينبغي أنو النص ىذا مف كيتضح
 يتمتع أف يتعيف ميمتو بإنجاز يقكـ عندما ألنو كظائفو، ألداء يمـز ما كالسفر التنقؿ حرية مف الدبمكماسية

 التنقؿ بحرية لو  االعتراؼ ضركرة الكاضح مف أنو غير اآلخريف، األشخاص مف رعاية أكثر بمعاممة
 صعكبة الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كجد إذا آخر بمعنى ،آخر شخص ألم خاص بكجو تمنح التي كالسفر

                                                 
1
:  ، قطر الحصانات الدبموماسية القضائية؛ خير الديف عبد المطيؼ محمد، 152،153: عمى صادؽ أبك ىيؼ، المرجع السابؽ، ص ص-  

. 518، ص 1993المكتبة العربية لمنشر كالتكزيع، سنة 
 - 

2
 دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،: ، الطبعة األكلى ، األردف الحصانة الدبموماسية بين النظرية والتطبيقعاطؼ فيد المغاريز،: لمتكسع أكثر انظر  

. 93، ص2009سنة 
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 الدكلة مساعدة طمب عندئذ لو فيجكز ،يتبعيا التي الدكلة بعثة فييا تكجد التي المدينة إلى السفر في
 1.كسائح سيعامؿ فإنو األسبكع نياية عطمة في النزىة أك الجباؿ إلى الذىاب أراد إذا لكف ،المستقبمة

 حرية الدبمكماسية الحقيبة حامؿ منح العبكر دكلة أك المستقمة الدكلة عمى يتعيف أنو قدـت ما كمفاد
 مع التنقؿ حرية تكييؼ نبغيم أنو إال ،كأماف يسر في كظائفو ألداء يمـز بما إقميميا في كالسفر التنقؿ

 2.الحرية ىذه قييدت بمقتضاىا يجكز التي القكمي األمف مقتضيات
 فيينا اتفاقية ،1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية أرستو الذم النظاـ ىك كما كذلؾ

 ىذه بشأف 15 المادة نص في الدكلي القانكف لجنة مشركع بو أخذ كما 1963 لعاـ القنصمية لمعبلقات
 .الحرية

 لحامل الحقيبة الدبموماسية الشخصي التفتيش من  اإلعفاء:ثالثا 
 الدكلة إقميـ دخكلو عند كذلؾ لو، الشخصي التفتيش مف بإعفاء الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يتمتع

 لدل ديةج أسباب تكجد لـ ما ،التفتيش مف الشخصية أمتعتو تعفى كذلؾ ،العبكر دكلة أك المستقبمة
 الدكلة قانكف يحظر أك لو، الشخصي لبلستعماؿ مخصصة غير أشياء عمى لتحتك بأنيا السمطات
 أك المستقبمة لمدكلة الصحي حجراؿ ألنظمة تخضع أك استيرادىا، أك تصديرىا العبكر دكلة أك المستقبمة

     .الدبمكماسية الحقيبة حامؿ بكجكد إال التفتيش ىذا يتـ ال العبكر، دكلة
 التفتيش مف الدبمكماسية الحقيبة حامؿ إعفاء العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة عمى يتعيف كليذا

 بأف لبلعتقاد جدية أسباب ىناؾ كانت إذا إال ،التفتيش ىذا مف الشخصية أمتعتو إعفاء ككذلؾ ،الشخصي
 المستقبمة الدكلة قانكف ريحظ أك ،الشخصي الستعمالو المخصصة غير أشياء عمى تحتكم األمتعة ىذه
 تـ إذا ك ا،ـفيو الصحي الحجر أنظمة بمكجب لمرقابة تخضع أك تصديرىا أك استيرادىا العبكر دكلة أك
 دكف التفتيش ىذا يجرم أف كبشرط الدبمكماسية، الحقيبة حامؿ حضكر في يككف أف فيجب التفتيش ىذا

 3.حكزتو في التي الدبمكماسية الحقيبة كسرية بحرمة المساس
 نصت حيث كتأكيدىا الحصانة ىذه إلى الدكلي القانكف لجنة مشركع مف 20 المادة أشارت كقد

 :أنو عمى
 .الشخصي التفتيش مف الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يعفى( 1")

                                                 
1
دار النيضة :  الطبعة األكلى، القاىرة،الجزء الرابع ، اإلسالم شريعة في الدولية والعالقات الدولي القانون بقواعد اإلعالم ،الكفا أبك أحمد - 

 .181 ص ،2001العربية، سنة 
2
 محمد؛ 278ص ،1976سنة  ،منشأة المعارؼ: اإلسكندرية، والحرب السمم في العام الدولي القانون ،بشير محمد الشافعي :راجع في المكضكع-  

 ةاإلسالمي ةالدولي عالقاتال مبادئ الجنزكرم، العظيـ عبد؛ 247 ص، 1946سنة ،المطبعة األميرية: القاىرة ،الدبموماسي القانون عمر، حسف
 .545 ص ،1992سنة ،مكتبة اآلالت الحديثة : القاىرة ، الكتاب األكؿ،يةالدول عالقات وال

-Ernest  satow : A Guide to diplomatic Practice , 4th edition by Neville Blond, Longmans , green and co , 
London, 1957p 176 

3
 63، المرجع السابؽ ، ص الدبموماسية بين النظرية والتطبيقسييؿ حسيف الفتبلكم، : انظر تفصيبل-  
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 جدية أسباب تكجد لـ ما المعاينة، مف الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ الشخصية األمتعة تعفى( 2 )
 أك الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ الشخصي لبلستعماؿ مخصصة غير أشياء عمى تحتكم بأنيا لبلعتقاد
 بمكجب لمرقابة يخضع أك تصديرىا أك استيرادىا العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة قانكف يحظر أشياء
 ."الدبمكماسية الحقيبة حامؿ بحضكر المعاينة ىذه تجرم أف كيجب ،منيا ألم الصحي الحجر أنظمة

 الدبموماسية الحقيبة لحامل المؤقت المسكن حرمة:  رابعا 
 العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة إقميـ داخؿ الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ المؤقت المسكف يتمتع

 .الضركرة حاالت مف حالة تكافرت إذا إال تفتيشو أك دخكلو يجكز ال إذ خاصة كحصانة بحرمة
 مبعكثلؿ المنزؿ حصانة إلى 1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية أشارت الشأف ىذا كفي
: أنو عمى منيا 30 المادة نصت حيث الدبمكماسي

 .البعثة دار بيما تتمتع المتيف كالحماية الحصانة بذات الدبمكماسي المبعكث يقطنو الذم المنزؿ يتمتع" -1

 .31 المادة مف 2 الفقرة بأحكاـ اإلخبلؿ عدـ مع أمكالو بيا تتمتع كما كمراسبلتو، أكراقو كذلؾ تتمتع -2
" 

 عمى كحصانة حمايةأضفت  قد ،1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية أف النص ىذا كمفاد
 كالحماية الحصانة ذات كىي لدييا، المعتمد الدكلة في عممو فترة طكاؿ الدبمكماسي المبعكث منزؿ
 1.الدبمكماسية البعثة لدار المقررة
 الحصانة إلضفاء ان تأكيد الدكلي القانكف لجنة مشركع مف 17 المادة صيغت النص ىذا غرار كعمى

: أنو عمى نصت حيث الدبمكماسية، الحقيبة لحامؿ المؤقت لممسكف البلزمة كالحماية
 :ذلؾ كمع المبدأ، حيث مف مصكنة الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ المؤقت المسكف حرمة تككف( 1")

 .أخرل كارثة أك حريؽ ذلؾ اقتضى إذا عاجمة كقائية إجراءات اتخاذ يجكز (أ )

 أشياء المؤقت المسكف في بأف لبلعتقادجدية  أسباب تكجد حيثما تفتيش أك معاينة إجراء يجكز (ة )
 أنظمة بمكجب لمرقابة تخضع أك استيرادىا أك حيازتيا العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة قانكف يحظر
 .منيما ألم الصحي الحجر

 الحقيبة لحماية البلزمة التدابير اتخاذ جبم ،(أ )1 الفقرة في إلييا المشار الحالة في( 2)
 .حرمتيا كصيانة الدبمكماسية
 حامؿ حضكر في التفتيش أك نةمالمعا إجراء يجب ،(ب) 1 الفقرة في إلييا المشار الحالة في( 3)
 أك الدبمكماسية، الحقيبة حامؿ شخص بحرمة المساس بدكف ذلؾ جرمم أف كبشرط الدبمكماسية، الحقيبة

                                                 
1
. 295 المرجع السابؽ، ص اإلعالم بقواعد القانون الدولي والعالقات الدولية في شريعة اإلسالم،احمد أبك الكفا، : انظر-  

-Charles Rousseau : Droit International public , les relations Internationale , Tome IV siry , paris , 1980‚ 
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 حامؿ إعطاء كيجب ،الدبمكماسية الحقيبة تسميـ لزكـ ببل يعرقؿ أك يؤخذ كأال الدبمكماسية، الحقيبة بحرمة
 إجراء عند حاضران  يككف أف إلى البعثة تمؾ أعضاء مف عضك دعكة ألجؿ ،ببعثتو االتصاؿ فرصة الحقيبة
 .التفتيش أك المعاينة

 أك المستقبمة الدكلة سمطات بإعبلـ عمميان  ممكفاؿ حداؿ إلى الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يقكـ( 4)
 ."المؤقت مسكنو كافـب العبكر دكلة

 جانب مف عديدة كمبلحظات المجنة في مطكلة مناقشات مكضكع 17 المادة مشركع كاف قدك
 :ىما نقطتيف بشأف كالسيما الحككمات،
لى مصكنة، حرمة ذا الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ المؤقت سكفـاؿ اعتبار يتعيف ىؿ  ،حد  أمكا 

 ؟ الحرمة ىذه عف التجاكز يجكز ظركؼ أية كفي
 لحامؿ المؤقت المسكف حرمة مسألة أف بفكرة  الصياغة لجنة أخذت األكلى، النقطة صدد كفي

 المنظكر ىذا كمف الدبمكماسية، الحقيبة حرمة حماية بتحسيف مباشران  ارتباطان  ترتبط الدبمكماسية الحقيبة
 أك المستقبمة لمدكلة اعترؼ إذا الدبمكماسية الحقيبة حرمة تتأثر أف يخشى إذ ،المقترح النص قراءة ينبغي
 المثاؿ سبيؿ عمى الدبمكماسية، الحقيبة لحامؿ المؤقت المسكف إلى الكصكؿ في عاـ بحؽ العبكر دكلة

 .لمتفتيش أك لممعاينة
 مصكنة الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ المؤقت سكفـاؿ حرمة أف الصياغة لجنة اعتبرت السبب كليذا

 .المبدأ حيث مف
 تكازف إقامة الكاقع في عمييا يتعيف أنو الصياغة لجنة فاعتبرت الثانية، بالنقطة يتعمؽ فيما أما

 باتخاذ العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة قياـ كضركرة ناحية، مف المؤقت المسكف حرمة احتراـ بيف معقكؿ
 لحامؿ المؤقت المسكف لحماية الككارث مف غيرىا أك الحرائؽ مثؿ الطارئة الحاالت في سكاء إجراءات
 أشياء المسكف ىذافي  بأف لبلعتقاد جدية أسباب فييا تكجد التي الحالة في أك الدبمكماسية، الحقيبة
 .أخرل ناحية مف تفتيش أك معاينة إجراء أجؿ مف القانكف يحظرىا

 . 17 المادة ترتيب الصياغة لجنة أعادت االعتبارات كليذه
 مف سكاء (17) المادة مشركع عمى أنصبت التي الشديدة كالتحفظات المناقشات بعد أنو إال 
 .البياف آنفة األربع بفقراتيا 17 المادة مشركع عمى المجنة كافقت فقد الدكؿ، بعض مف أك المجنة أعضاء

 خاصة كحصانة حماية الدبمكماسية، الحقيبة لحامؿ المؤقت المسكف يمنح أف يتعيف فإنو كىكذا
 لمتفتيش سكاء المسكف ىذا دخكؿ ليما يجكز كال العبكر، دكلة أك المستقبمة الدكلة إقميـ في بقائو مدة طكاؿ
 سمطات جانب مف يحدث قد انتياؾ أم مف الدبمكماسية الحقيبة حامؿ شخص لحماية ضمانان  المعاينة أك

 في المكجكدة الدبمكماسية الحقيبة حرمة انتياؾ إلى النياية في يؤدم كقد العبكر، دكلة أك المستقبمة الدكلة
. المؤقت المسكف
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 لحامؿ المؤقت المسكف تدخؿ أف العبكر دكلة أك المستقبمة لمدكلة يجكز الكقت ذات في أنو إال
 الحقيبة حامؿ حماية بيدؼ كارثة، أك حريؽ حدكث مثؿ كقائية إجراءات التخاذ الدبمكماسية، الحقيبة

 ىذا في بأف لبلعتقاد جدية أسباب السمطات لدل تكافرت إذا أك ذاتيا، الدبمكماسية كالحقيبة الدبمكماسية
 حامؿ حضكر في ىذا يتـ أف كبشرط ،تفتيش أك معاينة إجراء أجؿ مف ،القانكف يحظرىا أشياء سكفـاؿ

 الحقيبة بحرمة أك الدبمكماسية الحقيبة حامؿ بحرمة المساس دكف ذلؾ جرمم كأف الدبمكماسية الحقيبة
. الدبمكماسية الحقيبة تسميـ اإلجراء ىذا يعرقؿ أك ريؤخ كأال ،الدبمكماسية

 الحقيبة لحامؿ المؤقت المسكف تفتيش أك معاينة إجراء فييا يتـ التي الحالة ألف كنظران 
 كاإلجراءات العاجمة الحماية إجراءات نفس عادة تتطمب كال الطارئة الحاالت مف ليست ،الدبمكماسية
 االتصاؿ مف الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يتمكف أف المنطقي مف يبدك فإنو الطارئة، الحاالت في المطمكبة
 خاصة التفتيش، أك المعاينة إجراء عند حاضران  يككف أف إلى البعثة ىذه مف عضك دعكة أجؿ مف ببعثتو
 ،العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة بمغة التحدث عمى مثبل قادر غير الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يككف عندما
 أك المعاينة بتأخير يمـز ال األحكاـ ىذه مف أيان  أف يبلحظ ذلؾ كمف مفيد، البعثة في عضك كجكد فإف

 فإذا السميـ، المنطؽ أساس كعمى الظركؼ، حسب المشكمة حؿتك ،البعثة عضك يصؿ حتى التفتيش
 دكلة أك المستقبمة الدكلة سمطات تنتظره أف الطبيعي كمف- سريعان  يصؿ أف البعثة عضك استطاع
 تجرم فأ فيجكز طكيبل االنتظار كاف إذا أما تفتيشيا، أك معاينتيا إجراء في رعشت أف ؿأج مف -العبكر
 1.كصكلو انتظار دكف التفتيش أك المعاينة

لممبلحظة تمتد الحصانة إلى منقكالت المبعكث التي تكجد في مسكنو الخاص، كما تتناكؿ أمكالو 
المنقكلة األخرل كسيارتو الخاصة كحسابو في البنكؾ كاألشياء األخرل المخصصة الستعمالو الشخصي 
أك البلزمة لمعاشو، فبل يجكز إذف الحجز أك التنفيذ عمى أم مف ىذه األشياء كاألمكاؿ فيما عدا الحاالت 

 مف اتفاقية فينا، عمى أف ال يؤدم ذلؾ إلى المساس بحرمتو الذاتية أك بحرمة 31التي أشارت إلييا المادة 
 . 2مسكنو، كفيما يتعمؽ بالمستندات كالمراسبلت الخاصة بالبعثة تتمتع بحرمة مماثمة
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 الدبموماسية الحقيبة لحامل  واالمتيازات الماليةالقضائية الحصانة: الثاني الفرع

الحصانة القضائية لحامل الحقيبة الدبموماسية : أوال
 دكلة أك المستقبمة الدكلة إقميـ في الجنائية الكالية مف بالحصانة الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يتمتع

 كتكثيؽ الدبمكماسية العبلقات مجاؿ في اليامة ككظائفو لمركزه نظران  يبررىا ما ليا الحصانة ىذه ،العبكر
 .ذاتيا الدبمكماسية الحقيبة مركز مف يستمد مركزه أف إلى باإلضافة الدكؿ، بيف اتالعبلؽ ىذه

 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية قننت فقد الشأف ىذا في العمؿ عميو جرل لما ان كتأكيد
. أنو عمى االتفاقية مف 27 المادة نصت حيث الحصانة ىذه 1961

 ،الحرية ىذه كتصكف الرسمية، األغراض لجميع االتصاؿ حرية لمبعثة لدييا المعتمد الدكلة تجيز"
 جميع ستخدـت أف كجدت أينما كقنصمياتيا بعثتيا أك المعتمدة الدكلة بحككمة اتصاليا عند لمبعثة كيجكز
. الشفرة أك بالرمز المرسمة كالرسائؿ الدبمكماسيكف الرسؿ ذلؾ في بما المناسبة الكسائؿ

 مزكدان  يككف أف عمى ،بكظائفو قيامو أثناء الدبمكماسي الرسكؿ بحماية لدييا المعتمد الدكلة تمتـز
 بالحصانة شخصو كيتمتع الدبمكماسية، الحقيبة منيا تتألؼ التي الطركد كعدد مركزه تبيف رسمية بكثيقة

." االعتقاؿ أك القبض صكر مف صكرة ألية إخضاعو يجكز كال القضائية،
 ،الرسمية أعمالو عف الجنائية بالحصانة يتمتع الدبمكماسية الحقيبة حامؿ فإف ذلؾ عمى كترتيبان 

 1.العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة مف كؿ إقميـ في كاإلدارم المدني القضاء ضد ككذلؾ
: أنو عمى الدكلي القانكف لجنة مشركع مف 18 المادة مشركع كينص       

 فيما العبكر دكلة أك المستقبمة لمدكلة الجنائية الكالية مف بالحصانة الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يتمتع" (1)
 .كظائفو ممارسة لدل الرسمية باألعماؿ يتعمؽ

 يتعمؽ فيما العبكر لدكلة أك المستقبمة لمدكلة كاإلدارية المدنية الكالية مف بالحصانة أيضا يتمتع (2)
 عف ناشئة أضرار عف تعكيض دعكل إلى الحصانة ىذه دمتت كال كظائفو، ممارسة لدل المؤداة باألعماؿ
 ىذا يككف ما بقدر كذلؾ الحقيبة، حامؿ مسؤكلية استعماليا عمى ترتبت تككف قد بمركبة يتعمؽ حادث

 يجب العبكر، دكلة أك المستقبمة الدكلة كأنظمة لقكانيف ككفقان  ،التأميف مف لمتحصيؿ قابؿ غير التعكيض
 التي األضرار ضد بالتأميف مشمكال يككف أف بمحرؾ مركبة قيادتو عند الدبمكماسية الحقيبة حامؿ عمى

 .الغير تصيب

 فييا يتمتع التي الحاالت في إال الدبمكماسية الحقيبة بحامؿ تتعمؽ تنفيذية تدابير أية اتخاذ يجكز ال (3)
 بحرمة المساس دكف المعينة التدابير اتخاذ الممكف مف يككف أف كبشرط 2 الفقرة بمكجب بالحصانة
 .إليو بيا المعيكد الدبمكماسية الحقيبة أك ،المؤقت مسكنو أك شخصو،
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 كظائفو، بممارسة تتعمؽ مسائؿ في كشاىد بأقكالو باإلدالء ممزما الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يككف ال (4)
 تسميـ لزكـ ببل يعرقؿ أك ذلؾ يؤخر أال شرط أخرل مسائؿ في الشيادة أداء منو يطمب أف يجكز ذلؾ مع

 .الدبمكماسية الحقيبة

 كالية مف قفيتع ال العبكر كدكلة المستقبمة الدكلة كالية مف الدبمكماسية الحقيبة حامؿ حصانة أف (5)
 ".المرسمة الدكلة

 القائمة األطراؼ المتعددة االتفاقيات في الكاردة األحكاـ غرار عمى صيغت قد المادة كىذه
 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف 2 فقرة 37 ،31 المادتيف مثاؿ الدبمكماسي بالقانكف كالمتعمقة

1961
1969 لعاـ الخاصة البعثات اتفاقية مف 36 ،31 رقمي كالمادتيف ،1

 60 ك 36 ،30 المكاد ك ،2
 1975.3 لعاـ لميالعا الطابع ذات ةمالدكؿ المنظمات مع الدكؿ ؿممثتؿ فيينا اتفاقية مف 2 فقرة

 الحصانة الدبمكماسية الحقيبة حامؿ تمنح أنيا( 18 )المادة مف األكلى الفقرة نص مف كيتضح
 .العبكر دكلة أك المستقبمة لمدكلة الجنائية الكالية مف القضائية

 فقد الصياغة، لجنة داخؿ فقراتيا مناقشة عند الدكؿ بيف اختبلؼ مكضع المادة ىذه كانت كقد
 أمر ىك الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ مطمقة جنائية قضائية حصانة منح أف إلى المجنة أعضاء بعض ذىب
 .بأدائيا يقكـ التي كظائفو كطبيعة الحقيبة حامؿ مركز قيبرر حيكم

. الكظيفية الناحية مف المطمقة الحصانة ىذه منح ضركرة عدـ إلى آخركف ذىب بينما
 لمدكلة الجنائية الكالية مف بالحصانة الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ االعتراؼ المبلئـ مف أف كاألرجح  

 يمنح ما غرار عمى كذلؾ لكظيفتو، ممارستو أثناء بيا يقكـ التي لؤلعماؿ بالنسبة العبكر دكؿ أك المستقبمة
 فيينا اتفاقية مف 37 المادة مف الثانية لمفقرة كفقا الدبمكماسية، لمبعثة التابعيف كالتقنيف اإلدارييف لممكظفيف
 .1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات

 لـ أف ىـبيت أىؿ مف أسرىـ أفراد ككذلؾ كالفنيكف، اإلداريكف البعثة مكظفك يتمتع  ":تنص التي
 المنصكص كالحصانات باالمتيازات دائمة قامةإ فييا المقيميف أك لدييا المعتمد الدكلة اطنيمك مف يككنكا
 فيما 31 المادة مف (1) الفقرة في عمييا المنصكص الحصانة أال تمتد بشرط 35 – 29 المكاد في عمييا
 كاجباتيـ نطاؽ خارج بيا يقكمكف التي األعماؿ إلى لدييا المعتمدة لمدكلة كاإلدارم المدني بالقضاء يتعمؽ

 التي المكاد إلى بالنسبة( 36 )المادة مف( 1 )الفقرة في عمييا المنصكص باالمتيازات كذلؾ كيتمتعكف
. ليـ استقرار أكؿ أثناء يستكردكنيا
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 التي الكظائؼ عف سرية كال أىمية المطاؼ نياية في قؿت ال الدبمكماسية الحقيبة حامؿ فكظائؼ
 ىذه يؤكد الذم 18/1 المادة نص فإف لذا ما، لسفارة التابعكف كالتقنيكف اإلداريكف المكظفكف بيا يضطمع
 .يدمبالتأ كجديران  محمو في جاء قد الحصانة

 الحقيبة لحامؿ إلداريةاك يةفالمد الحصانة عمى النص( 18 )المادة مشركع مف 2 الفقرة كتتناكؿ
 الدكؿ ؿتمثيؿ فيينا اتفاقية مف( 60 )المادة مف األكلى الفقرة غرار عمى صيغت قد الفقرة كىذه الدبمكماسية،

 .1975 لعاـ
 تتبنى لقنصمي،اك الدبمكماسي القانكف في األطراؼ متعددة األربع التقنيف اتفاقيات أف الكاضح كمف

 في أنو إال العبكر، دكلة أك المستقبمة الدكلة في كاإلدارية يةفالمد القضائية الحصانة بصدد الكظيفي النيج
 التي لؤلعماؿ كاضحة حاالت تشكؿ باعتبارىا الحصانة مبدأ عمى الكاردة االستثناءات نكرد ذاتو الكقت
 باألنشطة المتعمقة األعماؿ مثؿ بالحصانة المتمتع الشخص بيا يقكـ التي الكظائؼ نطاؽ خارج تعد

 .الشخصية بصفتو الشخص ىذا بيا يقكـ التي كالتجارية المينية
 لعاـ الدكؿ لتمثيؿ فيينا اتفاقية مف 60 المادة مف األكلى الفقرة شأف ذلؾ في شأنيا الثانية كالفقرة

 محددة غير بصكرة كاإلدارية يةفالمد القضائية الحصانة عميو تقكـ الذم الكظيفي المنيج تعكس 1975
 سارت ما كىذا لكظائفو أدائو نطاؽ في بيا يقكـ التي األعماؿ كافة إلى تشير عندما عامة صياغة كفي،

 .المختمفة التقنيف اتفاقيات نيجو عمى
 كمكظؼ الدبمكماسية الحقيبة حامؿ بيا يقكـ التي األفعاؿ عمى مقصكرة الحصانة أف ذلؾ كمفاد

 .الدبمكماسية الحقيبة كتسميـ نقؿ ىي محددة، ميمة ألداء دكلتو قبؿ مف مفكض
 أحكاـ في التي تمؾ الرسمية الكظائؼ نطاؽ خارج تقع التي لؤلعماؿ الكاضحة األمثمة كمف

 كالتي 1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف 31 المادة أحكاـ كمنيا المختمفة، التقنيف اتفاقيات
 :أنو عمى نصت

 لدييا، المعتمد لمدكلة الجنائي بالقضاء يتعمؽ فيما القضائية بالحصانة الدبمكماسي المبعكث يتمتع"
: اآلتية الحاالت في إال كاإلدارم المدني بقضائيا يتعمؽ فيما ككذلؾ

 تكف لـ ما لدييا المعتمد الدكلة إقميـ في الكائنة الخاصة العقارية باألمكاؿ المتعمقة العينية الدعاكم (أ )
 .البعثة أغراض في الستخداميا المتعمدة الدكلة عف بالنيابة ليا حيازتو

 مكصى أك كريثان  أك مديران  أك منفذان  بكصفو فييا يدخؿ لتياك كالتركات اإلرث كفؤبش المتعمقة الدعاكم (ة )
 .المعتمدة الدكلة عف بالنيابة ال نفسو عف باألصالة كذلؾ لو،

 ".الرسمية كظائفو خارج لدييا المعتمد الدكلة في يمارسوتجارم  أك مدني نشاط بأم المتعمقة الدعاكم (ج )

كتجدر اإلشارة إلى أف ىذه الحاالت الثبلث ىي استثناءات مف األصؿ العاـ الذم يحظر عمى 
الدكلة المكفد إلييا المبعكث الدبمكماسي إخضاعو لقضائيا المدني أك اإلدارم، كبذلؾ فبل يجكز القياس 

عمييا أك التكسع في تفسيرىا، كبالتالي تظؿ دعاكل النفقة كالطبلؽ كالتعكيض الناشئ عف ارتكابو الجرائـ 
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المختمفة ضمف الدعاكل التي ال يجكز رفعيا ضد المبعكث الدبمكماسي أماـ المحاكـ التابعة لمدكلة المكفد 
   1.ليا، كبالتالي يتمتع ىذا المبعكث الدبمكماسي بالحصانة القضائية فييا

 بالحصانة المتمتع الشخص بيا يقكـ التي تمؾ غير أخرل أفعاؿ تصدر أف يمكف أنو غير
 حالة القبيؿ ىذا كمف ،ضمنان  أك صراحة رسمي كمكظؼ ليس يبرميا التي العقكد مثؿ يةفالمد القضائية
 عقد أك شراء عقد إبراـ أك كالتغميؼ التخزيف خدمات استخداـ أك سيارة تأجير أك بالفندؽ غرفة تأجير
 ثمف أك الفندؽ فاتكرة بتسديد الدبمكماسية الحقيبة حامؿ فالتزاـ دبمكماسية، حقيبة كحامؿ الرحمة أثناء إيجار
 ال الرسمية، كظائفو أداء صصكبخك أثناء تنشأ أنيا رغـ لو  قدمتخدمات لقاء أك أخرل مشتريات أية

 المشتريات ىذه أف ذلؾ ةكعؿ العبكر، دكلة أك المستقبمة الدكلة كلكائح لقكانيف كفقا بيا االلتزاـ مف قتعفي
 .بيا االستفادة لقاء ثمنيا يدفع أف شخص ألم يمكف عامة تجارية بطبيعة تتسـ الخدمات كتمؾ

 بالنسبة الحاؿ ىك كما معينة، خدمات لقاء تحصيميا يتـ التي الرسكـ عمى نفسيا القاعدة كتنطبؽ
 .1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف 2(ىػ )فقرة 34 لممادة

 أعماالن  ذاتيا تعتبر أف يمكف ال كالخدمات المذككرة المشتريات بمثؿ المتصمة األفعاؿ فإف ثـ كمف
 يةفالمد الحصانة بأف القكؿ يمكف كال الدبمكماسية، الحقيبة لحامؿ الرسمية الكظائؼ أداء نطاؽ في

 3.األعماؿ ىذه تشمؿ كاإلدارية
 الحقيبة حامؿ بو يقكـ الذم العمؿ كاف إذا ما تقرير في الحؽ ليا التي الجية حكؿ السؤاؿ كيثكر
 .الرسمية كظائفو نطاؽ خارج أك نطاؽ في يقع الدبمكماسية

 في  ىك الكضعكما السؤاؿ، ىذا عمى دكلييفاؿ كالعمؿ الفقو في مختمفة إجابات ىناؾ أف الكاقع
 الدكلة تككف أف يرل مف فيناؾ الدكلي، الطابع ذات المنظمات لدل كدؼالك كأعضاء القناصؿ حالة

 المرسمة الدكلة بيف باالشتراؾ المسألة ىذه تقرير يتـ أف آخركف يرل بينما الحؽ، ىذا صاحبة المرسمة
 قياـة حاؿ كفي معان، الرأييف إتباع إلى يشير الدكلي العمؿ استقرار كلكف العبكر، دكلة أك المستقبمة كالدكلة
 القنكات خبلؿ مف الكدية التسكية ىك المشكمة لحؿ العممي األسمكب يككف الدكلتيف بيف النزاع

 4.الدبمكماسية
 لدعاك إلى الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ المقررة كاإلدارية يةفالمد الحصانة تمتد ال أنو كما
 :مكقفيف بصدد نككف كىنا الحقيبة حامؿ استخدميا مركبة سببتيا حكادث عف ناشئة أضرار عف التعكيض

                                                 
1
دار الفكر الجامعي، : ، الطبعة األكلى، اإلسكندريةقانون العالقات الدبموماسية والقنصميةمنتصر سعيد حمكدة، : لمزيد مف التفصيؿ انظر -  

. 90، ص 2008سنة
2
: أف عمى 1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف 34 المادة نصت حيث - 
: يمي ما باستثناء البدلية أك اإلقميمية أك كالقكمية العينية أك الشخصية الضرائب ك الرسـك جميع مف الدبمكماسي المبعكث فىيع"
 .معينة خدمات مقابؿ المفركضة المصركفات ىػ...........د..........ج............ب.......أ
 .500 ص ،، المرجع السابؽ محمد المطيؼ عبد الديف خير- 3

 -
4
. 501 صمرجع نفسو،  اؿ 
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 القاعدة افطبؽ إذا الحالة ىذه كفي الرسمية الكظائؼ نطاؽ خارج الحادثة تككف قد ناحية فمف
 يتمتعف ؿ الدبمكماسية الحقيبة حامؿ فإف( 18 )المادة مف الثانية الفقرة مف األكلى الجممة في الكاردة العامة
 .بالحصانة الحالة ىذه في

 ىذه كفي الرسمية بكظائفو الدبمكماسية الحقيبة حامؿ قياـ أثناء الحادثة تقع قد أخرل ناحية كمف
 أك المستقبمة الدكلة في كاإلدارية يةفكالمد  الجنائيةبالحصانة المبدأ ناحية مف الحقيبة حامؿ يتمتع الحالة
 ىذه عف الناشئة التعكيض دعكل إلى الحصانة ىذه امتداد عدـ مؤداه ىنا استثناء يرد كلكف العبكر، دكلة

 .الحادثة
 زيادة إلى أدل مما اليكمية الحياة مف جزءا المينية أك الشخصية لؤلغراض السيارة فاستخداـ

 الحاجة تكتسب أف إذف عجب كالض، التعكمل دعاك أك المطالبات بالتالي معيا زادتك المركر حكادث
 فقد ذلؾ رغـ أنو يبلحظ كلكف ،كبيرة أىمية الشخصية األضرار عف بالمسؤكلية الخاصة المسائؿ ظيـفلت

 لمعبلقات فيينا اتفاقية أف حيف ففي ،المجاؿ ىذا في دكلي تقنيف إلى التكصؿ قبؿ طكيؿ كقت مضى
 محددة قكاعد عمى احتكت البلحقة االتفاقيات فإف األمر ىذا في نصان  تحكم ال ،1961 لعاـ الدبمكماسية

 4 فقرة 6 كالمادة 1969 لعاـ الخاصة البعثات اتفاقية مف( ب )2 فقرة 43 المادة مثؿ المسألة ىذه تنظـ
 .1975 لعاـ الدكؿ يؿتمثؿ فيينا اتفاقية مف

 اقترحيا قد كاف التي 23 المادة مشركع مف ةسـخااؿ الفقرة محؿ تحؿ الثانية الجممة أف كيبلحظ
 :كىي األصؿ في الدكلي القانكف لجممة الخاص المقرر

 لمدكلة كاإلدارم المدني القضاء مف الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يعفي ما المادة ىذه في ليس "
 أك يستخدميا مركبة سببتو حادث عف الناشئة األضرار عف دعكل بخصكص العبكر دكلة أك المستقبمة
 " األضرار ىذه يغطي التأميف يكف لـ إذا الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يمتمكيا

 نتيجة أنو حيث ،التنفيذ إجراءات مف الحصانة 18 المادة مشركع مف الثالثة الفقرة تتناكؿ كما
 فقط مكاجيتو في التنفيذ إجراءات اتخاذ يمكف الدبمكماسية الحقيبة حامؿ بيا يتمتع التي القضائية لمحصانة
 حامؿ تمتع كعمة كظائفو، أداء ممارسة في بيا يقكـ التي باألعماؿ تتصؿ ال التي الحاالت بخصكص
 .كاضحة التنفيذ مف بالحصانة الدبمكماسية الحقيبة

 عمى بيا يقكـ التي الرسمية كظائفو أساس عمى الحصانة بيذه الحقيبة حامؿ يتمتع ناحية فمف
 يةفالمد القضائية بالحصانة الدبمكماسية لمبعثة كالفني اإلدارم الطاقـ أعضاء تمتع مستكل في األقؿ

 الحرمة عمى بكضكح لقنصمياك الدبمكماسي القانكف تقنيف اتفاقيات كافة نصت أخرل ناحية كمف كاإلدارية،
 .احتجازه أك عميو القبض جكاز عدـ يعني كىذا الدبمكماسية، الحقيبة لحامؿ الشخصية

 التي الرسمية لمكظائؼ العادم األداء إعاقة إلى ستؤدم التنفيذ إجراءات أف الكاضح مف كأخيرا
 .الحقيبة حامؿ بيا يقكـ
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 الحقيبة، حامؿ ضد تنفيذ إجراءات اتخاذ فييا يجكز التي الحاالت في فإنو الثبلثة األسباب كليذه
 الشخصية الحرمة انتيكت إذا بيا يسمح ال اإلجراءات ىذه فإف كظائفو، ؽانط خارج تقع أفعاؿ بخصكص

  .عيدتو في التي الدبمكماسية الحقيبة أك المؤقت إقامتو مقر انتيؾ أك ،الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ
 الحقيبة فحامؿ الشيادة، أداء مف الحصانة المشركع مف 18 المادة مف الرابعة الفقرة كتتناكؿ

ف لكظائفو بممارستو تتعمؽ قضايا بخصكص الشيادة بأداء ممـز غير الدبمكماسية  بالنسبة جائزا ذلؾ كاف كا 
 مف مستكحاة الفقرة كىذه عيدتو في التي الدبمكماسية الحقيبة تسميـ عرقمة عدـ بشرط األخرل لمقضايا
 في ليا المماثمة كاألحكاـ، 1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف( 31 )المادة مف الثانية الفقرة
 لعاـ الدكؿ لتمثيؿ فيينا اتفاقية في ليا المماثمة كاألحكاـ ،1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية
 إلى الفقرة ىذه كتشير شيادةاؿ بأداء ممزمان  ليس الحقيبة حامؿ أف كىك األساسي بالمبدأ يتعمؽ فيما 1975
 المجنة مناقشات في أثيرت فقد المقاـ ىذا كفي بالشيادة، اإلدالء الحقيبة لحامؿ فييا يجكز أخرل حاالت
: مسألتاف

 كتابية شيادة تطمب أف العبكر دكلة أك المستقبمة لمدكلة يمكف بأنو كاضح إدراؾ المجنة ساد ناحية فمف  -1
 االتفاقيات أك المدنية باإلجراءات الخاصة الداخمية قكاعدىا كانت إذا ،الدبمكماسية الحقيبة حامؿ مف

 .ذلؾ تتيح المطبقة

 كفالة ىك الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كمركز لكظائؼ الجكىرم اليدؼ أف يبلحظ أخرل ناحية كمف  -2
 ال معكقات أية تنفيذه يتعرض أف يجب ال اليدؼ ىذا كأف الدبمكماسية، لمحقيبة كالعاجؿ الفعاؿ التسميـ
 .بالشيادة اإلدالء طمب بسبب ليا مبرر

 معينة حاالت في بالشيادة الدبمكماسية الحقيبة حامؿ إدالء إمكانية تجيز الفقرة ىذه فإف ذلؾؿك
 . الدبمكماسية الحقيبة لتسميـ إعاقة أك تعطيؿ أم ذلؾ عف ينتج أال بشرط

 تعد المقر دكلة محاكـ أماـ الشيادة مف الدبمكماسية الحقيبة حامؿ إعفاء أف بالرغـ أنو كيبلحظ
 تككف التي غيرىا أك لمجرائـ بالنسبة بشيادتو يدلي أف ذلؾ مع يحسف فإنو ،ثناءاالست تقبؿ ال عامة قاعدة
 ىذه كفي( حضكره في كقعت التي القتؿ لجريمة الكحيد الشاىد مثبل لككنو )كمؤثرة حاسمة شيادتو فييا

 أف أك ،مكتكبة المذكرة في يراه شكؿ ألم كفقا بشيادتو، يدلي أف الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ يجكز الحالة
 دار إلى بنفسو ينتقؿ أف أك البعثة مقر أك المؤقت مقره في شيادتو سجؿتؿ القضاء رجاؿ أحد إليو تنتقؿ

. 1بالشيادة لئلدالء المحكمة
                                                 

 -
 دعكتو يجكز لكف -لدييا المعتمد الدكلة محاكـ أماـ الشيادة أداء عمى السفير إكراه الدكلية القكاعد تمنع: "أف إلى، بؾ ماىر عمي، الدكتكر يذىب1

 الالمبعكث  أف كاألصؿ العقاب، مف اإلفبلت عمى تيمان ـ يساعد ال حتى الحالة ىذه في بامتيازاتو التمسؾ عدـ عادة يفضؿ أنو شؾ كال لمشيادة،
." العدؿ إجراء في مفيدة شيادتو كانت كمما اإلذف عمى يحصؿ أنو كالغالب حككمتو بإذف إال الشيادة يؤدم
 محبلن  تر لـ كحككمتو المحكمة، أماـ شيادتو أداء يقبؿ فمـ قتؿ حادثة في ميمان  شاىدنا كاف كاشنطف في ىكلندا كزير أف 1956 عاـ في حدث كقد
. دتواستعا طمبت لكنيا المحكمة أماـ بالحضكر تمزمو أف المتحدة لمكاليات يكف فمـ بذلؾ تأمره ألف
 اإلشارة تجدر كلكف عمية جمسة في شيادتو كأدل المحكمة أماـ فينزكيبل كزير حضر"فيمد جار جيمس "لمرئيس قاتؿ محاكمة عند 1881 عاـ كفي
 يةفعؿ جمسة في ال السفارة في الشيادة أداء الغالب في يفضمكف السفراء أف إلى
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 اإلعفاء أك الحصانة صكصبخ مستقران  أساسيان  مبدأ 18 المادة مشركع مف الخامسة الفقرة كتكضح
 ال الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ المقررة القضائية الحصانة أف ىك المستقبمة، لدكلةؿ المحمي القضاء مف

 اتفاقيات في القضائية الحصانة تتناكؿ التي األحكاـ كافة في نجده النص كىذا دكلتو، قضاء مف تعفيو
 الفعالة المرسمة الدكلة يةأف كال المبدأ ىذا، كعمة قبؿ مف إلييا المشار القنصميك الدبمكماسي القانكف تقنيف
 ةمضتر سبؿ كتكفر القانكني كالنظاـ العدالة تعزيز إلى تيدؼ بالخارج لمعمؿ تكفدىـ الذيف مكظفييا عمى

 استناد بسبب السبؿ ىذه ليـتتاح  ال الذيف المستقبمة الدكلة مكاطني لصالح المرسمة الدكلة في قانكنية
 عبلقة كجكد عمى يقكـ المبدأ ىذا فإف ككذلؾ ،المستقبمة الدكلة في القضائية الحصانة إلى عمييـ لالمدع
 .بالخارج كاف لك ك حتى كدكلتو المكاطف بيف دائمة قانكنية

 العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة في الدبمكماسية الحقيبة حامؿ حصانة بأف القكؿ أف يبلحظ كلكف
 الحقيبة حامؿ ضد األحكاؿ جميع في كاليتيا المرسمة الدكلة تمارس أف يعني ال دكلتو قضاء مف قفييع ال

 .المرسمة الدكلة تقدرىاألسباب  العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة إقميـ في مشركع غير فعبل يرتكب الذم
 أك المدنية أك الجنائية سكاء القضائية بالحصانة يتمتع الدبمكماسية الحقيبة حامؿ فإف كىكذا

 بدعكل يتعمؽ فيما إال بيا يقكـ التي الرسمية أعمالو عف العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة إقميـ في اإلدارية
 .مركبة حادث عف ناشئة تعكيض

 كاستثناء بكظائفو تتعمؽ التي األعماؿ كافة في بالشيادة اإلدالء مف باإلعفاء أيضا عتمتم كما
 الحقيبة حامؿ تعرقؿ أك الشيادة ىذه رخؤت أال بشرط أخرل مسائؿ في الشيادة أداء منو يطمب أف يجكز

 .إلييا المرسمة الجية إلى الدبمكماسية الحقيبة تسميـ كىي ،بيا المكمؼ بالمياـ القياـ في الدبمكماسية
  اتخاذ ضركرة حالة كفي ضده تنفيذية تدابير أية اتخاذ بعدـ الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يتمتع كذلؾ

 الدبمكماسية بالحقيبة أك المؤقت مسكنو أك شخصو بحرمة المساس إلى ذلؾ يؤدم أال ضده التدابيرىذه 
ذا إليو، بيا المعيكد  المستقبمة الدكلة إقميـ في القضائية بالحصانة يتمتع الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كاف كا 

 أماـ القضاء كالية مف إعفاءه يعني ال ذلؾ فإف بيا، يقكـ التي الرسمية أعمالو كافة عف العبكر، دكلة أك
 البلزمة القانكنية اإلجراءات كافة ضده تتخذ أف المرسمة الدكلة عمى فيجب ثـ كمف المرسمة، الدكلة محاكـ

 يفمت ال حيث مشركعة غير أعماؿ مف العبكر، دكلة أك المستقبمة الدكلة إقميـ في ارتكبو عما لمحاكمتو
 الحقيبة حامؿ تقديـعدـ  حالة في المرسمة الدكلة جانب مف لمعدالة إنكار ىناؾ يككف أك العقاب مف

.  لممحاكمة الدبمكماسية
 

 لحامل الحقيبة الدبموماسية والضرائب الجمركية الرسوم من اإلعفاء: ثانيا 
إف كرامة المبعكث الدبمكماسي تقتضي إعفاءه مف أداء الضرائب المفركضة عمى األفراد 

كالضريبة عمى رأس الماؿ كالدخؿ كرسـك اإلقامة التي تفرض عمى غير المكاطنيف، كيعفى المبعكث مف 
                                                                                                                                                         

 .200 ص ، المرجع السابؽ، والقنصميةالدبموماسية العالقات قانون، الكفا أبك أحمد- 
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أنكاع معينة مف الضرائب المباشرة مثؿ الرسـك الجمركية عمى ما يستقدمو معو أك ما يستكرده مف أشياء، 
غير أف فكرة المجاممة الدكلية ال تبرر إعفاءه مف دفع رسـك أخرل تعتبر مقاببل لخدمات تؤدل لؤلفراد 

  1.كرسـك التسجيؿ كرسـك المياه كالكيرباء، حيث يمتـز المبعكث الدبمكماسي بدفعيا مثؿ بقية األفراد 
 األشياء دخكؿ عند كالضرائب الجمركية الرسكـ كافة مف باإلعفاء الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يتمتع
 الكطنية كالضرائب الرسكـ كافة كمف العبكر، دكلة أك المستقبمة الدكلة في الشخصي الستعمالو المخصصة
 التي كالمصاريؼ الخدماتك  السمع سعر عمى تفرض التي المباشرة غير الضرائب باستثناء كاإلقميمية،
 .لو معينة خدمات تقديـ لقاء تحصؿ

 بيف المبرمة الدبمكماسية كاالمتيازات بالحصانات الخاصة 2ىافانا اتفاقية المبدأ ىذا أبدت كقد
: أف عمى منيا 18 المادة نص جاء إذ  1928 السنة في األمريكية الدكؿ

 عمى المفركضة العقارية الضرائب كؿ مف ... لدييا المعتمدة الدكؿ في الدبمكماسيكف المبعكثكف يعفى" 
 ."يتبعكنيا التي لمدكلة مممككا المبنى ىذا كاف متى البعثة مبنى

 يعفى: "أف عمى 1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف 34 المادة نصت ىذا كفي
 البمدية أك اإلقميمية أك القكمية أكعينية، الػ أك الشخصية كالضرائب الرسكـ جميع مف الدبمكماسي المبعكث
: يمي ما باستثناء

 .الخدمات أك األمكاؿ ثمف في عادة أمثاليا تدخؿ التي  3المباشرة غير الضرائب (أ )

 لدييا، ما المعتمد ةالدكؿفي إقميـ  الكائنة الخاصة العقارية األمكاؿ عمى المفركضة كالضرائب الرسكـ (ة )
 .البعثة أغراض في الستخداميالـ تكف في حيازتيا بالنيابة عف الدكلة المعتمدة 

 مف 4 الفقرة بأحكاـ اإلخبلؿ عدـ مع ،التركات عمى لدييا المعتمد الدكلة تفرضيا التي الضرائب (ج )
 .39 المادة

 الضرائبك لدييا، المعتمد الدكلة في الناشئ الخاص الدخؿ عمى المفركضة كالضرائب الرسكـ (د )
 .الدكلة تمؾ في القائمة التجارية المشركعات في المستثمرة األمكاؿ رؤكس عمى المفركضة

 .معينة خدمات مقابؿ المفركضة المصركفات (ِ )

 كذلؾ العقارية، األمكاؿ إلى بالنسبة القضائية كالرسكـ كالدمغة العقارم كالرىف ثيؽكالتك التسجيؿ رسكـ (ٔ )
 ".23 المادة بأحكاـ اإلخبلؿ عدـ مع

 :أف عمى نصت حيث الدكلي القانكف لجنة مشركع مف 19 المادة تغمص المادة، ىذه غرار كعمى
 بدخكؿ كأنظمة قكانيف مف تعتمده قد لما طبقان  العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة تسمح  (1" )

 الشخصية، أمتعتو  كالمنقكلة ضمفالدبمكماسية الحقيبة لحامؿ الشخصي لبلستعماؿ المخصصة األشياء

                                                 
1
. 126عاطؼ فيد المغاريز، المرجع السابؽ، ص -  

2
. 162، المرجع السابؽ، صىيؼ أبك صادؽ عمى: في تفصيؿ ذلؾ راجع-  

- 
3
 السمعة مستيمؾ النياية في أعبائيا كيتحمؿ السمع سعر في تدمج التي الضرائب ىي المباشرة غير بئبالضرا يقصد   
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 التي المباشرة الصمة ذات كالمصاريؼ كالضرائب الجمركية الرسكـ جميع مف اإلعفاء األشياء ىذه كتمنح
" .محددة خدمات تقديـ لقاء تحصؿ

 مف كظائفو أداء لدل العبكر، دكلة أك المستقبمة الدكلة في الدبمكماسية الحقيبة حامؿ لعؼم (2)" 
 الذم النكع مف 1المباشرة غير الضرائب باستثناء البمدية، أك كاإلقميمية الكطنية كالضرائب الرسكـ جميع
  ".محددة خدمات تقديـ لقاء تحصؿ التي المصركفات أك الخدمات أك السمع سعر في عادة يدمج

 الدبمكماسية، الحقيبة حامؿ بكاسطة البريد ترسؿ أك الدبمكماسية البعثة تستقبؿ عندما فإنو كعميو
 المكظؼ كحصانات امتيازات جميعب العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة إقميـ في األخير يتمتع أف فيجب

 تمتعو كمنيا ،1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف 36 إلى 29 المكاد في ةيفالمب الدبمكماسي
 العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة إقميـ في بقائو فترة كانت ميما كالضرائب الجمركية الرسكـ مف باإلعفاء
 أشكاؿ مف شكؿ مأل تعرضو كعدـ كيسر، بأماف كظائفو أداء لضماف كذلؾ االحتماالت، كافة لتكقع

 .العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة في الجمارؾ سمطات جانب مف المضايقة
 كالرسكـ الضرائب مف اإلعفاء كأف خاصة حكزتو، في التي الحقيبة حرمة انتياؾ عدـ كلضماف

 في يشكؿك الدبمكماسي، المبعكث بيا يتمتع التي االمتيازات أىـ مف العممية الناحية مف يعد الجمركية
 مف باإلعفاء التمتع الدبمكماسي حؽ فمف ليذا عميو، الحياة سيرملت رئيسينا مصدرنا النامية الدكؿ مف كثير

 .الجمركية كالرسكـ الضرائب
 كظائؼ يؤدم منيما كبل ألف اإلعفاء بيذا يتمتع أف حقو مف الدبمكماسية الحقيبة حامؿ ككذلؾ

 كأماف يسر في بيا المكمؼ ميامو أداء لو تضمف التي كالحصانات باالمتيازات تمتعو تقتضي
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 الدبموماسية الحقيبة حامل وحصانات امتيازات تجاه العبور دولة التزامات: الثاني المطمب
 استقر لما كفقان  خاصة بحرمة تتمتع الدبمكماسية بالبعثات الخاصة المراسبلت أف بو المسمـ مف

 .الدكلي كالقانكف العرؼ عميو
 كاجب قصر إذا مجديان  يككف ال الدبمكماسية بالبعثة الخاصة المراسبلت حرمة عمى النص أف بيد

 بيا تمر قد التي األخرل الدكؿ كذلؾ بو يمتـز كلـ ،البعثة لدييا المعتمد الدكلة عمى الحرمة ىذه صيانة
 1.النيائية كجيتيا إلى طريقيا في المراسبلت تمؾ

 قد التي الدبمكماسية لممراسبلت الكافية الحماية تكفؿ أف لمدكؿ المشتركة المصمحة مف فإنو لذا
 الحقائب كحاممي الدبمكماسية الرسؿ ميمة سيرملت يمـز بما جانبيا مف دكلة كؿ تسيـ كأف بيا، تمر

 كدكف عناء غيرمف  الكصكؿ مف تمكنيـ التي الحماية تمنحيـ كأف إقميميا عند مركرىـ عند الدبمكماسية
 .إلييا يقصدكف التي لمجية ائؽع أم

 أم المعنية، الدكؿ بيف كاجب الدبمكماسية كاالمتيازات الحصانات احتراـ أف قانكنا المقرر كمف
 في إال كاالمتيازات الحصانات بيذه تمتـز فبل األخرل الدكؿ أما المرسمة، كالدكلة المستقبمة الدكؿ بيف

 ال أنيا كما بإقميميا مركرىـ عند الدبمكماسييف المبعكثيف كامتيازات حصانات تحتـر حيث معينة حدكد
 البعثات إحدل إلى طريقو في البحرية أك الجكية بمكانئيا مركره عند الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ رضتتع

 .أخرل دكلة في ةالدبمكماسي
 إلييا المبعكث الدكلة في قكجكد عند كحصاناتو بمزاياه يتمتع الدبمكماسية الحقيبة حامؿ فإف ليذا

 الدبمكماسييف لممبعكثيف تمنح كالحصانات المزايا قكىذ سفره أثناء إقميميا يعبر التي الغير الدكلة في ككذلؾ
 لبلستفادة مف نفس نظاـ المعاممة بالمثؿ، كىكذا بالتدرج فقد تطكر التطبيؽ كالذم المجامبلت مف كنكع

منحت الدكلة حرية المركر عمى أراضييا، إلى الدبمكماسييف األجانب، بشرط أف ىذا المركر يجد أساسو 
. 2في انجاز الميمات الرسمية

 عبكرىـ أثناء كالمزايا الحصانات ذات يمنحكف ما عادة فإنيـ الدكؿ لجميع كمبلئمة مصمحة كألنيا
 3.إلييا المكفديف بالدكلة مكجكدكف ككأنيـلثة ثا دكلة إقميـ

                                                 
1
 .148 ص ،المرجع السابؽ ىيؼ، أبك صادؽ عمي-  

2
 دليل عمل الدبموماسي والبعثات الدبموماسية "، أسس و قواعد العالقات الدبموماسية والقنصمية ناظـ عبد الكاحد الجاسكر: لمتكسع أكثر انظر-  
. 366، ص 2001دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع ، سنة: ، الطبعة األكلى ، األردف " 
 الحقيبة حامؿ بأف ذلؾ لؿعكم الثالثة الدكلة تعبير مف بدؿ" العبكر دكلة "اصطبلح استخداـ الدكلي القانكف لمجنة الخاص المقرر يفضؿ ك-3

 الذم الدكر أىمية  يماثؿدكران  يتزالتراف دكلة تمعب كلذلؾ  ،آخر إلى كافـ مف الدبمكماسية الحقيبة نقؿ دكره تنقؿ، حالةفي  مكظؼ ىك الدبمكماسية
. دكلة المستقبمةاؿ تمعبو
 .38 صىامش  ، المرجع السابؽ  ،القنصمية الدبموماسية العالقات قانون ، الكفا أبك أحمد- 
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 ،(BergmanV.sieyes-سيس دم ضد برجماف) قضية الصدد ىذا في القضائية السكابؽ كمف
 إلييا أرسؿ التي بكليفيا، إلى طريقو في كىك نيكيكرؾ في خطأ ارتكابو بتيمة عميو المدعي قدـ حيث
 .لفرنسا مفكض ككزير

 دم )أف مف بالرغـ أنو عمى حكميا كأسست. الدعكل الكالية في درجة أكؿ محكمة رفضت حيث
 كلكف األمريكي القانكف مف 22 القسـ مف 252 لمبند كفقان  بالحصانة التمتع حقو مف يكف لـ ،(سيس
 كلكف ة،حصاف يمنح أف يمكف فإنو الدكلي، القانكف في السائدة المبادئ االعتبار في كأخذان  استثناء
 المسافر الدبمكماسي تمتع أف قررت حيث آخر، بتأسيس أخذت الكالية ذات في االستئنافية المحكمة
 فإف ثـ كمف السفر، ظركؼ كتغيير الدبمكماسية بالحصانة الخاصة المفاىيـ لتغيير نتيجة ىك بالحصانة

  الحصانة بذات يتمتع أف حقو مف يككف سفره أثناء الدبمكماسي أف تقرر أف اآلف نيكيكرؾ محاكـ عمى
 1.مقره دكلة في الدبمكماسي كأفك

 في ثالثة بدكلة يمركف الذيف الدبمكماسييف المبعكثيف بحؽ 1928 لعاـ ىافانا اتفاقية أخذت كقد
 2.بذلؾ رسميان  المركر دكلة إخطار بشرط المستقبمة الدكلة في ليـ المقررة الحصانات بكافة التمتع

 يتمتع حتى رسمية ميمة أداء إلى طريقو في سفره أثناء الدبمكماسي يككف أف يجب ذلؾ كمع
 مف قادمان  نيكيكرؾ إلى الطائرة استقؿ عندما كىكلندا بمجيكا في" تيماالجكا "سفير فإف كلذلؾ بالحصانة،

 بالحصانة يتمتع بأنو قبدفع يؤخذ لـ مخدرة مكاد إحراز بتيمة عميو القبض كألقى شخصية زيادة في باكأكر
 لمعبلقات فيينا اتفاقية مف 40 المادة نص ذلؾ أكد كقد ،شخصية كككنيا رحمتو طبيعة بسبب الدبمكماسية
 :أنو عمى نص حيث 1961 لعاـ الدبمكماسية
 فاضـ تقتضييا التي الحصانات مف كغيرىا الشخصية الحصانة منحب الثالثة الدكلة تقكـ( 1) "
 ان جكدمك أك بإقميميا ماران  يككف ك منيا، الزمة سمة جكازه يحمؿ دبمكماسي مبعكث لكؿ العكدة أك المركر

  ببلده، إلى أك إليو العكدة طريؽ في أك أخرل دكلة في منصبو تكلي إلى طريقو في فيو
 أك صحبتو كمسافران  كالحصانات باالمتيازات متمتعان  يككف أسرتو أفراد مف فرد أم عمى الحكـ ذات كيسرم
 .ببلده إلى لمعكدة أك بو لبللتحاؽ بمفرده

 المادة ىذه مف( 1 )الفقرة في عمييا المنصكص الظركؼ مثؿ في الثالثة لمدكلة يجكز ال (2) 
. بإقميميا أسرتيـ أفراد أك البعثات إحدل في المستخدميف أك كالفنييف اإلدارييف المكظفيف مركر إعاقة

 الرسائؿ فييا بما بإقميميا المارة الرسمية المراسبلت أنكاع جميع بمنح الثالثة الدكلة تقكـ( 3)        
 تمنح ؾككذؿ لدييا، المعتمد الدكلة في ليا الممنكحتيف كالحماية الحريةنفس  الشفرة، أك بالرمكز المرسمة

                                                 
 ص ،1997  سنة،دار النيضة العربية : قاىرة الطبعة األكلى ، ،المعاصر  الدبموماسيالسموك قواعد ، سبلمة القادر عبد: انظر في المكضكع- 1

125 . 
 .204 ص المرجع السابؽ، بركات، جماؿ - 2
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 بإقميميا، المركر أثناء الدبمكماسية كالحقائب البلزمة السمات جكازاتيـ تحمؿ الذيف الدبمكماسييف الرسؿ
 ".اـمنحو المعتمدة الدكلة عمى المتيف كالحماية الحصانة نفس

 عمى نصت حيث الدكلي القانكف لجنة مشركع مف( 04 )المادة صيغت فقد النص ىذا غرار كعمى
: أف
 عف تنفذ التي االتصاالت تمؾ كتحمي المرسمة لمدكلة الرسمية باالتصاالت المستقبمة الدكلة تسمح"  -1

 (.1 )المادة في إليو المشار النحك عمى الدبمكماسية الحقيبة حامؿ طريؽ

 أك الدبمكماسية، الحقيبة حامؿ طريؽ عف المنفذة المرسمة لمدكلة الرسمية لبلتصاالت العبكر دكلة تمنح  -2
 ".المستقبمة الدكلة تمنحيا المتيف كالحماية الحريةنفس  الدبمكماسية الحقيبة

 ككسائؿ الدبمكماسي يتمتع أف الطبيعي مف أنو ذلؾ يبررىا ما ليا األحكاـ تمؾ أف شؾ كال
أك  الذىاب أثناء ثالثة دكلة إقميـ عبكرىـ عند كالحصانات االمتيازات مف بقدر بالبعثة الخاصة االتصاؿ
 .المرسمة الدكلة إلى أك الرسمية ىاــاؿ لمباشرة كضركريا مباشرا العبكر ىذا يككف أف كبشرط العكدة،

 ألعضاء كامتيازات حصانات أك تسييبلت أية الماضي في تمنح ال كانت الدكؿ أف كيبلحظ
 الدكؿ ككانت عمميـ مقار مف القدكـ أك إلى لمذىاب إقميميا يعبركف كانكا الذيف ،الدبمكماسية البعثات
 .عاتقيا عمى يقع قانكني إلزاـ ما دكف المجاممة مف نكعا ذلؾ تعتبر

 الدبمكماسي القانكف قننت التي األخرل االتفاقيات كذلؾ ك )1961 لعاـ فيينا اتفاقية أف إال
 القانكنية االلتزامات قبيؿ مف ذلؾ جعمت 40 المادة في المسألة عمى بنصيا ،(1975 – 1969كاتفاقية
. 1الثالثة الدكلة عاتقيا عمى تقع التي

مع مبلحظة أف الدبمكماسي الذم يككف في حالة ترانزيت ال يستفيد بالحصانة إال بالقدر البلـز 
بأف ذىب مثبل إلى دكلة )لمذىاب أك لمعكدة مف كالى مقر كظيفتو، فإذا زاد ذلؾ عف الكقت البلـز 

، فانو يمكف محاكمتو أماـ محاكـ ىذه الدكلة، (الترانزيت لقضاء عطمة نياية األسبكع فقتؿ عمدا زكجتو 
. كال يجكز لو الدفع بالحصانة

                                                 
1
. 239، المرجع السابؽ، ص قانون العالقات الدبموماسية والقنصميةاحمد ابك الكفا، -  
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 الدبموماسية الحقيبة حامل وحصانات امتيازات سريان مدة: الثاني المبحث
 تشكؿ الدبمكماسية الحقيبة حامؿ بيا يتمتع التي الدبمكماسية كاالمتيازات الحصانات كانت لما

 ألف تنتيي؟ كمتى تبدأ متى الزمني، عنصرىا تحديد الضركرم مف بات لو، األساسية الخصائص إحدل
 .كأماف سرعة في إليو المكككلة كظائفو أداء لضماف بالغة أىمية ذا عدم العنصر ىذا تحديد

 
 :التالي النحك عمى مطمبيف إلى المبحث ىذا نقسـ ذلؾ عمى بناء

 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كحصانات امتيازات بدء  :األول المطمب
 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كحصانات امتيازات انتياء :الثاني المطمب
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 الدبموماسية الحقيبة حامل وحصانات امتيازات بدء: األول المطمب
 ىك ،كالحصانات باالمتيازات الدبمكماسية الحقيبة حامؿ تمتع مف اليدؼ أف إلى اإلشارة تجدر

 .كأماف سرعة في الكظيفة ىاموـؿ أدائو ضماف
 دكلة أك المستقبمة الدكلة أرض بدخكلو ىي كالحصانات االمتيازات بيذه التمتع في العبرة فإف لذا

 إقميـ مغادرتو أك الدبمكماسية بالحقيبة إليو يعيد أف لحظة منذ تبدأ كظائفو أف عف النظر بصرؼ ،العبكر
 .المرسمة الدكلة

 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف( 27 )المادة مف الخامسة الفقرة ذلؾ إلى أشارت قدك
 :أف عمى نصت حيث 1961

 يككف أف عمى بكظيفتو قيامو أثناء الدبمكماسي الرسكؿ بحماية لدييا  المعتمد الدكلة تقكـ( 05) "
 شخصو كيتمتع ،الدبمكماسية الحقيبة منيا تتألؼ التي الطركد كعدد مركزه تبيف رسمية بكثيقة مزكدان 

." االعتقاؿ أك القبض صكر مف صكرة ألية إخضاعو يجكز كال بالحصانة،
  :أف عمى االتفاقية ذات مف( 39 )المادة مف األكلى الفقرة نصت أيضان 
 الدكلة إقميـ دخكلو منذ بيا يتمتع أف كالحصانات االمتيازات في الحؽ لصاحب يجكز( 1")
 إف عمييا يتفؽ قد أخرل كزارة أية أك الخارجية كزارة إلى تعيينو إعبلف منذ أك منصبو، لتكلي لدييا المعتمد
" .إقميميا في مكجكدا كاف

 نصت حيث الدكلي القانكف لجنة مشركع مف( 21 )المادة صيغت النصكص ىذه غرار كعمى
:  أف عمى فييا األكلى الفقرة

 أك المستقبمة الدكلة إقميـ دخكلو لحظة منذ كالحصانات باالمتيازات الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يتمتع  -1
 إقميـ في بالفعؿ مكجكدان  كاف إذا كظائفو ممارسة في بدئو لحظة منذ أك كظائفو، ألداء العبكر دكلة إقميـ
 .المستقبمة الدكلة

 امتيازات بدء بيف حضكبك تربط المشركع مف( 21 )المادة مف األكلى الفقرة أف المبلحظ كمف
 .لكظائفو أدائو بيف ك الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كحصانات

 عبكره لحظة ىي كالحصانات باالمتيازات الدبمكماسية الحقيبة حامؿ عندىا يتمتع التي فالمحظة
 الحقيبة حامؿ دجم أف يحدث قد كلكف ،كظائفو أداء بغرض العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة إقميـ لحدكد

 في معتمدة قنصمية أك دبمكماسية بعثة تقكـ كأف ،تعيينو كقت المستقبمة الدكلة إقميـ في نفسو الدبمكماسية
 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يبدأ كىنا خاص، أك مؤقت الدبمكماسية الحقيبة حامؿ بتعييف المستقبمة الدكلة
 .لكظائفو ممارستو لحظة منذ كالحصانات باالمتيازات التمتع

 عمى تنطبؽ التي كالحصانات االمتيازات أف عمى تنص 21 المادة أف إلى البرازيؿ حككمة تذىبك
 كاف إذا أما العبكر، دكلة إقميـ أك المستقبمة الدكلة إقميـ دخكلو عند سريانيا يبدأ الدبمكماسية الحقيبة حامؿ
 المادة تفتقر األخيرة الحالة كفي لمحقيبة، كحامؿ يعيف عندما تسرم فإنيا اإلقميـ ىذا في بالفعؿ مكجكدان 
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 لحظة تككف قد كالتي كظائفو، ممارسة الحقيبة حامؿ فييا يبدأ التي الفعمية المحظة بشأف الكضكح إلى
 تفادم أجؿ مف ضركرم أمر النقطة ىذه كتكضيح الحقيبة، برعاية بالفعؿ فييا تقكـ التي المحظة أك تعيينو

 21.1 المادة تفسير مجاؿ في تنشأ قد التي الصعكبات
 إقميـ  دخكلولحظة منذ المقررة كالحصانات باالمتيازات يتمتع الدبمكماسية الحقيبة حامؿ فإف كىكذا

 تعيينو إببلغ منذ بيا يتمتع فإنو الدكلة ىذه في أصبلن  كجكده حالة في ك العبكر، دكلة أك المستقبمة الدكلة
. عمييا متفؽ أخرل كزارة أية أك المقر دكلة خارجية كزارة إلى دبمكماسية حقيبة كحامؿ
 كىي بيا، المنكط كظيفتو مياـ أداءفي  الدبمكماسية الحقيبة حامؿ بالفعؿ فيو يبدأ الذم الكقت كىك      
 .إلييا المرسمة الجية إلى الحقيبة كتسميـ كنقؿ رعاية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 -
 زمنية فترة أف إذ رسميان  عممو يباشر أف قبؿ حتى كاالمتيازات بالحصانات الدبمكماسي يتمتع أف يجب: بأنو الكفا أبك أحمد / الدكتكر كيضيؼ1

 القائمة في إدراجو أك عممو، لمياـ رسميان  مباشرتو كقبؿ تعيينو الخارجية كزارة إببلغ أك لدييا المعتمد الدكلة إقميـ إلى كصكلو بعد حتمان  ستمر
 قبؿ تنمح الدبمكماسية المزاياأف  مقتضاه( تكنس ك إسبانيا )اتجاه تبنتو معارضة إلى الككنغك مندكب ذىب كلذلؾ الدبمكماسي، السجؿ أك الدبمكماسية

. المجاممة سبيؿ عمى الدبمكماسي السجؿ في الشخص إدراج
 .135 ص سابؽ،اؿ مرجعاؿ ،والقنصمية الدبموماسية العالقات قانون الكفا، أبك أحمد -
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 الدبموماسية الحقيبة حامل وحصانات امتيازات انتياء: الثاني المطمب
 يتبيف الدبمكماسي، القانكف تدكيف بشأف القائمة االتفاقات أحكاـ عمى باالطبلع أنو إلى نشير بداية

 .الدائـ الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ المقررة كالحصانات االمتيازات تكقؼ لحظة ينظـ حكـ أم يرد ال أنو
 امتيازات سرياف انتياء كقت بتحديد المتعمقة التالية األحكاـ االعتبار في عنض أف يمكف أنو غير
. المؤقت الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كحصانات

 1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف( 27 )المادة مف السادسة الفقرة تنص حيث
 :أنو عمى

 الحالة ىذه في كتسرم، خاص دبمكماسي رسكؿ تعييف لمبعثة أك المعتمدة لمدكلة كيجكز( 6")
 الرسكؿ ىذا مثؿ بقياـ فييا المذككرة الحصانات سرياف كينتيي المادة ىذه مف( 5 )الفقرة أحكاـ أيضا
" .إليو المرسؿ إلى عيدتو في المكجكدة الدبمكماسية الحقيبة بتسميـ

 :أنو عمى 1963 لعاـ القنصمية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف 35 المادة مف السادسة الفقرة كتنص
( مؤقت أساس عمى القنصمية الحقيبة حامؿ بيا يتمتع )التي بالحصانات العمؿ كيتكقؼ( ... 6)"
 ".عيدتو في تككف التي القنصمية الحقيبة إليو المرسؿ إلى ىذا الحقيبة حامؿ يسمـ عندما

 :أنو عمى 1969 لعاـ الخاصة البعثات اتفاقية مف 28 المادة مف السابعة الفقرة تنص كما
 أساس عمى الخاصة البعثة حقيبة حامؿ بيا يتمتع التي )بالحصانات العمؿ يتكقؼ( ... 7)"
" .عيدتو في تككف التي الخاصة البعثة حقيبة إليو المرسؿ إلى ىذا  الحقيبة حامؿ يسمـ عندما( مؤقت
 :أنو عمى 1975 لعاـ الدكؿ لتمثيؿ فيينا اتفاقية مف 27 المادة مف السادسة الفقرة كتنص     

( مؤقت أساس عمى البعثة حقيبة حامؿ بيا يتمتع التي )بالحصانات العمؿ كيتكقؼ... .( 6)"
". عيدتو في تككف التي البعثة حقيبة إليو المرسؿ إلى مؤقت أساس عمى الحقيبة حامؿ يسمـ عندما
 :أنو عمى االتفاقية ذات مف 57 المادة مف السابعة الفقرة تنص كما

( مؤقت أساس عمى الكفد حقيبة حامؿ بيا يتمتع التي) بالحصانات العمؿ يتكقؼ ك( ... 7)"
" .عيدتو في تككف التي الكفد حقيبة إليو المرسؿ إلى مؤقت أساس عمى الحقيبة حامؿ يسمـ عندما
 لو المقررة كالحصانات باالمتيازات يتمتع المؤقت الدبمكماسية الحقيبة حامؿ أف األحكاـ ىذه كمفاد     
 إلى عيدتو في الحقيبة بتسميـ يقكـ أف إلى العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة إقميـ دخكلو كقت مف اعتباران 
 .المستقبمة الدكلة إقميـ مغادرتو عف النظر بصرؼ إليو المرسؿ

 لجنة مكاد مشركع مف( 21 )المادة مف كالثالثة كالثانية الفقرتاف صيغت األحكاـ ىذه غرار كعمى
 :أف عمى نصت حيث الدكلي القانكف

 الدكلة إلقميـ مغادرتو لحظة في الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كحصانات امتيازات تتكقؼ( 2)"
 حامؿ كحصانات امتيازات أف عمى بذلؾ، فييا يقكـ معقكلة فترة انقضاء لدل أك العبكر، دكلة أك المستقبمة
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 الدبمكماسية الحقيبة سمـ قد فييا يككف التي المحظة في تتكقؼ المستقبمة الدكلة في المقيـ المؤقت الحقيبة
 .إليو المرسؿ إلى عيدتو في المكجكدة
 حامؿ يؤدييا التي باألعماؿ يتعمؽ فيما قائمة الحصانة تظؿ( 2 )الفقرة عف النظر بصرؼ( 3)
" .كظائفو ممارسة لدل الدبمكماسية الحقيبة

 تمتع تكقؼ لحظة تنظيـ تتبنى أنيا المشركع مف( 21 )المادة مف الثانية الفقرة حكـ مف كيتضح
. لو المقرر كاالمتيازات بالحصانات الدبمكماسية الحقيبة حامؿ
 الحقيبة حامؿ فييا يغادر التي المحظة في كاالمتيازات الحصانات ىذه تتكقؼ الفقرة ىذه بمكجب إذ    

 أما الدائـ، الدبمكماسية الحقيبة بحامؿ يتعمؽ فيما ىذا العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة إقميـ الدبمكماسية
 المحظة في تتكقؼ فإنيا المستقبمة، ةالدكؿ إقميـ في المقيـ المؤقت الدبمكماسية الحقيبة بحامؿ يتعمؽ فيما
 .إليو المرسؿ إلى عيدتو في المكجكدة الدبمكماسية الحقيبة سمـ قد فييا يككف التي

 ككاف المستقبمة، الدكلة إقميـ في مقيـ غير المؤقت الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كاف فإذا ذلؾ عمىك
 سارية تككف أف ينبغي كحصاناتو امتيازاتو فإف الحقيبة تسميـ بعد اإلقميـ ىذا سيغادر أنو المفترض مف

 .الدائـ الحقيبة حامؿ مع الحاؿ ىك كما المستقبمة، الدكلة مغادرتو لحظة حتى المفعكؿ
 الحقيبة كحامؿ الدائـ الدبمكماسية الحقيبة حامؿ مف كؿ إلى عادة يطمب أنو ذلؾ كأساس

 تسميميا حتى كحمايتيا الدبمكماسية الحقيبة كرعاية نقؿ كىي الكظائؼ، بنفس القياـ المؤقت الدبمكماسية
. الحقيبة لحامؿ المقررة كالحصانات االمتيازات منح تبرر التي كىي إلييا المرسمة الجية إلى
 التمتع تكقؼ لحظة بشأف كلذاؾ، ليذا تمنح التي المعاممة في التمييز عدـ ينبغي أنو نرل لذلؾ    

 .االمتيازات ك بالحصانات
 لحامؿ المقررة كاالمتيازات الحصانات تظؿ أف عمى النص ،(21 )المادة مف الثالثة الفقرة كتتناكؿ

 الطبيعة ذلؾ كعمة لكظائفو، ممارستو في بيا يقكـ التي باألعماؿ يتعمؽ فيما قائمة الدبمكماسية الحقيبة
 1.الحقيبة لحامؿ المككمة لمميمة الرسمية

 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ حماية بيدؼ المشركع مف 21 المادة مف الثالثة الفقرة قننت فقد لذلؾ
 .لكظائفو تنفيذه لدل يؤدييا التي باألعماؿ يتعمؽ فيما

 
 إقميـ دخكلو بمجرد لو المقررة كالحصانات باالمتيازات يتمتع الدبمكماسية الحقيبة حامؿ فإف كىكذا

 الحقيبة تسميـ حتى الرسمية لكظيفتو أدائو فترة طكاؿ بيا متمتعان  كيظؿ العبكر، دكلة أك المستقبمة الدكلة
 لمغادرة معقكلة فترة منحو مع المستقبمة الدكلة في إلييا المرسمة الجية إلى عيدتو في التي الدبمكماسية

 كالحقيبة المذككرة الدكلة إقميـ مالمعف الحقيبة حامؿ يغادر عندما أك العبكر دكلة أك الدكلة تمؾ إقميـ
 كالحصانات االمتيازات بذات المؤقت الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يتمتع أف مراعاة مع ،عيدتو في مازالت

                                                 
1
 .507 ص سابؽ،اؿ مرجعاؿ محمد، المطيؼ عبد الديف خير :انظر تفصيبل-  
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 يبرره ما يجد ال التمييز ىذا ألف ،إلييا المرسمة الجية إلى الدبمكماسية لمحقيبة تسميمو بمجرد تكقفيا كعدـ
  الحقيبة كحامؿ الدائـ الدبمكماسية الحقيبة حامؿ مف لكؿ كاحدة الكظيفة طبيعة كأف خاصة ،قانكنان 

. المؤقت
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 الحصانة عن الدبموماسية الحقيبة حامل تنازل: الثالث المبحث
 في المساكاة عف تعبير إال ىي ما الحصانة أف الدكلي، كالقانكف الفقو في المستقرة المبادئ مف

نما بيا، المتمتعيف لفائدة ليس منحيا كأف ؛الدكؿ بيف السيادة . الدبمكماسية لمكظائؼ الفعاؿ األداء لكفالة كا 
نما الحصانة، ىذه عف التنازؿ الدبمكماسي المبعكث يممؾ ال ذلؾ عمى كترتيبان   الدكلة ذلؾ يممؾ الذم كا 
 1.ليا ممثبلن  بصفتو منيا المكفد

 
:   ليذا تـ تقسيـ المبحث إلى مطمبيف متتاليف 

 شركط التنازؿ عف الحصانة :المطمب األول
آثار التنازؿ عف الحصانة : المطمب الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
                                                 

1
 .141 ص ،2000سنة  دار النيضة العربية،:  ، القاىرةوالقنصمية الدبموماسية العالقات قانون السبلـ، عبد جعفر ؛08 ص ،المرجع نفسو -  
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شروط التنازل عن الحصانة :  المطمب األول
 كظائفو أداء ضماف ىك القضائية، الحصانة الدبمكماسية الحقيبة حامؿ منح مف الغرض كاف لما

 كليس لدكلتو أصبلن  مقررة الحصانة فإف المرسمة، الدكلة عف نيابة كظائفو يؤدم كأنو ،كأماف يسر في
 كال تشاء، كقت أم في الدبمكماسية حقيبتيا حامؿ حصانة عف التنازؿ تممؾ فإنيا كلذا ،الشخصي لصالحو

 مف رسمي مكظؼ إال ىك ما الدبمكماسية الحقيبة حامؿ ألف ،الحصانة ىذه عف منو الصادر بالتنازؿ يعتد
 أجؿ مف الحصانة يمنح كلذلؾ عنيا، نيابة الكظيفية ميامو كيؤدم باسميا يعمؿ المرسمة الدكلة مكظفي
 الحؽ صاحبة ىي المرسمة الدكلة فإف ليذا ،كاحتراـ أماف في إليو المككمة الكظيفية ميامو أداء ضماف
 .سكاىا دكف لو الممنكحة القضائية الحصانة عف التنازؿ في المطمؽ

 كليست الدبمكماسي المبعكث دكلة لصالح أصبلن  مقررة القضائية الحصانة مبدأ  أفمف كأخذان 
 نزاع أم عمى سابقة المكافقة ىذه تككف كقد دكلتو بمكافقة إال عنيا التنازؿ يجكز فبل الشخصي، لصالحو

 بقبكؿ لممبعكث يسمح تشريعي نص أك عامة تعميمات عمى بناء فييا طرفا المبعكث يككف دعكل أك
 في يتصرؼ أف الحاالت ىذه مثؿ في لممبعكث فيحؽ معينة، حاالت في اإلقميمي القضاء اختصاص

 يكجد لـ إذا أما، ذلؾ في لدكلتو لمرجكع حاجة دكف الظركؼ عميو تمميو لما كفقان  التعميمات أك النص حدكد
 يتمتع التي األمكر مف أم في اإلقميمي لمقضاء المبعكث خضكع يجكز فبل السابؽ، الترخيص ىذا مثؿ

 المستقبمة الدكلة إلى كتابة كيبمغ ،1بذلؾ دكلتو مف خاص تصريح عمى بناء إال القضائية بالحصانة بشأنيا
 .العبكر دكلة أك

:  أف عمى الدكلي القانكف لجنة مشركع مف  22 المادة نصت ىذا كفي
 .الدبمكماسية الحقيبة حامؿ حصانات عف تتنازؿ أف المرسمة لمدكلة"  -1

 دكلة أك المستقبمة الدكلة إلى كتابة يبمغ أف كيجب صريحان  األحكاؿ، جميع في التنازؿ يككف أف يجب -2
 .العبكر

 فيما الكالية مف بالحصانة احتجاجو دكف لدعكل الدبمكماسية الحقيبة حامؿ إقامة تحكؿ ذلؾ كمع -3
 .األصمية بالمطالبة مباشرة تتصؿ مضادة مطالبة بأية يتعمؽ

 الحصانة عف ؿزلمتنا متضمنا قضائية بدعكل يتعمؽ فيما الكالية مف الحصانة عف التنازؿ يعتبر ال -4
 .منفصؿ تنازؿ لذلؾ يمـز بؿ القرار، أك الحكـ بتنفيذ يتعمؽ فيما

 فعمييا مدنية، بدعكل يتعمؽ فيما الدبمكماسية الحقيبة حامؿ حصانة عف المرسمة الدكلة تتنازؿ لـ إذا -5
 ".منصفة تسكية القضية لتسكية كسعيا في كامؿ تبذؿ أف

                                                 
1

 ، األٔل انجضء ،انعاو انذَني انماوُن ،انذٌٍ شٓبة يحًٕد يفٍذ: اَظش فً ْزا انشأٌ ؛ 120ػبطف فٓذ انًغبسٌض ، انًشجغ انسبثك ، ص -  

 .264 ص ،1974 سُخ  ،انؼشثٍخ انُٓضخ  داس:انمبْشح
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 اتفاقيات في المماثمة األحكاـ مف مصادره يستمد قأف المشركع مف 22 المادة نص مف كالكاضح
 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف( 32 )المادة كمنيا القائمة، كالقنصمي الدبمكماسي القانكف
: أنو عمى نصيا جاء كالتي 1961

 الدبمكماسيكف المبعكثكف بيا يتمتع التي القضائية الحصانة عف تتنازؿ أف المعتمدة لمدكلة يجكز ال" (1)
 .37 المادة بمكجب بيا المتمتعكف كاألشخاص

 . األحكاؿ جميع في صريحان  التنازؿ يككف (2)

 37 المادة بمكجب القضائية  مف الكاليةبالحصانة المتمتع لمشخص أك الدبمكماسي لممبعكث يحؽ ال (3)
 بالطمب مباشرة يتصؿ عارض طمب أم إلى بالنسبة القضائية بالحصانة االحتجاج ،دعكل أم قاـأ إف

 .األصمي

 الحصانة عف تنازؿ أم عمى ينطكم ال إدارية أك مدنية دعكل ألية القضائية الحصانة عف التنازؿ إف (4)
 1".مستقؿ تنازؿ مف األخيرة الحالة ىذه في البد بؿ الحكـ تنفيذ إلى بالنسبة

 عف التنازؿ يمكف بأنو يقضي الذم العاـ المبدأ إلى 22 المادة مشركع مف األكلى الفقرة كتشير
، إذ يجب أف يككف التنازؿ مف جانب الدكلة المرسمة الدكلة جانب مف الدبمكماسية الحقيبة حاممي حصانة
 بحرية بكاجباتو القياـ مف الدبمكماسية الحقيبة حامؿ تمكيف ىك الحصانات منح مف الغرض ألفالمرسمة 

 .الكاجبات ىذه مع تتفؽ التي كرامتو عمى الحفاظ مع تامة
 الكاردة" حصانات "كممة بخصكص الدكلي القانكف لجنة استخدمتيا التي الجمع صيغة أف كيبلحظ

 يمتد أف يمكف التنازؿ إلى بالمجكء المرسمة الدكلة قرار لتطبيؽ المحتمؿ النطاؽ بأف تكحي األكلى الفقرة في
 يمتد أف يمكف أنو إال بمفردىا، منيا أم أك ككؿ، كاإلدارية كالمدنية الجنائية القضائية الحصانة ليشمؿ
 المتعمقة تمؾ غير كحصانات اتامتياز إلى الحقيبة حامؿ حصانة عف بالتنازؿ المرسمة الدكلة قرار

 لكظائؼ األفضؿ األداء تسييؿ منيا كؿ أساس أف إذ ،القبض مف الحصانة فييا بما القضائية بالحصانة
 .الدبمكماسية الحقيبة حامؿ

 عف التنازؿ قرار تصدر التي المرسمة لمدكلة المختصة لمجية ذكرا تكرد ال الفقرة ىذه أف غير
 .الدبمكماسية الحقيبة حامؿ حصانة

 كقد ،المسألة ىذه بخصكص اآلراء في تفاكتان  يظيراف الدكلي، الفقو ككذا الدكلي العمؿ أف كالكاقع
 ىي الخارجية كزارة مثؿ المركزية السمطة تككف أف األحكاؿ جميع في يجب كاف إذا ما حكؿ التساؤؿ ثار
 أك آخر دبمكماسي لعضك أك الدبمكماسية البعثة لرئيس السمطة ىذه تترؾ أـ التنازؿ قرار تصدر التي

. معينة حاالت في المعني البعثة لعضك

                                                 
 1969 لعاـ الخاصة البعثات اتفاقية مف 41 كالمادة، 1963 لعاـ القنصمية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف 45 المادة نص أيضا ذلؾ غرار عمى- 1

 . 1975ـ لعا الدكؿ لتمثيؿ فيينا اتفاقية مف 61 ك 31 كالمادتيف (5 )الفقرة خاصة
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 المرسمة لمدكلة الداخمية كالمكائح القكانيف عمى أساسان  يعتمد المسألة ىذه رمتقر أف المجنة رأم ككاف
. المسألة ىذه ينظـ خاص داخمي تشريع كجكد عدـ حالة في المستقر الدكلي العمؿ عمى أك

 أك البعثات لرؤساء القضائية الحصانة عف التنازؿ سمطة خكلت الدكؿ بعض أف المجنة الحظت كقد     
 البعثات رؤساء عمى يجب ىنا ك بعينيا، حالة بصدد أك كزاراتيـ، مف مسبقة تعميمات عمى بناء ىائأعضا

 1.التنازؿ قبؿ كزاراتيـ مف التعميمات طمب أعضائيا أك
 صريحا يككف بأف المرسمة الدكلة مف الصادر التنازؿ شكؿ 22 المادة مف الثانية الفقرة كتكضح

 .العبكر دكلة أك المستقبمة لمدكلة كتابة كيبمغ
 القنصمية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف 45 المادة مف الثانية الفقرة غرار عمى صيغت قد الفقرة كىذه

 ؾؿذ أف أساس عمى ،ككتابيان  صريحان  يككف أف يجب التنازؿ أف مؤداه أساسيان  مبدأ تكرد كالتي ،1963 لعاـ
 حامؿ ضد إجراءات مف يتخذ فيما عميو، كالتعكيؿ التنازؿ صراحة إلقرار كالمناسب الكاضح الدليؿ ىك

 .الدبمكماسية الحقيبة
 يجب فيؿ ،أثره كترتيب بو لبلعتداد التنازؿ عميو يككف أف يجب الذم الشكؿ ؿكتتنا الفقرة كىذه

. ؟نياضـ أك صريحا يككف أف
 الحصانة، عف التنازؿ شكؿ حكؿ متباينة اتجاىات اتجيت قد الدكؿ أف الدكلي العمؿ مف الظاىر

 بيف داخمية مسألة ىي المرسمة الدكلة مف صريح إذف عمى الحصكؿ مسألة أف اعتبرت الدكؿ كبعض
 أف كاعتبرت. الصريحة المكافقة ىذه مثؿ بإثبات المعينة الكطنية المحاكـ كليس كمبعكثييا المعتمدة الدكلة
 القضائية حصانتو عف التنازؿ دكلتو قبكؿ تمقائيا يتضمف المحمية المحاكـ أماـ المبعكث مثكؿ مجرد

 باريس استئناؼ محكمة االتجاه بيذا أخذت كقد ،الحصانة عف بالتنازؿ ضمنية مكافقة يعد ذلؾ أف باعتبار
 باريس في األمريكية السفارة ممحقي أحد مثكؿب تتعمؽ التي "Grey" قضية في 1953 عاـ ليا حكـ في
 لمطبلؽ بطمب لممحكمة تقدمت قد كانت التي زكجتو كبيف بينو لمصمح محاكلة في المدنية المحكمة أماـ
 تنازؿ قد بأنو ىذا قمكقؼ المحكمة فسرت كقد ،الطمب مكضكع في تكمـ بحصانتو يدفع أف كدكف منو

 بذلؾ يمكف المحكمة أف إلى كانتيت عمييا يترتب ما كؿ كفي لو، المقررة القضائية الحصانة عف بإرادتو
 .زكجتو مف المرفكع االستئناؼ في تفصؿ كأف غيابو في حكمان  كتصدر الدعكل في تقضي أف

 إحدل في 1955 سنة أبريؿ 14 في الصادر األرجنتيف في العميا المحكمة حكـ أيضا ذلؾ كمف
 السفارة أف إلى المحكمة  أشارت إذ" أيرس بيكنس "في كندا بسفارة الزراعي بالممحؽ الخاصة القضايا
 بعدـ قضت كبالتالي المعني، الزراعي لمممحؽ المقررة القضائية الحصانة عف صراحة تتنازؿ لـ الكندية

 .الدعكل بنظر اختصاصيا

                                                 
1
 ،إقميمية دولية كمنظمة العربية الدول جامعة الكفا، أبك أحمد ؛ 509 ص سابؽ،اؿ مرجعاؿ ، محمدالمطيؼ عبد الديف خير:انظر في ذلؾ -   

 .390 ص، 1999 سنة العربية، النيضة  دار :القاىرة ، األكلى الطبعة
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 المفكض بالكزير خاصة ،1955 نكفمبر 30 بجمسة أخرل قضية في المحكمة ذات قضت بينما
 كليست دكلتو لصالح ىي إنما المفكض الكزير أك السفير بيا يتمتع التي القضائية الحصانة بأف المبناني
 التنازؿ ىذا كأف ،حصانتو عف فييا يتنازؿ قضية كؿ في حككمتو مكافقة يجب كلذا الشخصي، لصالحو
 .ضمنيا أك صريحا يككف أف يمكف

 بأنو األرجنتيف في شيمي لسفارة المدني بالممحؽ خاصة 1947 عاـ أخرل قضية في قضت أيضا
 السفارة سككت كأف حصانتو، عف صريحان  تنازال تقدـ لـ المبعكث سفارة أف طالما الدعكل نظر يستطيع ال
 .لو إنكاران  يعني التنازؿ طمب إجابة عف

زاء  عف التنازؿ بشكؿ يتعمؽ فيما الدكؿ قضاء في اتفاؽ ىناؾ ليس أنو لنا يتبيف تقدـ ما كا 
 .ضمنيان  أك صريحان  يككف بأف القضائية الحصانة

 فقد الدبمكماسية كاالمتيازات الحصانات بشأف ،1957 عاـ الدكلي القانكف لجنة مشركع إيداع كعند
 الحصانة عف التنازؿ يككف بحيث المدنية كالمسائؿ يةئالجنا المسائؿ بيف التمييز ضركرة المجنة اقترحت
. لمثانية بالنسبة كضمنيان  ألكلى، بالنسبة صريحان  القضائية

 عف التنازؿ يككف أف بضركرة البكلندم الكفد مف المقدـ التعديؿ كقبؿ رفض قد االقتراح ىذا أف إال
 .كاإلدارية كالمدنية الجنائية المسائؿ في صريحا القضائية الحصانة

 دكلتو مف يصدر أف يجب الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ القضائية الحصانة عف التنازؿ فإف كىكذا
 التنازؿ يككف أف كعمى كاإلدارية كالمدنية الجنائية المسائؿ كافة في صريحان  التنازؿ ىذا يككف كأف المكفدة،
 .أثره يرتب لكي العبكر، دكلة أك المستقبمة الدكلة إلى كيبمغ مكتكبان 
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آثار التنازل عن الحصانة : المطمب الثاني
 القضائية الحصانة عف التنازؿ بيف يزمالتـ المشركع مكاد مف( 22 )المادة مف الرابعة الفقرة تتناكؿ

 القضائية الحصانة عف التنازؿ أف الفقرة ىذه مؤدل أف إذ الحكـ، تنفيذ بخصكص الحصانة عف كالتنازؿ
 لمتنفيذ يمـز إذ التنفيذ، بخصكص الحصانة عف تنازؿ أنو يعني ال كاإلدارية المدنية اإلجراءات بخصكص

 الدبمكماسية لمعبلقات فيينا معاىدة قبؿ  العرفيالدكلي القانكف في استقرت القاعدة كىذه ،مستقؿ آخر تنازؿ
 .الدكلي العمؿ كأكدىا ،1961 لعاـ

   06ك31رقمي المادتيف في مرة ألكؿ كرد حكما( 22 )المادة مشركع مف الخامسة الفقرة كتقرر
 الجيكد ببذؿ االلتزاـ المرسمة الدكلة عاتؽ عمى يضع حيث 1975 لعاـ الدكؿ لتمثيؿ فيينا اتفاقية مف

 حصانة عف التنازؿ في ترغب ال كانت إذا ،المدنية لمدعاكم بالنسبة لمقضية عادلة تسكية إلى لمتكصؿ
ذا أكفدتو، الذم الحقيبة حامؿ  ناحية، مف المرسمة الدكلة لتقدير التنازؿ قرار تترؾ الخامسة الفقرة كانت كا 
 عدـ حالة في لمشككل مبررا المستقبمة لمدكلة يعطى قد مكضكعيا التزاما الدكلة ىذه عمى تفرض فإنيا
 .المرسمة الدكلة امتثاؿ

 كافية ترضية سبؿ تكفر إذ ،المدنية المسائؿ في النزاعات  لتسكيةعممية طريقة تقرر الفقرة كىذه
 الحقيبة حامؿ حصانة عف لمتنازؿ الدكلة رفض احتماؿ عف الفقرة ىذه ضتعك كما األحياف، بعض في

مكانية قبميا مف المكفد  تعكيض دفع طريؽ عف كذلؾ ،كالعدالة التفاكض خبلؿ مف تسكية إلى التكصؿ كا 
 1.المدنية الدعكل سياؽ في الحاالت معظـ في ينشأ الذم الحصانة عف التنازؿ عدـ عند
 في بما المدنية الدعكل مراحؿ كافة إلى تشير أنيا عمى تفسر أف يجب الفقرة ىذه أف المجنة أكضحت كقد
 .التنفيذ ذلؾ

 كتكافرت الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ القضائية الحصانة عف المرسمة الدكلة تنازلت فإذا ذلؾ كعمى
 مكاجية في تواسمط كامؿ يسترد العبكر دكلة أك المستقبمة لمدكلة المحمي القضاء فإف التنازؿ، شركط
 عف التنازؿ لو يجكز ال كما ،القضائية بحصانتو الدفع لو يجكز ال كبالتالي الدبمكماسية، الحقيبة حامؿ
 كانت إذا أك التنازؿ ىذا عمى المسبقة دكلتو بمكافقة إال ضده أك منو ترفع دعكل أية في الحصانة ىذه

 المعمكؿ العامة القاعدة بو متقض ما عمى تأسيسان  خاصة مكافقة إلى حاجة دكف بذلؾ تسمح دكلتو قكانيف
 المقرر الحصانة عف التنازؿ في المطمؽ الحؽ المرسمة لمدكلة أف الدبمكماسية العبلقات مجاؿ في بيا

 .الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ
 صدرت إذا إال التنازؿ بيذا يعتد فبل الحصانة ىذه عف بتنازلو الحقيبة حامؿ بادر ما فإذا ثـ كمف

 يمثميا التي الدكلة ىيبة عمى لممحافظة تتقرر الشخصية الحصانة أف ذلؾ ،دكلتو مف صريحة مكافقة
 2.كرامتيا كعمى المبعكث،

                                                 
1
 .207 ص ، سابؽاؿ مرجعاؿ ،والقنصمية الدبموماسية العالقات قانون ،الكفا أبك أحمد-  

2
 .151 ص المرجع السابؽ ، راتب، عائشة :راجع في المكضكع-  
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 لو تمنح لـ ألنيا حصانتو سيد ىك ليس الدبمكماسي الممثؿ أف نجد الدكلية الممارسة خبلؿ كمف
 القضية في حدث ما ذلؾ كمثاؿ ضركرية، الدكلة ىذه مكافقة فإف كليذا يمثميا، التي لمدكلة كلكف شخصيا،
 اتيـ إذ ،1906 عاـ Case of waddington بمجيكا في شيمي بسفارة باألعماؿ القائـ البف المشيكرة
 الحصانات عف تنازؿ الشيمي باألعماؿ القائـ أف رغـ البمجيكية الحككمة عميو تقبض كلـ قتؿ، بجريمة
 المقررة الحصانة عف التنازؿ عمى شيمي حككمة مكافقة البمجيكية الحككمة تسممت أف إلى البنو، المقررة
 1.باألعماؿ القائـ البف

 لو، المقررة القضائية الحصانة عف الدبمكماسية الحقيبة حامؿ مف الصادر التنازؿ يككف ىذا كعمى
نما ،يممكو ال ممف كصادر شرعي غير تنازؿ ألنو بو يتعد ال ضمنيا أك صريحان  كاف سكاء  يممؾ الذم كا 
 عنيا التنازؿ كحدىا كتممؾ الحصانة ىذه منحتو التي كىي يمثميا ألنو منيا المكفد دكلتو ىي التنازؿ ىذا
 .الدبمكماسية الحقيبة حامؿ مكافقة عمى التنازؿ ىذا يتكقؼ أف دكف

 تنازؿ عف تعدؿ أف المرسمة لمدكلة يجكز ىؿ: كىك التنازؿ ىذا بشأف نفسو طرح سؤاؿ ثار كقد
. ؟ الدبمكماسية الحقيبة حامؿ حصانة عف منيا الصادر

 أيدتو الرأم كىذا، القضائية الحصانة عف التنازؿ عف العدكؿ يجكز أنو إلى اآلراء بعض فذىبت
 مارس 8 بتاريخ Duval C.de Maussubre قضية في الصادر حكميا في المدينة السيف محكمة
 أف بعد الذم باريس في" ككاماف ألمير "المفكض الكزير ضد المرفكعة الدعكل برفض قضت حيث 1886
 لمقضاء الخضكع كقبكلو لو المقررة القضائية الحصانة عف تنازلو يعني بما الدعكل، مكضكع في ترافع

 2.الدفع ىذا المحكمة قبمت كقد القضائية بحصانتو كتمسؾ عاد السيف، لمحكمة المحمي
 يترتب لما القضائية الحصانة عف التنازؿ عف العدكؿ جكاز عدـ كيقرر الرأم ىذا يعارض مف كىناؾ   
 .الدكؿ بيف العبلقات في تكترات مف عميو

 صدكره بعد القضائية الحصانة عف التنازؿ عف العدكؿ جكاز بعدـ القائؿ الرأم نرجح جانبنا كمف
 إثارة إلى دمؤم قد التنازؿ عف العدكؿ ألف بو، لبلعتداد قانكنان  المطمكبة الشركط فيو كتتكافر ،يممكو ممف
 لحامؿ القضائية الحصانة عف التنازؿ بعد حقكقيـ استردكا الذيف لؤلطراؼ بالنسبة خاصة كؿ،االمش بعض
 .عميو التعكيؿ كعدـ التنازؿ عف بالعدكؿ األخذ رفض كجب ثـ كمف الدبمكماسية، الحقيبة

 ليس ،لو المقررة القضائية الحصانة عف الدبمكماسية بةمالحؽ حامؿ مف الصادر التنازؿ فإف كىكذا
 المرسمة الدكلة مف التنازؿ ىذا صدر ما إذا أنو كما ،صراحة دكلتو عميو تكافؽ لـ ما قانكني أثر لو

 في تكتر مف العدكؿ ىذا عمى يترتب لما ،عنو العدكؿ يجكز ال فإنو القانكنية شركطو كافة كمستكفيان 
 .التنازؿ ىذا عمى ترتيبا استقرت التي القانكنية كالمراكز الحقكؽ بشأف كمشكبلت العبلقات

                                                 
- Ernest satow OP. Cit  p 544  - 

1
  

2
 .بعدىا كما 286 ص، 1986مطبعة جامعة عيف شمس، سنة:  ، القاىرة القنصمية و الدبموماسية العالقات قانون سرحاف، محمد العزيز عبد-  
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ال يممؾ الدبمكماسي التنازؿ عف حصانتو الشخصية بمبادرة منو شخصيا، ألف الحصانة التي 
نما لمصمحة الدكلة التي يمثميا كقد نصت اتفاقية فيينا عمى  يتمتع بيا لـ تمنح لمصمحتو الشخصية، كا 

ذلؾ في ديباجتيا، كبشرط أف يككف التنازؿ صريحا في كؿ الدعاكل سكاء كانت جنائية أـ مدنية أـ إدارية 
           .1كلـ تعترؼ اتفاقية فيينا بالتنازؿ الضمني في أية دعكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
مكتبة : ، الطبعة األكلى ، القاىرة  "القواعد األساسية الممارسة العممية المشكالت الفعمية" الدبموماسية عبد الفتاح شبانة، :لمتكسع أكثر انظر -  

.  53، ص2002مدبكلي، سنة 
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 الحقيبة حامل حصانة عمى الدبموماسية العالقات قطع أثر: الرابع المبحث
 الدبموماسية

نياء البعثة الدبمكماسية  إف المتفؽ عميو فقيا كعمبل، أف قطع العبلقات الدبمكماسية قطعا كميا كا 
ىك مف حقكؽ الدكلة كخصائص سيادتيا التي ليا أف تمارسيا كيفما تشاء، كيعتبر قرارىا في ىذا الصدد 

. قرارا قانكنيا كمشركعا كليس فيو ما يتعارض أك يخرؽ أية التزامات دكلية 
 الدبمكماسية بةمالحؽ لحامؿ القانكني الكضع عمىأثر  الدبمكماسية العبلقات قطعؿ أف ذلؾ كمعنى

. كسمبي ايجابي مزدكج أثر ىكك
 

: كعمى ىذا األساس تـ تقسيـ المبحث إلى 
األثر االيجابي لقطع العبلقات الدبمكماسية : المطمب األول 
 األثر السمبي لقطع العبلقات الدبمكماسية :المطمب الثاني 
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 لقطع العالقات الدبموماسية اإليجابي األثر: المطمب األول
 التي لتمؾ مماثمة كحصانات بامتيازات يتمتع بأنو اعترفنا إذا الدبمكماسية، الحقيبة حامؿ كظيفة إف

 كظيفة الحقيقة في ىي بؿ سياسية، طبيعة ذات ذاتيا في ليست الدبمكماسي السمؾ أعضاء بيا يتمتع
 يؤثر أال يجبأك استدعاء البعثات الدبمكماسية  الدبمكماسية العبلقات كقؼ أك قطع فإف لذلؾ ،فقط تنفيذية
 أك قطع تـ إذا ألنو ،"ترانزيت "يعبرىا التي الدكؿإلى  التنقؿ في الدبمكماسية الحقيبة حامؿ حصانة عمى
 يمارس أف يمكف الدبمكماسية، البعثات استدعاء تـ أك لدييا، المعتمد الدكلة مع الدبمكماسية العبلقات كقؼ
 بحماية المكمؼ الدبمكماسي كالتمثيؿ المعتمدة الدكلة بيف كصؿ كظائؼ الدبمكماسية الحقيبة حامؿ

 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يمنع عائقان  تشكؿ أال إذف يجب العادية غير الثنائية المكاقؼ كىذه ،مصالحيا
 أنياب الدبمكماسية الحقيبة حصانة إلى ينظر الفقو في الراجح لمرأم كفقا أنو لكيراع، كظيفتوممارسة  مف

 كاف إذا أنو عمى الدبمكماسية البعثة ككثائؽ كمحفكظات مراسبلت حصانة عمى المترتب البلـز األثر
 االتصاؿ حرية كانت إذا أنو القكؿ يجب فإنو الدبمكماسي السر عمى اعتداء أم منع ىك ذلؾ مف الغرض

 القانكنية لمقكاعد الكاجب االحتراـ فإف رحيميا، بعد حتى أك الدبمكماسية البعثة كجكد كقت ضركريا أمرا
 1.أيضا كاجب أمر ىي العبكر، دكلة أك المستقبمة الدكلة في المطبقة كالمكائح

كالجدير بالذكر أف قطع العبلقات لدبمكماسية إجراء خطير ال تتخذه الدكلة إال ألسباب قكية تبرره،  
الف مؤداه ىك إنياء الصبلت الكدية التي كانت قائمة بيف الدكلتيف المعنيتيف بالتالي كقؼ كؿ اتصاؿ 

. 2مباشر بيف حككمتييما طكاؿ المدة التي تستمر فييا العبلقات المنقطعة
كقد يككف قطع العبلقات الدبمكماسية إما إجراء فرديان، أك تدبيران جماعيا، كأف تعمد الدكؿ 

األعضاء في منظمة إقميمية، أك كتمة عقائدية إلى إعبلف قطع العبلقات مع دكلة أك أكثر ألسباب سياسية 
، إذ قطعت عبلقاتيا مع كؿ مف فرنسا 1956أك نتيجة لعدكاف غاشـ، كما فعمت الدكؿ العربية عاـ 

 . 3كبريطانيا إثر اشتراكيما في العدكاف عمى مصر
أك نتيجة لقياـ إحدل الدكلتيف المتيف تتبادالف التمثيؿ الدبمكماسي بعمؿ تشعر منو أحداىما أنو 
عمؿ عدائي، كيترتب عمى ذلؾ أف تيدد مصالح ىذه الدكلة التي تشعر أنيا المعتدل عمى حقكقيما 

 :ككرامتيما أك مصالحيا، كمف أمثمة ذلؾ

 نتيجة الحرب العربية 1967قطع الجزائر لعبلقاتيا الدبمكماسية مع الكاليات المتحدة األمريكية عاـ  - أ
، كعمى الرغـ مف أف الكاليات المتحدة قد أرسمت 1974االسرائمية، كقد عادت العبلقات بينيما في نكفمبر 

                                                 
 . 754؛ صبلح الديف عامر، المرجع السابؽ، ص129 ص  المرجع السابؽ ،، الدبموماسية العالقات قطع الكفا، أبك أحمد - 1
. 49محمد سامي عبد الحميد ،المرجع السابؽ ، ص : راجع في المكضكع- 2
 .228سمكحي فكؽ العادة ، المرجع السابؽ ، ص -  3
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 إال أف الجزائر لـ ترسؿ سفيرىا لمكاليات المتحدة إال في يكنيك عاـ 1975سفيرىا لمجزائر منذ يناير عاـ 
1977

1.  

إثر مكاقؼ فرنسا العدائية تجاه حؽ الجزائر في تقرير مصيرىا، الذم خمؽ جكا خطيرا ييدد السبلـ  - ب
العالمي بصكرة عامة، كسبلمة الكطف العربي بصكرة خاصة، كبناء عمى تكرار أعماؿ العداء مف قبؿ 
فرنسا، فقد أدل األمر بالعراؽ كمصر إلى قطع العبلقات الدكلية مع فرنسا، كسحبت بمكجب ذلؾ كبل 

 .2منيما بعثتيما 

 نتيجة لمكاقؼ إيراف تجاه العناصر 1994 قطعت الجزائر كذلؾ عبلقاتيا الدبمكماسية مع إيراف سنة  - ت
 .3اإلرىابية التي كانت تقـك بتدريبات عمى إقميميا، كتعكد إلى الجزائر محممة باألسمحة كاألمتعة

 كالحصانات كالمزايا التسييبلت مف يغير أك يؤثر ال الدبمكماسية العبلقات قطع أف  الخبلصة 
 .إليو المعيكدة الدبمكماسية لمحقيبة أك الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ المقررة

 في الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يستمر الدبمكماسية العبلقات قطع حالة في أنوإلى  ذلؾ كيرجع 
 لحاجة ، ك يستجيب ذلؾالخارج في بعثاتيا مختمؼ ككذلؾ ،المعنية الدكؿ بيف الرسمية االتصاالت تكفير
 ،الدبمكماسية الحقيبة كتسميـ نقؿ بخصكص الرسمي نشاطيا تمد المرسمة الدكلة ألف بالنظر كاضحة عممية
 ىك ما نقؿك  تسميـ "تنفيذية كظيفة فقط كلكف ة،مسياس كظيفة ذاتيا في ليست الحقيبة حامؿ كظيفة كألف
." 4دكلتو قبؿ مف بو مكمؼ

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

                                                 
 ، ص 1988 ، العدد العاشر، سنة مجمة الدبموماسي، المممكة العربية السعكدية، " جميكرية الجزائر الديمقراطية الشعبية " حسف المنقكرم، - 1

123. 
2
 .129 ص ، سابؽاؿ مرجعاؿ ،الدبموماسية العالقات قطع ،الكفا أبك أحمد-  

3
  -Abdelkader Bousselham :OP. CiT. .p191-196. 

4
 .59 سعيد بف سمماف العبرم، المرجع السابؽ ، ص -  
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 لقطع العالقات الدبموماسية السمبي األثر: المطمب الثاني
 لمعبلقات ان استئناؼ ذاتو في يتضمف ال كالحصانات التسييبلت منح أف في األثر ىذا يتجمى
 (.لدييا المعتمد كالدكلة المرسمة الدكلة أك ت،الترانزم كدكلة المضيفة الدكلة )المعنية الدكؿ بيف الدبمكماسية

 الحصاناتك  االمتيازات منح عمى كقفيا أك الدبمكماسية العبلقات قطع تأثير عدـ تقرير أف كالكاقع
 في ككفكدىا ببعثاتيا المرسمة الدكلة اتصاؿ لكفالة ضركريان  أمران  يعد ،كلحامميا الدبمكماسيةلمحقيبة 
 1.الخارج

:  اآلتية الحاالت في خاصة بصفة كاضحان  ذلؾ كيبدك
 ىذه قبؿ مف مرسمة أك المستقبمة الدكلة في كفد أك خاصة بعثة إلى  الدبمكماسيةالحقيبة إرساؿ حالة -أ 

 .األخرل الدكؿ مع العبلقات قطع حالة في األخيرة

 عبلقات المرسمة بالدكلة تربطيا ال يتزتراف بدكلة حامميا أك الدبمكماسية الحقيبة مركر ضركرة حالة -ة 
 .مقطكعةت العبلقا ىذه كانت أك دبمكماسية

 المؤتمر عقد كقت ترتبط ال  الدكلةىذه كانت إذا المضيفة الدكلة أراضي فكؽ دكلي مؤتمر عقد حالة -ج 
 .المؤتمر في المشاركة الدكؿ بعض مع دبمكماسية بعبلقات

 بعض أك دكلة مع دبمكماسية بعبلقات طترتب ال دكلة أراضي فكؽ الدكلية المنظمات مقر كجكد حالة -د 
 .المنظمة ىذه أعضاء الدكؿ

 2.الدبمكماسية العبلقات قطع رغـ الدكلية المجامبلت أعماؿ في المشاركة حالة -ِ 

 الخاصة المكاد مشركع مف 31 المادة نص مشركع بصياغة الدكلي القانكف لجنة قامت كقد
 جاء حيث ليا حامؿ يرافقيا ال التي الدبمكماسية كالحقيبة الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ القانكني بالكضع
 :أف عمى نصيا

 أك لجياز اجتماع فييا يعقد أك دكلية لمنظمة مكتب أك مقر إقميميا في يقع التي الدكلة تمنح"
 الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ المكاد ىذه بمقتضى الممنكحة كالحصانات كاالمتيازات التسييبلت دكلي مؤتمر

 إلييا، الكفد ىذا أك البعثة ىذه مف أك كفدىا أك بعثتيا إلى مرسمة دكلة مف المكجية الدبمكماسية كلمحقيبة
 عبلقات كجكد عدـ أك بحككمتيا أك األخرل بالدكلة الدكلتيف إحدل اعتراؼ عدـ عف النظر بصرؼ

" .بينيما قنصمية أك دبمكماسية
 فيينا اتفاقية مف 45 المادة أحكاـ مف مصدرىا تستمد المشركع مف 31 المادة أف كالكاضح

 الدبمكماسية العبلقات قطع حالة في تراعي: "أف عمى نصيا جاء حيث 1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات
: التالية األحكاـ البعثات إلحدل الدائـ أك المؤقت االستدعاء أك دكلتيف بيف

                                                 
1
 .130 ص سابؽ،اؿ مرجعاؿ الدبموماسية، العالقات قطع ،الكفا أبك أحمد-  

2
 .130 ص ،المرجع نفسو -  
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 أمكاليا ككذلؾ البعثة دار كحماية احتراـ ما نزاع كجكد حالة في حتى لدييا، المعتمد الدكلة لعؿ يجب (أ )
 .كمحفظاتيا

 بيا تقبؿ ةثالث دكلة إلى كمحفظاتيا أمكاليا ككذلؾ البعثة، دار بحراسة تعيد أف المعتمدة لمدكلة يجكز (ة )
 .لدييا المعتمد الدكلة

 الدكلة بيا تقبؿ ثالثة دكلة إلى مكاطنييا كمصالح مصالحيا بحماية تعيد أف المعتمدة لمدكلة يجكز (ج )
 ".لدييا المعتمد

 بالنص المستقبمة كالدكلة المرسمة الدكلة بيف الدبمكماسية العبلقات قطع حالة تعالج المادة كىذه
 كجكد حالة في حتى كمحفظاتيا كأمكاليا البعثة دار كحماية باحتراـ لدييا المعتمد الدكلة التزاـ ضركرة عمى
 .بينيما مسمح نزاع

 المعتمد الدكلة مكافقة بشرط البعثة دار بحراسة ثالثة دكلة تفكيض حؽ المعتمدة الدكلة منحت كما
 1.الثالثة لمدكلة لدييا

 الدكؿ التزاـ ضركرة عمى نصت قد الدكلي القانكف لجنة مشركع مكاد مف 31 المادة أف نجد بينما
 الدبمكماسية كلمحقيبة الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ الممنكحة ،كالتسييبلت كاالمتيازات الحصانات احتراـ
 عف النظر بصرؼ إلييا، الكفد ىذا أك مف ىذه البعثة أك  كفدىا أك بعثتيا إلى مرسمة دكلة مف المرسمة
 بالدكلة الدكلتيف إحدل فييا تعترؼ لـ التي الحاالت في حتى أك قطعيا أك دبمكماسية عبلقات كجكد عدـ

 .بحككمتيا أك األخرل
 عبلقات كجكد عدـ أك بدكؿ االعتراؼ بعدـ تتعمؽ كالتي المشركع، مف 31 المادة أف كنرل

 أم ،"مضيفة دكلة "المعنية الدكلة فييا تككف التي بالحاالت خاص بشكؿ تتصؿ قنصمية، أك دبمكماسية
 تكفر بأف الدكلة ىذه تمتـز الحالة ىذه كفي دكلي، مؤتمر أك دكلية لمنظمة مكتبان  أك مقران  إقميميا يضـ دكلة

 بيا تعترؼ ال لدكلة التابعيفكالحقيبة الدبمكماسية  الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ داالمك ىذه بمقتضى الحماية،
 .المضيفة الدكلة مع قنصمية أك دبمكماسية عبلقات ليا تككف ال لدكلة أك ،المضيفة الدكلة

 المنظمات مع الدكؿ لتمثيؿ فيينا اتفاقية مف 2(86) المادة مف( 01 )رقـ الفقرة إليو تشير ما كىذا
 بما كاضحة ليست الحالية، بصيغتيا 31 المادة نص فإف ليذا ،1975 لعاـ العالمي الطابع ذات الدكلية
 المطمكب اليدؼ لتكضيح تحديدان  أكثر صيغة كضع الضركرم كمف ،تطبيقيا نطاؽ حيث مف الكفاية فيو
 تعترؼ ال دكلتيف بيف تبادليا  يتـ قد التي الخاصة البعثات إدراج أيضان  يمكف كما ،المادة ىذه أحكاـ مف

 الدبمكماسية الحقائب حممة كاحتراـ حماية بيدؼ كذلؾ بينيما عبلقات تكجد ال أك باألخرل إحداىا
 .الدكؿ ىذه إلى البعثات ىذه طرؼ مفكالحقائب الدبمكماسية 

                                                 
1
. 112منتصر سعيد حمكدة ، المرجع السابؽ ، ص : لمزيد مف التفصؿ انظر-   

2
 .1975 لعاـ العالمي الطابع ذات المنظمات مع الدكؿ لتمثيؿ فيينا اتفاقية انظر كامبل، 86 المادة نص لقراءة-  
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 كالحقائب الدبمكماسية الحقائب حاممي كحماية باحتراـ الدكؿ التزاـ عمى النص يجب أنو نرل كما
 .بينيما مسمح نزاع نشكب حالة في حتىالدبمكماسية، 
 كؿ مبعكثي حصانات عمى يؤثر ال الدبمكماسي التمثيؿ فتتبادال دكلتيف بيف الحرب قياـ ألف

 كعمى البعثة، ميمة انتياء مف بالرغـ لو المقررة بالحصانة متمتعان  مبعكث كؿ كيظؿ اآلخر، لدل امنيـ
 في إقميميا مغادرة مف أسرىـ كأفراد المبعكثيف لتمكيف البلزمة التسييبلت تمنح أف لدييا المعتمد الدكلة
 1.المناسب الكقت

كعادة بعد إعبلف الحرب كترحيؿ الدبمكماسييف إلى ببلدىـ تأتي المرحمة األخيرة في إنياء 
الحصانات بيف البمديف بشكؿ مطمؽ كىي حالة قطع العبلقات الدبمكماسية ألنيا تعد اخطر مظاىر سكء 

 2.العبلقات بيف البمديف لككنو يعني إنياء الصبلت الكدية كالحسنة التي كانت بينيما
ذا  في ميمتو انتياء بعد إقميميا مغادرة الدبمكماسي لممبعكث تسيؿ أف المستقبمة الدكلة عمى كاف كا 
 الدكلة كبيف بينيا العبلقات تدىكر حالة في المغادرة ىذه لو تسيؿ أف أكلي باب فمف العادية، الظركؼ
 لعاـ فيينا اتفاقية مف( 44 )المادة االلتزاـ ىذا نظمت كقد ،بينيما الحرب نشكب عند خاصة المعتمدة،

 :أف عمى نصت حيث الدبمكماسية العبلقات بشأف 1961
 لتمكيف البلزمة التسييبلت منح مسمح نزاع كجكد حالة في حتى لدييا، المعتمد الدكلة عمى يجب"
 في إقميميا مغادرة مف جنسيتيـ كانت أيا أسرىـ أفراد كتمكيف كالحصانات باالمتيازات المتمتعيف األجانب
 النقؿ كسائؿ تصرفيـ تحت تضع أف االقتضاء كعند خاصة بصفة عمييا كيجب ممكف، كقت أقرب

 "أمكاليـ كنقؿ لنقميـ البلزمة
 البلزمة الحماية تكفير لتأكيد االلتزاـ ىذا تكضيح عمى المكاد مشركع مف 31 المادة في النص يجب لذا

 كجو أكمؿ عمى الكظيفية ميامو أداء كلضماف المتكقعة، االحتماالت كافة في الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ
 كؼالظر مف ظرؼ أم تحت الحصانة ىذه انتياؾ كعدـ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
-  Hershey Amos Shartl  , diplomatic Agents  and Immunities, no publisher, Washington, 1919,p 76 

2
. 299احمد سالـ باعمر، المرجع السابؽ، ص : في تفصيؿ ذلؾ راجع-  
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 السير في ىاما دكرا يمعب شخص كىك الدبمكماسية، الحقيبة لحامؿ القانكني الكضع أف شؾ ال

 أف نجد كلذا الحالية، الدكلية العبلقات في بالغة أىمية اذ أصبح الدكؿ، بيف الدبمكماسية لمعبلقات العادم
 الخاصة االتفاقات في بأخرل أك بطريقة جكانبو معالجة تـ قد ،الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ القانكني الكضع
 2. أك حتى قكانيف داخمية كطنية خاصة بالجانب الدبمكماسي كالقنصمي1.كالقنصمي الدبمكماسي بالقانكف

 نجد لذلؾ المكضكع، بيذا يتعمؽ فيما القصكر نكاحي بعض شابيا قد االتفاقيات ىذه ألف كنظران 
 الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ القانكني بالكضع خاص مكاد مشركع بإعداد قامت الدكلي القانكف لجنة أف

 كذلؾ الماثؿ، بحثنا خبلؿ مكاده بعض إلى أشرنا كالذم ،ليا حامؿ يرافقيا ال التي الدبمكماسية كالحقيبة
 األعضاء الدكؿ التزاـ ضركرة عمى كالنص الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كحصانات امتيازات تقنيف بيدؼ
 المنكط كظائفو أداء مف الحقيبة حامؿ تمكيف بيدؼ انتياكيا، كعدـ كالحصانات االمتيازات ىذه باحتراـ
 حامؿ التزاـ عمى النص ككذلؾ ،إلييا المرسمة الجية إلى كسرعة سبلـ في الحقيبة رعاية ك نقؿ كىي بيا،

 أمف إضرار بيدؼ لو الممنكحة كالحصانات االمتيازات ىذه استخداـ إساءة بعدـ الدبمكماسية الحقيبة
 غير شخصان  باعتباره لئلعبلف ةعرض فيككف ذلؾ خالؼ فإذا العبكر، دكلة أك المستقبمة الدكؿ كسبلمة
 أعماؿ مف بو أتى عما الدكلية لممسؤكلية دكلتو تحمؿ مع إلييا المكفد الدكلة إقميـ مف كطرده فيو، مرغكب
 .الدكلي لمقانكف مخالفة

 
 :التالي النحك عمىثبلث مباحث  إلى الفصؿ ىذا نقسـ ذلؾ عمى كبناء

  الدبمكماسية الحقيبة حامؿ حصانة استخداـ إساءة: األول المبحث
 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ حصانة استخداـ  إساءةأثار: المبحث الثاني

 الدبمكماسية الحقيبة حامؿ حصانة استخداـ  إساءةةمكاجو طرؽ: لثالثا المبحث
 
 
 
 

 
 

                                                 
1
 .126،  ص 1991دار النيضة العربية ، سنة: ، القاىرة  قطع العالقات الدبموماسية احمد ابك الكفا،  :في تفصيؿ ذلؾ راجع-  
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القانون األساسي الخاص باألعوان  ، المتضمف 2009 يكنيك سنة24 المؤرخ في 221-09المرسـك الرئاسي رقـ مثال ذلك بالجزائر - 
 .2009 يكنيك 28، بتاريخ 38 الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الدبموماسيين والقنصميين،
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 الدبموماسية الحقيبة حامل  حصانةاستخدام إساءة :المبحث األول
 كمتتبع كاضح بشكؿ عميو تؤثر العكامؿ مف لمجمكعة يخضع الدبمكماسي النظاـ أف المعمكـ مف
: ىامتيف لظاىرتيف تخضع أصبحت الدبمكماسية الكظيفة أف يجد الدكلية الممارسة
 الدبمكماسي لنظاـؿ المستمرة االنتياكات :األولى 

 الدكلية لمعبلقات كأداة لدكره النسبي التضاؤؿ :الثانية 

: ىما أساسييف مبدأيف عمى تقكـ عامة بصفة الدبمكماسية كالعبلقات
 االستقباؿ لدكؿ الداخمية الشؤكف في التدخؿ عدـ - أ

 الدكؿ ىذه جانب مف الدبمكماسية الكظيفة لممارسة البلـز االستقبلؿ كفالة  - ة

 أف عميو يترتب بأحدىما أك بيما مساس أم فإف لذلؾ التبادؿ، فكرة عمى المبدأف ىذاف كيستند
 يقكـ التي لممبادئ االنتياكات  كتعددتتكاثرت كقد اإليفاد، دكؿ جانب مف الدبمكماسية الكظيفة تتأثر
 .1ذكرىما السابؽ المبدأيف مف كبل االنتياكات تمحؽ كىكذا ،الدبمكماسي النظاـ عمييا

 يقكـ التي الكظيفية ميامو ألداء البلزمة كالحصانات االمتيازات يمنح الدبمكماسية الحقيبة كحامؿ
 عاـ حظر يكجد كاف كلما ،الدبمكماسية البعثة أفراد معاممة يعامؿ ثـ كمف ىا،فـ المكفد دكلتو عف نيابة بيا

 الداخمية كفؤالش في التدخؿ عف االمتناع كىك الدبمكماسييف، الممثميف عمى الدكلي القانكف عميو ينص
 حامؿ عمى يجب فإنو الدكلة، ليذه كاألنظمة القكانيف كاحتراـ تصرفاتيـ أك بأقكاليـ سكاء المضيفة لمدكلة
 2.الحظر بيذا  االلتزاـالدبمكماسية الحقيبة

 نصت حيث 1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات اتفاقية مف 41 المادة الحظر ىذا إلى أشارت كقد
: أنو عمى

 الدكلة قكانيف احتراـ بيا، اإلخبلؿ عدـ مع كالحصانات، باالمتيازات المتمتعيف جميع عمىيجب  " -1
 .الداخمية شؤكنيا في التدخؿ عدـ كذلؾ عمييـ يجبك كأنظمتيا، لدييا المعتمديف

 إلى المعتمدة الدكلة تسندىا التي الرسمية، األعماؿ بشأف لدييا المعتمد الدكلة مع التعامؿ في يجب  -2
 .عمييا يتفؽ قد كزارة أم مع أك طريقيا، عف أك لدييا المعتمد الدكلة خارجية كزارة مع يجرم أف البعثة،

 أك االتفاقية ىذه في مبنية ىي كما ،البعثة كظائؼ مع تتنافى طريقة بأم البعثة دار تستخدـ أال يجب  -3
 المعتمد كالدكلة المعتمدة ةالدكؿ بيف نافذة خاصة اتاتفاؽ أية في أك ،الدكلي القانكف قكاعد مف غيرىا في

 ".لدييا

دبمكماسييف اؿ جميع عمى حظرت قد أنيا ،البياف آنفة 41 المادة مف األكلى الفقرة نص كمفاد
 المعتمديف الدكلة كأنظمة قكانيف كاحتراـ الحصانات بيذه اإلخبلؿ عدـ كالحصانات، باالمتيازاتالمتمتعيف 

 .الداخمية شؤكنيا في تدخميـ عدـ ككذلؾ لدييا،
                                                 

  .288، المرجع السابؽ، ص قانون العالقات الدبموماسية والقنصميةاحمد أبك الكفا، - 1

.2003دار أسامة لمنشر كالتكزيع، سنة: ، الطبعة األكلى، األردف، العولمة الدبموماسية والنظام العالمي الجديدمجد الياشمي: انظر تفصيال  -
2
 



 الفصل الثالث                             إساءة استخدام حصانة حامل الحقيبة الدبموماسية وأثارىا وطرق مواجيتيا     

78 

 

 عمى نصت حيث الدكلي القانكف لجنة مشركع مف( 05 )المادة صيغت النص ىذا غرار كعمى
: أنو
  الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ الممنكحة كالحصانات االمتيازات استخداـ عدـ المرسمة الدكلة تكفؿ "  -1
 .المكاد ىذه مكضكع مع تتعارض بطريقة الدبمكماسية لحقيبتوك

 أف كاجبو مف يككف الدبمكماسية، الحقيبة لحامؿ الممنكحة كالحصانات باالمتيازات اإلخبلؿ عدـ مع  -2
 ".العبكر كدكلة المستقبمة الدكلة كأنظمة قكانيف يحتـر

 الحصانات استخداـ بعدـ المرسمة الدكلة عمى التزامان  تفرض أنيا المادة ىذه أحكاـ مف كيتضح
 مشركع أحكاـ تخالؼ بطريقة ،الدبمكماسية كلحقيبتيا الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ الممنكحة كاالمتيازات

 ليا حامؿ يرافقيا ال التي الدبمكماسية كالحقيبة الدبمكماسية الحقيبة لحامؿ مالقانكف بالكضع الخاص القانكف
 كاالمتيازات لمحصانات الدبمكماسية الحقيبة حامؿ استخداـ إساءة عدـ تقرر كما، القانكف ىذا مف كالغرض
 .العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة كأنظمة لقكانيف احترامو ككجكب لو، الممنكحة

 مخالفة نتيجة متشددة كلكائح تشريعات إصدار إلى الدكؿ مف الكثير دفعت التي الحاالت كمف
 السيارات بحكادث المتعمقة تمؾ ،العبكر دكلة أك لدييا المعتمد الدكلة كلكائح لقكانيف الحقائب حاممي
 األحكاـ بمراعاة االلتزاـ كاجباتو مف أف رغـ ،فييا طرفان  الدبمكماسية الحقيبة حامؿ يككف كالتي كالمركر
، إقميميا في يكجد مف كؿ عمى استثناء بدكف كتطبقيا العاـ لمصالح الدكلة تفرضيا التي كالقيكد

 كجو عمى يتصرؼ أف عميو فيمتنع كامتيازاتو، بحصاناتو إخبلؿ أم بيا الحقيبة حامؿ التزاـ في يككف كال
 ما منو كصدر المتقدمة األحكاـ إتباع الحقيبة حامؿ يراع لـ فإذا ،كالقيكد كاألحكاـ المكائح ىذه خرؽ يعني

 الدكلة لسمطات يمكف فبل المختصة، القضائية أك اإلدارية الييئات إلى األمر رفع أك المؤاخذة يستكجب
 كاف لما كفؿك األفراد، عمكـ ضد تتخذ التي اإلجراءات مف مباشر إجراء أم قبمو تتخذ أف لدييا المعتمد
 ،لدييا المعتمد الدكلة في العاـ الصالح يضر أك النظاـ إلى يسيء أف شأنو مف ،األحكاـ ليذه قإتباع عدـ
 ليا فيحؽ ،سمبيان  مكقفا تصرفاتو مف تقؼ أف كالمخالفات التجاكزات ىذه أماـ تستطيع ال الدكلة ىذه فإف
 لـ فإف بيا، المعمكؿ القكاعد إتباع إلى تدعكه كأف كديان، نظره تمفت أف البسيطة المخالفة حاالت في

 ىذه إلى تطمب أف الجسيمة الحاالت في ليا أف كما لو، المكفدة الدكلة إلى بشككل تتقدـ فإنيا ليا يستجب
  1.االقتضاء عند إقميميا بمغادرة تكمفو أف أك قءاستدعا الدكلة
     

 أمف عمى خطران  تعد التي الجرائـ مف العديد ارتكاب في الدبمكماسية الحصانة تستخدـ ما كثيراك
 العممة كتيريب ،الدبمكماسية لمكظيفة صمة بأية تمت ال كالتي العبكر، دكلة أك المستقبمة الدكلة كسبلمة
. الحقيبة حامؿ بكاسطة تنقؿ كالتي الدبمكماسية، الحقيبة بداخؿ كالييركيف المخدرات كتجارة

: كمف أمثمة ذلؾ 
                                                 

1
؛  514خير الديف عبد المطيؼ محمد، المرجع السابؽ،  ص -  
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ضبط الجمارؾ البكليفية سفير المكسيؾ، كىك يحاكؿ تيريب اليركيف إلى الكاليات المتحدة األمريكية  -
مستعمبل الحقيبة الدبمكماسية، كىك ما ضبط في الحقيبة الدبمكماسية التابعة لبعثة غكاتيماال في كؿ 

 . 1مف بمجيكا ك ىكلندا
ككمثاؿ آخر نكرد ما ضبطتو الجمارؾ االيطالية في الحقيبة الدبمكماسية التابعة لمسفارة المصرية  -

فرد بأنيا - بعد الشؾ في كزنيا - ، حيث سؤؿ الشخص المرافؽ لمحقيبة عف محتكياتيا1964سنة 
تحمؿ آالت مكسيقية، كعند فتحيا كجد فييا شخص، كىك جاسكس اسرائيمى مكثكؽ األيدم كاألرجؿ 

 كفي نفس السياؽ تـ 2،فأبعدت السمطات االيطالية عنصريف مف البعثة المصرية برتبة سكرتير أكؿ،
 3.اكتشاؼ احتكاء الحقيبة المرسمة إلى الغكس بنيجيريا عمى شخص مف معارضي النظاـ

 قكانيف تحظرىا التي األعماؿ مف كغيرىا بالتجسس القياـ أك القتؿ، إلى تصؿ قد جرائـ ارتكاب ككذا -
 4.المضيفة الدكلة

 الدكلة مف كؿ تمـز كالتي الخامسة، المادة مشركع مف الدكلي القانكف لجنة ىدؼ أف نجد كىكذا
 كلكائح قكانيف يخالؼ بما كاالمتيازات الحصانات استخداـ إساءة ـبعد الدبمكماسية الحقيبة كحامؿ المرسمة
 الدكلة مصالح بيف المطمكب التكازف إقامة ىك القكمي، بأمنيا يضر أك العبكر، دكلة أك المستقبمة الدكلة

 القكمي كاألمف ناحية، مف الدبمكماسية لمحقيبة المعكؽ غير المأمكف بالتسميـ يتعمؽ فيما ،المرسمة
 الناحية مف أيضان  العبكر بدكلة بؿ فحسب، المستقبمة بالدكلة ليس الخاصة األخرل المشركعة كاالعتبارات

 .األخرل
 عمى التزامات تنشئ كالتي المشركع مكاد مف 04 لممادة نظيران  المادة ىذه تشكؿ الصدد ىذا كفي

 سرية تمامان  يكفؿ نظاـ إقامة في المكاد مشركع كغرض ىدؼ كيتمثؿ العبكر، كدكلة المستقبمة الدكلة عاتؽ
 إساءة لتجنب يمـز ما اتخاذ مع إليو المرسؿ إلى المأمكف ككصكليا الدبمكماسية الحقيبة محتكيات
. استعماليا

ف  نفسيا لمحقيبة أك الحقيبة لحامؿ سكاء الممنكحة التسييبلت أك كالحصانات االمتيازات جميع كا 
 التحديد كجو عمى األكلى الفقرة أف نجد لذا كظيفي، نيج عمى جميعيا تقكـ ثـ كمف الغاية ىذه تستيدؼ
 .الحصاناتك االمتيازات تمؾ كغرض ىدؼ انتياؾ عدـ ضماف في المرسمة الدكلة كاجب إلى تشير

 التدكيف اتاتفاقي في مكازية أحكاـ في الكاردة المبادئ نطاؽ مف تكسع الثانية الفقرة أف نجد بينما
 مف 41 المادة غرار عمى التعديؿ مف شيء مع كاضحة كىي الدبمكماسية، الحقيبة حامؿ ليشمؿ ،األربع

                                                 

- 
سمطات األمن والحصانات واالمتيازات الدبموماسية في الواقع العممي والنظري مقارنا بالشريعة فادم المبلح، :  لمزيد مف التفصيؿ انظر1

. 406، ص 1993دار المطبكعات الجامعية ، طبعة : ، اإلسكندرية اإلسالمية 
. 134عدناف البكرم، المرجع السابؽ، ص - 2
،  رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، سنة "نظام التمثيل الدبموماسي الدائم لدى الدول وتطبيقاتو الموريتانية" ،سعدنا كلد سيدم محمد كلد الحاج- 3

 .90 ص ، 2006
-

. 289 ، المرجع السابؽ، ص قانون العالقات الدبموماسية والقنصمية احمد أبك الكفا، 4
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 1963 لعاـ القنصمية لمعبلقات فيينا اتفاقية مف 55 كالمادة 1961 لعاـ الدبمكماسية لمعبلقات فيينا اتفاقية
 لعاـ الدكؿ لتمثيؿ فيننا اتفاقية مف 77 المادة، ك1969 مف اتفاقية البعثات الخاصة لعاـ 47المادة ك

 الدكلة كأنظمة قكانيف احتراـ في الدبمكماسية الحقيبة حامؿ إلى التحديد كجو عمى تشير كىي ،1975
 حامؿ بيا يتمتع التي كالحصانات كاالمتيازات بالتسييبلت اإلخبلؿ عدـ مع ،العبكر كدكلة المستقبمة
 دكلة أك المستقبمة الدكلة في القائـ  النظاـاحتراـ في المتمثؿ الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كاجب كأف الحقيبة،
 ألنظمةاك كالنظاـ، القانكف عمى بالحفاظ المتعمقة االلتزامات مف كاسعة بمجمكعة يتصؿ قد ،العبكر

 فيما ،المتبعة األنظمة أك النقؿ ككسائؿ العامة الخدمات كاستعماؿ العامة الصحة ميداف في بيا المعمكؿ
 كما السيارات، قيادة برخصة المتعمقة األنظمة عف فضبل ،األجانب كمتطمبات الفنادؽ في باإلقامة يتعمؽ
 .ذلؾ إلى

 أك المرسمة لمدكلة صريح إعفاء مف المكاد ىذه في يرد حيثما الكاجب ىذا ينتفي الحاؿ كبطبيعة
 .العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة كأنظمة قكانيف تطبيؽ مف الدبمكماسية حقيبة لحامؿ

 باالمتناع االلتزاـ أيضا يشمؿ ،(2 )الفقرة في المجسد الكاجب أف المجنة في السائد الرأم ككاف
 مثؿ ،العبكر دكلة أك المستقبمة لمدكلة الداخمية الشؤكف في تدخؿ بمثابة تعتبر أف يمكف عماؿأب القياـ عف

 تككف الدبمكماسية الحقيبة في  تخريبيةدعائية مكاد نقؿ أك الدكؿ، ىذه في السياسية الحمبلت في المشاركة
 .منيما أم في تكزيعيا كيراد العبكر دكلة أك المستقبمة لمدكلة السياسي النظاـ ضد مكجية
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آثار إساءة استخدام حصانة حامل الحقيبة الدبموماسية : المبحث الثاني
 كلكائح قكانيف تخالؼ أفعاال أتى بأف ،لو المقررة الحصانة الدبمكماسية الحقيبة حامؿ أساء ما إذا

 أف المضيفة الدكلة تستطيع إذ عديدة، آثار عميو يترتب سكؼ ذلؾ فإف ،العبكر دكلة أك المستقبمة الدكلة
 .اإلساءة ىذه بيا تكقؼ ما اإلجراءات مفق ضد تتخذ

 تسحب أك فيو، مرغكب غير شخصيان  أصبح الدبمكماسية الحقيبة حامؿ أف تعمف أف فتستطيع
 عف المرسمة لمدكلة الدكلية المسؤكلية تبعة تحمؿ إلى باإلضافة ىذا ،دبمكماسية حقيبة كحامؿ بو اعترافيا
 .اإلساءة ىذه نتيجة المستقبمة لمدكلة تحدث التي الضارة النتائج

 
:  بناءا عمى ذلؾ نقسـ ىذاالمبحث إلى مطمبيف عمى النحك التالي 

ا غير مرغكب فيو أك التكقؼ عف االعتراؼ بو  :المطمب األول  إعبلف حامؿ الحقيبة الدبمكماسية شخصن
 المسؤكلية الدكلية لدكلة حامؿ الحقيبة الدبمكماسية  المسيء الستخداـ حصانتو :المطمب الثاني
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إعالن حامل الحقيبة الدبموماسية شخصًا غير مرغوب فيو أو التوقف عن : لالمطمب األو
االعتراف بو  

عادة تمجأ الدكلة في عبلقاتيا المتبادلة خصكصان إذا أتى المبعكث الدبمكماسي فييا أفعاالن ال تتفؽ 
كطبيعة الكظيفة المنكط بيا، إلى إعبلف انو شخص غير مرغكب فيو، لذا فإذا ما أساء حامؿ الحقيبة 

الدبمكماسية االمتيازات كالحصانات الممنكحة لو، بأف أتى بأفعاؿ تمس مصالح الدكلة المستقبمة أك مخالفة 
ا غير مرغكب فيو ،كعمى  النظـ المعمكؿ بيا فييا، فإف الدكلة المستقبمة تقكـ بإعبلف انو أصبح شخصن
ذلؾ يجب عمى الدكلة المرسمة حينئذ أف تستدعيو أك تنيي أعمالو في ىذه الدكلة، فإذا رفضت الدكلة 
المرسمة تنفيذ ذلؾ جاز لمدكلة المستقبمة أف ترفض االعتراؼ بو بكصفو حامؿ الحقيبة الدبمكماسية، أك 

. 1تطمب مف حامؿ الحقيبة الدبمكماسية مغادرة أراضييا 
:  كبناء عمى ذلؾ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف عمى النحك التالي 

 إعبلف حامؿ الحقيبة الدبمكماسية شخصا غير مرغكب فيو  :الفرع األول
 تكقؼ الدكلة المستقبمة عف االعتراؼ بحامؿ الحقيبة الدبمكماسية  :الفرع الثاني

 

إعالن حامل الحقيبة الدبموماسية شخًصا غير مرغوب فيو : الفرع األول
إذا أتى حامؿ الحقيبة الدبمكماسية أعماالن تتعارض مع الكظيفة المنكط بيا، كتشكؿ مخالفة لقكانيف 
كلكائح الدكلة المستقبمة، مما يعد انتياكنا كاستغبلالن لمحصانة القضائية الممنكحة لو، فإف لمدكلة المستقبمة 

. حؽ اإلعبلف بأف حامؿ الحقيبة الدبمكماسية شخص غير مرغكب فيو
ا غير مرغكب فيو، مف الدالئؿ الظاىرة عمى أف   كيعتبر نظاـ إعبلف المبعكث الدبمكماسي شخصن

العبلقات الدبمكماسية تقكـ أساسا عمى مبدأ التراضي، كمف المعمـك بالضركرة أف إعبلف الدبمكماسي 
ا غير مرغكب فيو يعد أحد المتغيرات التي تطرأ عمى العبلقات الدبمكماسية التي يتـ إقامتيا بيف  شخصن

. 2الدكؿ 
ذا انتيؾ ىذه الكاجبات  كلقد ألزمت اتفاقية فيينا المبعكث الدبمكماسي بكاجبات يجب أال يخترقيا كا 
المفركضة عميو عد شخصا غير مرغكب فيو، كقد يككف المبعكث الدبمكماسي غير مرغكب فيو كىك ال 

 3.يزاؿ في دكلتو قبؿ أف يصؿ إلى الدكلة المضيفة
عمبلن بالقكانيف السارية المفعكؿ حاليا، كالتي تقتضي لمتابعة الدبمكماسي أماـ ىيئات الدكلة 

 .المعتمد لدييا رفع الحصانة أك التنازؿ عنيا

                                                 
 .269 ، المرجع السابؽ ، ص قانون العالقات الدبموماسية والقنصميةاحمد أبك الكفا ،  -  1

2
 . 76، المرجع السابؽ، ص اإلعالم بقواعد القانون الدولي والعالقات الدولية في شريعة اإلسالماحمد أبك الكفا، -   

3
، 2005دار النفائس لمنشر كالتكزيع، سنة : ، الطبعة األكلى، األردف، الفقو السياسي لمحصانة الدبموماسيةاحمد سالـ باعمر:انظر في ذلؾ -   

. 295ص 
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كفي حالة عدـ القياـ بذلؾ كرغـ إمكانية متابعة الدبمكماسي أماـ محاكـ بمده يبقى بإمكاف الدكلة 
  1.المستقبمة اتخاذ إجراء ضده، كالمتمثؿ في إعبلنو شخصا غير مرغكب فيو 

 

 : مف مشركع لجنة القانكف الدكلي عمى أف12كقد نصت المادة 
 كقت كدكف حاجة إلى تعميؿ قرارىا، بأف حامؿ أملمدكلة المستقبمة أف تخطر الدكلة المرسمة، في "  (1)

الحقيبة الدبمكماسية  شخص غير مرغكب فيو أك غير مقبكؿ، كفي أية حالة مف ىذا القبيؿ تقـك الدكلة 
المرسمة إما باستدعاء حامؿ الحقيبة الدبمكماسية، أك بإنياء كظائفو التي يتعيف أداؤىا في الدكلة المستقبمة 
حسبما يككف ذلؾ مناسبان، كيجكز اإلعبلف عف أف شخصان ما أصبح غير مرغكب فيو أك غير مقبكؿ قبؿ 

 .كصكلو إلى إقميـ الدكلة المستقبمة 

أك لـ تقـ بتنفيذه خبلؿ  (1)إذا رفضت الدكلة المرسمة تنفيذ ما يترتب عمييا مف التزاـ بمكجب الفقرة  (2)
فترة معقكلة، جاز لمدكلة المستقبمة أف تتكقؼ عف االعتراؼ بالشخص المعني كحامؿ الحقيبة الدبمكماسية 

". 

 مف المشركع أنيا صيغت عمى غرار المادة التاسعة مف 12كيتضح مف استقراء نص المادة 
 : حيث نصت عمى أنو 1961اتفاقية العبلقات الدبمكماسية لعاـ 

يجكز لمدكلة المعتمد لدييا في جميع األكقات كدكف بياف أسباب قرارىا، أف تعمف الدكلة  (1")
 مكظؼ آخر أم مكظؼ دبمكماسي فييا شخص غير مرغكب فيو أك أف أمالمعتمدة أف رئيس البعثة أك 

غير مقبكؿ، كفي ىذه الحالة، تقـك الدكلة المعتمدة، حسب االقتضاء، إما باستدعاء الشخص المعني أك 
بإنياء خدمتو في البعثة، كيجكز إعبلف الشخص ما غير مرغكب فيو أك غير مقبكؿ قبؿ كصكلو إلى إقميـ 

. الدكلة المعتمد لدييا
يجكز لمدكلة المعتمد لدييا أف ترفض االعتراؼ بالشخص المعني فردنا في البعثة، إف رفضت  (2)

الدكلة المعتمدة أك قصرت خبلؿ فترة معقكلة مف الزمف عف الكفاء بالتزاماتيا المترتبة عمييا بمكجب الفقرة 
". مف ىذه المادة  (1)

 مف مكاد مشركع لجنة القانكف الدكلي أنو في حالة إساءة 12كمفاد الفقرة األكلى مف المادة 
استخداـ حامؿ الحقيبة الدبمكماسية لبلمتيازات كالحصانات الممنكحة لو، فممدكلة المستقبمة أف تخطر الدكلة 

ا غير مرغكب فيو، دكف أف تمـز بتعميؿ أمالمرسمة في   كقت بأف حامؿ الحقيبة الدبمكماسية أصبح شخصن
، إال أف إعبلف الدكلة المستقبمة أف حامؿ الحقيبة شخص غير مرغكب فيو يجب أال يؤثر عمى 2قرارىا ىذا

                                                 
1
 .190، ص 1994ديكاف المطبكعات الجامعية، سنة : ، الجزء األكؿ، الجزائرمبادئ القانون الدولي العاممحمد بك سمطاف، -  
إعبلف  )كال تمتـز الدكلة المعتمد لدييا، كقاعدة عامة بتسبيب القرارات التي اتخذتيا أك اإلجراءات التي طبقتيا اتجاه الدبمكماسييف األجانب - 2

 كقطع أك –أك حتى اتجاه الدكلة المعتمدة نفسيا  (شخص غير مرغكب فيو أك طرده أك طمب مغادرتو إقميميا أك طمب سحبو أك تقميؿ عدد البعثة 
= كقؼ العبلقات الدبمكماسية معيا 
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حرمة الحقيبة الدبمكماسية كسريتيا، إذ يجب أف يمنح فترة معقكلة لكي يتمكف حامؿ الحقيبة المعني مف 
. أداء كظائفو
 أف يعطي في أية حالة الفرصة لتسميـ الحقيبة المعيكد بيا إليو إلى جيتيا المقصكدة، أك نقؿ أم

 مف المشركع سالفة البياف، تساعد 12المعمكمات التي يحمميا إلى المرسؿ إليو، كنرل أف نص المادة 
الدكؿ في معالجة الحاالت التي قد يسيء فييا حامؿ الحقيبة الدبمكماسية استخداـ مركزه، أك يسيء 

. استخداـ حصانو الحقيبة الدبمكماسية
 مبعكث دبمكماسي جزائرم بأنو شخص أمكبالرجكع إلى الممارسة الجزائرية فانو لـ يتـ إعبلف 

غير مرغكب فيو إال مرة كاحدة منذ خمسيف سنة مف االستقبلؿ، كذلؾ مف طرؼ بمد إفريقي، حيث جاء 
كزير خارجية ىذا البمد شخصيا إلى الجزائر كطمب استدعاء المبعكث الدبمكماسي، كقد أدل ذلؾ إلى 
تعكير صفك العبلقات بيف البمديف داـ سبع سنكات، كبعد إجراء التحقيؽ كالتحرم تبيف براءة المبعكث 

 1.الدبمكماسي الجزائرم 
لئلشارة فقد يأخذ شكؿ تذمر الدكلة التي يعمؿ فييا حامؿ الحقيبة الدبمكماسية مف سمكؾ الحامؿ 

ا غير مرغكب فيو، كعند ذلؾ يطمب مف حككمتو إرساؿ كثيقة  نفسو كفي ىذه الحالة يصبح شخصن
ال فقد يترتب مف كراء ذلؾ  استدعائو كالدكلة تجد نفسيا عادة مضطرة الستدعاء ممثميا كتعييف خمؼ لو كا 

  2.تكتر في العبلقات بيف الدكلتيف
كفي الحالة كىي رفض االستدعاء يككف أماـ الدكلة المستقبمة إما عدـ التعامؿ مع المبعكث أصبلن 

. ، مع تحمؿ الدكلة المرسمة لممسؤكلية الدكلية عف نتيجة األفعاؿ الضارة المرتكبة مف مبعكثيا3أك طرده 
ككتاب االستدعاء ىذا يجرم بحسب الطرؽ المعمكؿ بيا، فيبعثكف  إلى الرئيس الدكلة  إذا كاف 
المبعكث مف درجة سفير كما شابو،  كيبعثكف لكزير الخارجية إذا كاف المبعكث غير المرغكب فيو مف 

.  درجة القائـ باألعماؿ
كعند كصكؿ الكتاب الخاص باالستدعاء، يقدمو رئيس البعثة بدكره إلى رئيس الدكلة المضيفة 

.  إشعاران ليا باإلجراء المطمكب

                                                                                                                                                         

كقد ذىب مندكب فرنسا إلى أف الدكلة المعتمد لدييا قد تقرر انو مف األفضؿ عدـ التصريح رسميان بالسبب الذم مف اجمو طمبت استدعاء عضك  = 
البعثة ك ذلؾ رغبة في عدـ تأجيج عبلقاتيا مع الدكلة المعتمدة ، كفي الكثير مف الحاالت يعرؼ الشخص نفسو األسباب ك إف كاف ال يستطيع 

 .االعتراؼ بيا عبلنية 
 . 269، المرجع السابؽ، ص قانون العالقات الدبموماسية والقنصميةاحمد أبك الكفا، - 

 - 
  .65، ص  المرجع السابؽ  محمد األميف محمكدم ،1

Abdelkader Bousselham : Regards sur la diplomatic  Algérienne , Edition casbah, Alger 2005 .p 200. 

- 2
     1986دار النيضة العربية لمطبع كالنشر كالتكزيع ، سنة:  ، القاىرة العالقات الدبموماسية بين النظرية والتطبيقسمماف العبرم،  سعيد بن  

. 86، ص 
 محمد األميف ؛ 173، ص 1973دار النيضة العربية ،سنة :  ، القاىرةالقانون الدولي العاممحمد جابر حسني، : انظر في المكضكع - 3

 65، ص 2008 رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، سنة،"المبعوث الدبموماسي حالة الجزائر" محمكدم ،
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كتجدر اإلشارة إلى أف إنياء عمؿ المبعكث الدبمكماسي بيذه الطريقة ال يختمؼ شكبل مف حيث 
 االستدعاء لـ يأت بناءا عمى النقؿ أك الترقية أك أماإلجراءات المألكفة إال انو يختمؼ مكضكعا، فالطمب 

نما يأتي بسبب كجكد  عدـ الرغبة في شخص  اإلحالة  عمى التقاعد أك غيرىا مف الطرؽ المألكفة، كا 
 أف ىناؾ حالة غير مألكفة استثنائية لكنيا غير خطيرة بحيث أمالمبعكث  مف جانب  الدكلة المضيفة، 

ف العبلقات بيف الدكلتيف ال تنقطع بأم حاؿ مف األحكاؿ  . يمكف حميا بتبديؿ شخص الدبمكماسي، كا 
إعبلف الشخص الدبمكماسي غير مرغكب فيو يككف بالنسبة لؤلفعاؿ غير الخطيرة جدا كالتي ال 
تشكؿ خطرنا عمى أمف الدكلة المعتمد لدييا، كقد تتخذ الدكلة قرار طرد المبعكث الدبمكماسي عندما يقع 
أمر خطير منو يسئ إلى الدكلة المضيفة معمنة بذلؾ انو شخص غير مرغكب فيو كتسممو جكاز سفره 

كتكمفو بمغادرة إقميميا دكف انتظار استدعائو مف قبؿ دكلتو، كيعتبر ىذا اإلجراء مف التدابير االنتقامية كرد 
 1فعؿ حككمي في تدخؿ الممثؿ الدبمكماسي  في الشؤكف الداخمية لمدكلة المعتمد لدييا

 عمبل مستنكرا ارتكبو المبعكث أمكعمى الدكلة إما تعييف خمؼ لو إذا كاف سبب الطرد شخصينا، 
 2.أـ قطع العبلقات الدبمكماسية مع الدكلة المضيفة 

 صراحة كلكف الفقرة 1961كىكذا نأتي إلى حالة الطرد التي لـ تتطرؽ إلييا اتفاقية فيينا لعاـ 
إف رفضت الدكلة المعتمدة كقصرت " الثانية مف المادة التاسعة لـ تستبعده تماما حيث يمكف تفسير جممة 

بأنيا تسمح لمدكلة المعتمد لدييا أف ترفض صفة الشخص  " اخبلؿ فترة معقكلة مف الزمف بالتزاماتو
الدبمكماسية، كبالتالي تسقط عنو الحصانات الدبمكماسية ال سيما الحرمة الشخصية، كحسب كاييو تستطيع 

 عمى ذلؾ ىناؾ ظركؼ استثنائية ةأف تعتقؿ الشخص المبعكث كتطرده، كعبلك" الدكلة المعتمد لدييا 
التجسس، كالخطر عمى امف الدكلة الداخمي كىي : يمكف أف تبرر تشكيو مبدأ الحرمة الشخصية مثؿ 

مف المستحب أف يحصؿ الطرد دكف اعتقاؿ  : " ، كمع ىذا يقكؿ كاييو" ظركؼ يمكف ليا أف تبرر الطرد 
عطاؤه  فترة قصيرة،  بضع ساعات أك يكما،  مف اجؿ أف يترؾ البمد ، كفي بعض  لشخص الدبمكماسي كا 

 كترافقو إلى مالحاالت مثؿ التجسس بالجـر المشيكد،  يحؽ لمدكلة المعتمد لدييا أف تعتقؿ الدبمكماس
 مف قرار معيد القانكف الدكلي في اجتماعو في النيكيكرؾ عاـ 14كىذا ما أتت عمى ذكره المادة  )الحدكد، 

 يجب أف يككف معمبل كمستندا إلى حجج، م، عمى عكس الحاالت األخرل ىذا  اإلجراء االستثنائ( 1969
إف ىناؾ حاالت مف الطرد غير "  عنؼ كبتيذيب كبير، كيتابع كاييو قائبل أمأك يجب أف يحصؿ دكف 

 تدابير ثأرية، كعمى االمبررة أك التي تنفذ بطريقة فظة، ترتب مسؤكلية الدكلة الدكلية عنيا كالتي مف نتيجتو
العكس لمف المؤسؼ مشاىدة الكثير مف الدكؿ التي تطرد بعض دبمكماسيييا ألسباب مبررة، تمجأ إلى 

 شئ يستدعى مثؿ ىذه التدابير، إنيا تدابير أم مف جراء سمككيـ اتدابير ثأرية ضد دبمكماسييف لـ يرتكبك

                                                 

 - 
. 322، ص 1999دار الكتاب الحديث، سنة :  ، الجزائرمبدأ التدخل و السيادة لماذا وكيف ؟ فكزم أك صديؽ، : انظر1

- 
 .643، ص 2005منشكرات الحمبي الحقكقية ، سنة:  ،الطبعة الخامسة، بيركت القانون الدولي العام محمد المجذكب،  2



 الفصل الثالث                             إساءة استخدام حصانة حامل الحقيبة الدبموماسية وأثارىا وطرق مواجيتيا     

86 

 

غير سميمة كىي قمما ما تككف مبلئمة لتحسيف العبلقات الدكلية كالذم يجب أف يسكد العبلقات 
 1" .الدبمكماسية بيف الدكؿ 

كىكذا فاف الطرد ىك إجراء غير كدم، يعبر عف استياء الدكلة المعتمد لدييا مف سمكؾ كتصرؼ 
المبعكث الدبمكماسي، كما أنو يمكف أف يككف إجراء يعبر عف رد فعؿ مف قبؿ الدكلة المعتمد لدييا، تمجأ 

.    إليو انتقاما عمى طرد قامت بو الدكلة المعتمدة 
عبلف شخص غير مرغكب فيو ىك تعبير مف الدكلة المعتمد لدييا عف استيائيا كتذمرىا مف  كا 
سمكؾ المبعكث الدبمكماسي كأعمالو ، كذلؾ في حاؿ تجاكزه حدكد اختصاصاتو ، أك تدخمو في الشؤكف 
الداخمية ليا، أك عدـ رعاية قكانينيا الداخمية، أك ارتكاب أعماؿ غير مشركعة كمخالفة لمقانكف الدكلي ، 

 2.السيما أعماؿ التجسس ، أك أعماؿ مشابية في حؽ الدكلة المعتمد لدييا 
كتسعى الدكلة المكفدة أحيانا إلى نفي التيمة عف الممثؿ الدبمكماسي أك المكظؼ المعني ، كتمجأ 
 إلى المقابمة بالمثؿ، كاعتبار أحد مكظفي البعثة لمدكلة المستقبمة ممف يعادؿ المكظؼ المطركد مرتبة، 

شخصا غير مرغكب فيو، كتخرجو مف الببلد ضمف نفس الميمة، لذا فانو كثيرا ما يؤدم الممثؿ 
. الدبمكماسي إلى تكتر العبلقات بيف الدكلتيف

توقف الدولة المستقبمة عن االعتراف بحامل الحقيبة الدبموماسية : الفرع الثاني
إف مف آثار إساءة استخداـ حامؿ الحقيبة الدبمكماسية لبلمتيازات كالحصانات المقررة لو عمى إقميـ 
الدكلة المستقبمة، ىك إعبلف الدكلة األخيرة أنو شخص غير مرغكب فيو، كعندئذ يجب عمى الدكلة المرسمة 

 مف أمإما استدعاء حامؿ الحقيبة الدبمكماسية أك إنياء كظائفو، فإذا لـ تقـ الدكلة المرسمة باتخاذ 
 .اإلجراءيف، فممدكلة المستقبمة أف تتكقؼ عف االعتراؼ بالشخص المعني كحامؿ حقيبة الدبمكماسية 

 مف مشركع لجنة القانكف الدكلي، إذ جاء نصيا 12كىذا ما أشارت إليو الفقرة الثانية مف المادة 
: عمى أنو

أك لـ تقـ  (1)إذا رفضت الدكلة المرسمة تنفيذ ما يترتب عمييا مف التزاـ بمكجب الفقرة  (2")
بتنفيذه خبلؿ فترة معقكلة، جاز لمدكلة المستقبمة أف تتكقؼ عف االعتراؼ بالشخص المعني كحامؿ حقيبة 

." دبمكماسية
كيتضح مف أحكاـ ىذه الفقرة أنيا تعالج حالة إخبلؿ الدكلة المرسمة بالتزاميا المنصكص عميو في 
الفقرة األكلى مف ذات المادة كىي حالة رفضيا استدعاء حامؿ الحقيبة الدبمكماسية الذم أعمف بأنو غير 
مرغكب فيو، أك إنياء كظائفو التي يتعيف أداؤىا في إقميـ الدكلة المستقبمة، إذ تعطي الفقرة الثانية الحؽ 

لمدكلة المستقبمة في ىذه الحالة أف تتكقؼ عف االعتراؼ بالشخص المعني بأنو حامؿ الحقيبة دبمكماسية، 

                                                 

. 342،343:   انًشجغ انسبثك ، ص ص،ػهً حسٍٍ انشبيً 1 -

-
.  226 ؛ سمكحي فكؽ العادة ، المرجع السابؽ ، ص 125, 124: ص  ثامر كامؿ محمد ، المرجع السابؽ، ص: أكثر انظرؿ لمتفصي2
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كيترتب عمى إعبلف الدكلة المستقبمة تكقفيا عف االعتراؼ بحامؿ الحقيبة الدبمكماسية المعني عدة آثار 
: منيا 

أف حامؿ الحقيبة الدبمكماسية يعامؿ منذ إعبلف التكقؼ باالعتراؼ بو بعد مضي فترة معقكلة، - 
معاممة األفراد العادييف، كيفقد بالتالي حصانتو الدبمكماسية، كما يمكف لمدكلة المستقبمة أف تقدمو لممحاكمة 

. أماـ محاكميا الكطنية في حالة ارتكاب جرائـ تشكؿ مخالفة لقكانينيا 
ا لمدكلة المستقبمة مطالبتو بمغادرة اإلقميـ -  . أيضن

ا  ليذا يجب عمى الدكلة المرسمة في حالة ما إذا أعمف أف حامؿ حقيبتيا الدبمكماسية أصبح شخصن
غير مرغكب فيو أك غير مقبكؿ، أف تبادر باستدعائو كسحبو أك إنياء كظائفو في الدكلة المستقبمة أك دكلة 

العبكر، حتى ال يتعرض لطمب مغادرتو إقميـ الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر أك طرده، نتيجة إساءتو 
 .لمحصانة كتجنبنا إلىدار كرامة مبعكثيا بكاسطة اإلجراءات التحفظية التي قد تتخذ ضده
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المسؤولية الدولية لدولة حامل الحقيبة الدبموماسية المسيء الستخدام :المطمب الثاني
حصانتو 

يمتـز المبعكث الدبمكماسي حياؿ دكلة االستقباؿ بالتزامات رئيسية، تتمثؿ في احتراـ قكانيف كنظـ 
دكلة االستقباؿ كىك مف أىـ االلتزامات التي يخضع ليا المبعكث الدبمكماسي، إلى جانب ذلؾ التزاـ عدـ 

التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكلة، إجراء االتصاالت عف طريؽ كزير الخارجية لدكلة االستقباؿ الف 
الكزارة أكثر معرفة بما بيف الدكلتيف مف عبلقات، كىي بذلؾ أكثر قدرة عمى نقؿ األمكر إلى الدبمكماسي، 

، كعمى الدكلة مراقبة تطبيؽ الدبمكماسي ليذه 1كااللتزاـ باستخداـ مباني البعثة ألداء كظائفيا فقط
  2.االلتزامات

يتضح مف خبلؿ ىذه االلتزامات أف استعماؿ الحقيبة الدبمكماسية ألغراض غير تمؾ المنصكص 
.  مف اتفاقية فيينا، يعتبر مف التصرفات المحظكرة كغير المشركعة 27عمييا في المادة 

       كىناؾ مف ىذه األفعاؿ ما ىك منسكب لمدكلة، كما ىك منسكب لممبعكث الدبمكماسي، يدخؿ ضمف 
. ىذه  األفعاؿ تصرفات المبعكث الدبمكماسي في حدكد التعميمات التي رسمتيا لو حككمتو 

 سرية أك كثائؽ تحمؿ معمكمات سرية عف الدكلة المعتمد لدييا عبر الحقيبة الدبمكماسية، ؽفتيريب كثائ
.  يدخؿ ضمف عمميات التجسس، سكاء أكانت مكجية إلى دكلة المبعكث الدبمكماسي أك دكلة أخرل

أيضا تيريب األسمحة كالذخائر كالمتفجرات أك المكاد ضارة عبر الحقائب الدبمكماسية لتزكيد الغير 
بيا بيدؼ ارتكاب جرائـ سكاء القياـ بثكرات أك انقبلبات أك اغتياالت بمعرفة الدكلة المرسمة، تعتبر كميا 

. كما يدخؿ في قبيميا مف األفعاؿ غير المشركعة التي تحمؿ مسؤكلية دكلة المبعكث الدبمكماسي 
إف القانكف الدكلي العاـ  خاؿ مف النصكص التي تحدد األعماؿ غير المشركعة كالتي يترتب 
عمييا المسؤكلية الدكلية، إال أف ىناؾ مؤشرات تكشؼ عف اىتماـ الجماعة الدكلية بضركرة التفرقة بيف 

أصناؼ مف األعماؿ غير المشركعة،  كفي ىذا الصدد عمدت لجنة القانكف الدكلي، كىي بصدد تدكينيا 
. لقكاعد المسؤكلية، أف تأخذ بعيف االعتبار التفرقة بيف الجرائـ كالجنح الدكلية 

كىكذا فاف األعماؿ غير المشركعة، تصنؼ إلى فئتيف األكلى خاصة بالجريمة الدكلية، كىي عمؿ 
غير مشركع يترتب عف خرؽ إحدل االلتزامات الدكلية البالغة األىمية، مثؿ جرائـ العدكاف كالتفرقة 

. العنصرية
أما الفئة الثانية فيي خاصة بالمخالفات الطفيفة حيث ال تؤثر عف مجرل العبلقات الدكلية مثاؿ ذلؾ أف 

:  تتمثؿ في4، كشرط العمؿ الغير مشركع دكليان 3ترفض الدكلة تطبيؽ اتفاقية ثنائية 
                                                 

. 557، ص 1993منشاة المعارؼ ، سنة:  ، اإلسكندرية الوسيط في قانون السالم محمد طمعت الغنيمي، -1
2
 - David Ruzie : Droit International public , 14eme Edition ,Dalloz , Pariz,1999,pp 71,72. 

- 
منشكرات : ، الجزائر "العمل الدولي غير المشروع كأساس لمسؤولية الدولة دوليا"  المسؤولية الدولية تكنسي بف عامر،:  راجع في المكضكع 3

 .60، ص 1995دحمب، سنة

. 24 ص المرجع نفسو،: انظر- 4
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كىك إمكانية نسبة الفعؿ أك االمتناع، الذم تقـك بو الدكلة إلييا : في العنصر الشخصي- أوالً 
. بصفتيا شخصا مف أشخاص القانكف الدكلي العاـ 

كىك أف يككف الفعؿ أك االمتناع عنو الذم ينسب لمدكلة منافيا : العنصر الموضوعي-ثانيا 
. اللتزاماتيا الدكلية

كعميو فاف تصرؼ المبعكث الدبمكماسي في حدكد ما أممتو عميو دكلتو، كالتي تعتبر أفعاال غير 
مشركعة تؤدم حتما بكقكع المسؤكلية عمى الدكلة المكفدة، كتمتـز ىذه الدكلة بالتعكيض لمدكلة المكفدة 

. إلييا، عف الضرر الذم لحؽ بيا نتيجة الفعؿ غير المشركع المنسكب إلى ممثميا
كتشكؿ إساءة استخداـ االمتيازات كالحصانات الدبمكماسية، احد المتغيرات التي بدأت تطفك عمى 

:  سطح العبلقات الدكلية في اآلكنة األخيرة كمف أمثمة ذلؾ 
ارتكاب أفعاؿ ال تمت إلى الكظيفة الدبمكماسية بأية صمة، تحت ستار الحصانات كالمزايا - 

الممنكحة كتيريب المخدرات كالييركيف، كارتكاب جرائـ القتؿ كالخطؼ، كالقياـ بالتجسس غير المشركع 
.  كتيريب العممة كغيرىا مف األشياء التي تحظرىا قكانيف الدكلة المضيفة

. عدـ رفع الحصانة أك التنازؿ عنيا، رغـ كجكد أسباب جدية كاضحة كظاىرة تبرر رفعيا - 
، التي تككف ىي أك تة كسيمة لحؿ الخبلفاأمامتناع الدكلة أك المنظمة الدكلية عف المجكء إلى - 

. 1أحد ممثمييا أك مكظفييا طرؼ فييا، مما يؤدم إلى ضياع حقكؽ جديرة بالحماية 
ليذا فانو إذا ترتب عمى إساءة استخداـ حامؿ الحقيبة الدبمكماسية لمحصانات كاالمتيازات 
الممنكحة لو نتائج ضارة بالدكلة المستقبمة أك ألحد أفرادىا، فاف ذلؾ سكؼ يؤدم إلى تحمؿ الدكلة 

خرؽ اللتزاـ دكلي أك القياـ بعمؿ غير :"، بأنيا 2المرسمة تبعة المسؤكلية الدكلية، كتعرؼ المسؤكلية الدكلية
مشركع بالمخالفة لقكاعد القانكف الدكلي سبب ضرران لدكلة أك أكثر كيترتب عميو التزاـ الدكلة القائمة بو 

." 3بالتعكيض تجاه الدكلة المضركرة مف العمؿ غير المشركع 
المرسمة، - كفقان ألحكاـ المسؤكلية الدكلية أف تطالب الدكلة-كعمى ذلؾ فالدكلة المستقبمة تستطيع 

بإصبلح ما كقع مف ضرر نتيجة مخالفة حامؿ الحقيبة الدبمكماسية لمقكانيف كالمكائح، سكاء بالتعكيض 
                                                 

 .288 ، المرجع السابؽ ، ص  قانون العالقات الدبموماسية والقنصميةاحمد أبك الكفا،  -1
مفيـك المسؤكلية يتمثؿ أساسا في التزاـ مرتكب الخطأ بإصبلحو ، كيسرل ىذا التعريؼ سكاء عمى الصعيد : كيقرر الدكتكر احمد أبك الكفا أف - 2

 شخص مف أشخاص القانكف الدكلي بإصبلح أمالداخمي أك الدكلي،  كلذلؾ يمكف القكؿ أف مفيـك المسؤكلية الدكلية يتمثؿ في التزاـ الدكلة أك 
 .اإلضرار الناشئة عف مخالفة أحكاـ القانكف الدكلي في حؽ شخص أخر مف أشخاص ىذا القانكف 

، ص 1998، عاـ 66، العدد مجمة القانون واالقتصاد القاىرة،  "نظرية الضماف أك المسؤكلية الدكلية في الشريعة اإلسبلمية"احمد الكفا ، -  
  . 5،6:ص

المسؤكلية في القانكف الدكلي ىي االلتزاـ الذم يفرضو القانكف الدكلي عمى الشخص بإصبلح الضرر لصالح مف كاف ضحية : كتعرؼ كذلؾ 
 .تصرؼ أك امتناع مخالفا ألحكاـ القانكف الدكلي، أك تحمؿ العقاب جزاء ىذه المخالفة

 .299 ، ص 2007دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، سنة: ، الطبعة األكلى ، األردفالوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، مغازم حسف صباريف- 

3
، سنة 36،  المجمد رقـ المجمة المصرية لمقانون الدولي، " قضية الرىائف األمريكييف في طيراف" عبد اهلل االشعؿ ،:لمتكسع أكثر انظر -   

 .248، ص 1980
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المادم أك باالعتذار الرسمي لمدكلة المستقبمة عما كقع مف حامؿ الحقيبة مف مخالفات، كالتعيد بالعمؿ 
. عمى عدـ تكرار ذلؾ مستقببل

كتجدر المبلحظة إلى أف القضاء الدكلي قد اعتنؽ في مجاؿ العبلقات الدكلية ذات المبدأ المستقر 
في النظـ الكطنية المختمفة كالقائـ عمى أف كؿ مف تسبب في ضرر نتيجة لعدـ الكفاء بالتزاماتو، بتعكيض 

 .  1المضركر، تعكيضان مناسبا 
 

 كاتجو بعض الفقو إلى قياـ مسؤكلية الدكلة رغـ اقتراؼ الدبمكماسي ألفعاؿ غير مشركعة لحسابو 
. الشخصي، كالسند في ذلؾ ىك أف المبعكث الدبمكماسي ىك جزء مف كياف يمثمو كىك  دكلتو 

 إال انو ثمة ضركرة لمتفرقة بيف األفعاؿ غير المشركعة المنسكبة لمدكلة، كالمنسكبة لممبعكث الدبمكماسي 
لحسابو الشخصي، كالسبب في ذلؾ اختبلؼ اآلثار المترتبة عنيا، فقد تؤدم األفعاؿ المنسكبة لمدكلة إلى 
خبلفات تصؿ إلى قطع العبلقات الدبمكماسية، في حيف أف األفعاؿ المنسكبة لمدبمكماسي تتكقؼ آثارىا 

. عمى شخصو فقط 
 24كقد نص القانكف األساسي الجزائرم الخاص باألعكاف الدبمكماسييف كالقنصمييف المؤرخ في 

 منو، عمى أنو في حالة ما إذا ارتكب عكف دبمكماسي أك قنصمي خطا 73 مف خبلؿ المادة 2009يكنيك 
مينيا جسيما ،فاف السمطة المختصة بالدكلة تكقفو فكرا عف أداء ميامو، ك إذا كاف معينا بالمصالح 

 2.الخارجية فانو يتـ استدعاؤه فكرا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
. 834صبلح الديف عامر، المرجع السابؽ، ص -  
 .القانون األساسي الخاص باألعوان الدبموماسيين والقنصميين ، المتضمف 2009 يكنيك سنة24 المؤرخ في 221-09المرسـك الرئاسي رقـ - 2 
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طرق مواجية إساءة استخدام الحصانة الدبموماسية : المبحث الثالث
 أك المستقبمة الدكلة إقميـ في القضائية بالحصانة يتمتع الدبمكماسية الحقيبة حامؿ كاف لمانظرا 

 المحاكـ أماـ محاكمتو يجكز فبل لدييا المعتمد الدكلة في جنائية جريمة ارتكب ما إذا فإنو العبكر، دكلة
 تقكـ ال كقد ،لمحاكمتو المرسمة الدكلة إلى األمر رفع ىك بو القياـ تستطيع ما ككؿ الدكلة، ليذه الجنائية
 المستقبمة الدكلة إقميـ في جرائـ مف ارتكبو عما لممحاكمة الدبمكماسية الحقيبة حامؿ بتقديـ المرسمة الدكلة
 مبعكثيا محاكمة عف التغاضي في تراىا أخرل عكامؿ أية أك سياسية لعكامؿ كذلؾ العبكر، دكلة أك

 المعتمد الدكلة في جرائـ مف ارتكبو عما العقاب مف يفمت سكؼ المبعكث ىذا أف ذلؾ كمعنى المتيـ،
 .لمخطر لدييا المعتمد الدكلة كسبلمة أمف تعريض أك القتؿ إلى تصؿ قد لدييا

 الدكلية كاالتفاقيات الدكلي القانكف كمع اإلنساف كحقكؽ العدالة مبادئ مع يتنافى نراه ما كىذا 
 .الدبمكماسية بالعبلقات الخاصة

 ليذا فإننا نطرح مف خبلؿ ىذا البحث فكرة إنشاء دائرة متخصصة مف دكائر محكمة العدؿ 
الدكلية تختص بالنظر في قضايا الخاصة بالدبمكماسييف كمحاكمتيـ عما يرتكبكنو مف جرائـ في الدكؿ 

. المعتمديف لدييا 
 

: كبناء عمى ىذا نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف عمى النحك التالي
 الحصانة القضائية ال تنفي المسؤكلية القانكنية لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية  :المطمب األول
 اقتراح إنشاء دائرة متخصصة مف دكائر محكمة العدؿ الدكلية لنظر القضايا :المطمب الثاني

الخاصة بالمبعكثيف الدبمكماسييف  
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الحصانة القضائية ال تنفي المسؤولية القانونية لحامل الحقيبة الدبموماسية :المطمب األول
إف عدـ خضكع المبعكث الدبمكماسي الختصاص محاكـ الدكلة المستقبمة ال تجعمو فكؽ قكانينيا، 
فالحصانة مف االختصاص القضائي ال تعني الحصانة مف المسؤكلية، إذ تبقى مسؤكلية المبعكث قائمة، 
حيث يظؿ خاضعا لقانكف دكلتو كلكاليتيا القضائية، كيمكف مسائمتو أماـ محاكميا عما يمتنع عف قضاء 

  1.البمد المكفد إليو نتيجة لحصانتو 
 ككما سبؽ اإلشارة إليو، ال تعني الحصانة القضائية تحرر المبعكث الدبمكماسي مف إطاعة 

القانكف كالمكائح في الدكؿ المعتمد لدييا، إذ أف عميو أف يحترميا كيراعي كافة القيكد التي تفرضيا كيكيؼ 
تصرفاتو في حدكد ما تسمح بو القكانيف كالمكائح كالعرؼ في الدكؿ المضيفة، كىذا يعني أف الحصانة 

نما ىي إعفاء مؤقت مف القضاء اإلقميمي  القضائية التي يتمتع بيا المبعكث الدبمكماسي ليست مطمقة، كا 
لمدكلة المعتمد لدييا، كلمطرؼ المضار رفع الدعكل أماـ محكمة الدكلة التي يتبعيا المبعكث كىك لؤلسؼ 

ما قد يستغرؽ كقتا طكيبل كمصاريؼ باىظة كتشمؿ الحصانة القضائية بصفة عامة إعفاء المبعكث 
الدبمكماسي مف الخضكع لمقضاء الجنائي كالمدني كاإلدارم ككؿ ما يتعمؽ بذلؾ مف إجراءات كأداء 

  2.الشيادة أماـ المحاكـ
إلى جانب أف ىذه الحصانة أعطيت لو لتمييزه عف األجانب اآلخريف المقيميف في ىذه الدكلة أك 
حتى عف مكاطنييا ، كالشخص المميز يجب أف يككف قدكة لآلخريف، كاف يزداد احترامو لقكانيف ىذه الدكلة 
التي تحترمو كتميزه، كاف يتصرؼ سكاء أثناء قيامو بكاجبو الرسمي أك الشخصي ضمف نطاؽ ىذه القكانيف 

.3  
إف احتراـ قكانيف كنظـ كتقاليد الدكلة المعتمد لدييا المبعكث الدبمكماسي، يأتي في مقدمة كاجباتو 

المفركضة عميو، كما أف الضمانات المقررة لو مف اجؿ كفالة استقبللو كحريتو يجب أال تتحكؿ إلى 
 4.ترخيص لو بمخالفة القانكف 

 1961 مف اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ 31كفي ىذا نصت الفقرة الرابعة مف المادة 
 : عمى أف 

تمتع المبعكث الدبمكماسي بالحصانة القضائية في الدكلة المعتمد لدييا ال يعفيو مف قضاء " 
". الدكلة المعتمدة 

كمفاد ىذا النص أنو يفرؽ بيف الحصانة مف االختصاص كالحصانة مف القانكف، فحصانة 
المبعكث الدبمكماسي ىي حصانة مف االختصاص أك مف اإلجراءات القضائية كليست حصانة مف 

                                                 

- 
1
. 270، ص 1997دار زىراف لمنشر، سنة: ، الطبعة الثانية، األردفالدبموماسية النظرية الممارسةمحمكد خمؼ، :  انظر في ذلؾ 

2
 .51عبد الفتاح شبانة، المرجع السابؽ ، ص -  

3
المكتب المصرم لتكزيع المطبكعات، : ، القاىرةالحصانة القضائية لممبعوث الدبموماسي دراسة مقارنةسييؿ حسيف الفتبلكم، :انظر تفصيبل -   

. 32، ص 2001سنة
.81عطا محمد صالح زىرة، المرجع السابؽ، ص-  4 
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المسؤكلية، كعميو يظؿ المبعكث الدبمكماسي مسؤكال عما أتاه مف أعماؿ كتصرفات، كيجكز أف يقاضى أك 
 1.يساءؿ عف ذلؾ أماـ جيات االختصاص في دكلتو أك دكلة أخرل 

 : مف ذات االتفاقية حيث جاء نصيا عمى أف 41كما أيدت ىذا المبدأ الفقرة األكلى مف المادة 
يجب عمى جميع المتمتعيف باالمتيازات كالحصانات، مع عدـ اإلخبلؿ بيا، احتراـ قكانيف الدكؿ " -1

 ".المعتمد لدييا كأنظمتيا كيجب عمييـ كذلؾ عدـ التدخؿ في شؤكنيا الداخمية 

 مف مشركع مكاد لجنة القانكف الدكلي 18كما أكدت ىذا المبدأ أيضا الفقرة الخامسة مف المادة 
 :حيث نصت عمى أف 

حصانة حامؿ الحقيبة الدبمكماسية مف كالية الدكلة المستقبمة كدكلة العبكر ال تعفيو مف كالية الدكلة "
 ".المرسمة 

كلكف يبلحظ أف ما يقع فيو المبعكث الدبمكماسي مف مخالفة لمقانكف أيان كانت صكرتيا ال يجرده 
مف الحصانة القضائية المتصمة بصفة دبمكماسية كال يبيح لمدكلة المعتمد لدييا أف تتخذ ضده مف 

، أك كضعو عند (كإحاطة مقر سكنو بالقكات البكليسية  )اإلجراءات إال ما ىك ضركرم لتجنب خطره 
االقتضاء تحت الحراسة حتى يتيسر إبعاده عف إقميميا، أك تسميمو لدكلتو لتتكلى محاكمتو إذ ال يجكز 

 ظركؼ كأيا كانت الجريمة المنسكبة إلى المبعكث الدبمكماسي محاكمتو أماـ أملمدكلة المعتمد لدييا تحت 
. تكقيع عميو العقكبة المقررة في قكانينيا ليذه الجريمة كمحاكميا 

فاألمر الذم يجدر مبلحظتو في ىذا الخصكص ىك إمكاف تقييد حرية المبعكث الدبمكماسي أك 
. 2طرده عند ارتكابو جريمة جسيمة، كليس إخضاعو لمقضاء الجنائي لمدكلة المعتمد لدييا 

                                                 
ليذا فإذا ارتكب المبعكث الدبمكماسي أية جريمة جنائية في الدكلة المعتمد لدييا فانو ال يمكف محاكمتو أماـ المحاكـ الجنائية  ليذه الدكلة ،   - 1

ككؿ ما نستطيع القياـ بو ىك رفع األمر إلى الدكلة المكفد لمحاكمة مبعكثيا أما إذا ارتكب المبعكث جريمة حظيرة كاف يتآمر ضد الدكلة المعتمد 
 .لدييا فانو يمكف في ىذه الحالة كضعو تحت التحفظ أك القبض عميو ك طرده 

. 516خير الديف عبد المطيؼ محمد ، المرجع السابؽ،  ص- 
 .ك قد ذىب رأم بعض الفقياء إلى أف حصانة الدبمكماسييف تعني إعفاء المبعكث مف الخضكع لقضاء الدكلة المعتمد لدييا إعفاء مؤقتا 

. 10، ص1965 ،ػبو  21، انًجهذ سلى انمجهت انمصريت نهماوُن انذَني،انمبْشح، "ٌانحصبَخ انمضبئٍخ نهًجؼٕثٍٍ انذثهٕيبسًٍ"ػبئشخ سارت، - 
2
قد ذىب رأم إلى الحصانة القضائية المقررة لممبعكث الدبمكماسي تعد استثناء يرد عمى مبدأ اإلقميمية فيعفى مف الخضكع ألحكاـ القانكف -  

الجنائي بعض األشخاص عمى أساس أنيـ  يخرجكف مف عداد مف يخاطبيـ الشارع بأكامره كنكاىيو ك بالتالي فاف مف ارتكب الجريمة مف الناحية 
 .الكاقعية ال يعد مرتكبا ليا مف الناحية القانكنية 

 .190ص  , 1974دار النيضة العربية ، سنة:  الطبعة الثانية، القاىرة،"المدخل واألصول النظرية العامة" القانون الجنائي عمي راشد، - 
كلكف الرأم الراجح في الفقو استقر عمى أف الحصانة تدخؿ ضمف األسباب الخاصة المتناع العقاب باعتبار أف الفعؿ المرتكب يظؿ غير مشركع 
كتكتمؿ بو الجريمة  في أركانيا ك كؿ ما ىناؾ ىك أف الحصانة تشكؿ مانعا مف مكانع العقاب الخاصة ك بالتالي فبل تترتب عمى الجريمة أثارىا 

 .القانكنية 
  .21،22: ، ص ص1992سنة, مكتبة رجاؿ القضاة: ، الطبعة الثانية، القاىرة التعميق عمى قانون العقوباتمصطفى مجدم ىرجو، - 
  .78، ص 1979القاىرة،سنة ،"القسم العام" قانون العقوباتمأمكف سبلمة، - 
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كال يمكف لدكلة المبعكث الدبمكماسي االمتناع عف محاكمة مبعكثيا كتكقع عميو العقكبة المقررة 
ال كانت مخمة بكاجباتيا قبؿ الدكؿ األخرل، كجاز لمدكلة التي كقعت فييا  لجريمتو، إذ ثبتت إدانتو، كا 

. الجريمة عندئذ أف تتخذ إزاءىا المكقؼ الذم تمميو عمييا الظركؼ في مثؿ ىذه الحالة 
 أف تتنازؿ – إف لـ ترغب في محاكمة مبعكثييا المتيميف أماـ محاكميا –كيمكف لمدكلة المرسمة 

ف كاف ىذا األمر  عف حصاناتيـ لكي تتمكف الدكلة المستقبمة مف محاكمتيـ أماـ محاكميا الكطنية، كا 
نادر الحدكث، كبطبيعة الحاؿ ال تستطيع المحاكـ الكطنية أف تفصؿ في الدعاكل الجنائية المرفكعة عمى 

 .المبعكثيف الدبمكماسييف في غياب التنازؿ الصريح عف حصاناتيـ مف جانب دكليـ 
أما في حالة رفض ىذه الدكؿ التنازؿ عف الحصانة لمبعكثييا، فإنو يحؽ لمدكلة المعتمد لدييا أف ترفض  

االستمرار في االعتراؼ بالصفة الدبمكماسية لممبعكث الدبمكماسي المتيـ، كما يترتب عمى ذلؾ مف إنكار 
. لحصاناتو كامتيازاتو

كنظرا لتفاقـ ظاىرة إساءة  استعماؿ الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية بشكؿ ممحكظ، خاصة  
في أعقاب الحرب العالمية الثانية نتيجة لمتكسع في منحيا لفئات غير دبمكماسية في األصؿ، كالتكسع في 
التمثيؿ الدبمكماسي الخارجي لمدكؿ المختمفة، اضطرت الدكؿ إلى اتخاذ إجراءات تشريعية كتنفيذية بقصد 

. الحد مف ىذه الظاىرة
ككثيرا ما تصدر الدكؿ لمكاجية إساءة استعماؿ الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية تعميمات 

رشادات تؤكد أىمية احتراـ القكانيف كالمكائح كاألنظمة المحمية كتستدعي انتباه أعضاء السمؾ الدبمكماسي  كا 
المعتمديف لدييا، إلى اإلجراءات المحددة التي تراىا كفيمة بمكاجية حاالت إساءة االستعماؿ كنذكر مف 
ذلؾ مذكرة الخارجية البريطانية الدكرية لكافة الدبمكماسييف الجدد المعتمديف في لندف حيث جاء فييا ما 

: يمي
تمفت المذكرة النظر لعدد مف المسائؿ اليامة التي يستكجب عمى المبعكثيف الدبمكماسييف " 

: المتمتعيف بالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية مراعاتيا مثؿ
ضركرة قياـ عضك البعثة الدبمكماسية بتمقيف أفراد أسرتو بخصكص حقكقيـ ككاجباتيـ حتى يمكف  -1

 .كفالة قياـ عبلقات كدية طيبة بيف أعضاء السمؾ الدبمكماسي كالمكاطنيف البريطانييف

مف اتفاقية فيينا لمعبلقات  (41)كجكب احتراـ القكانيف كالمكائح المحمية المشار إلييا في المادة  -2
 .1961الدبمكماسية لعاـ 

في حاالت المخالفات الخطيرة مثؿ إثارة العنؼ كالتجسس كجمب المخدرات سيتـ إعبلف الشخص  -3
 .مف االتفاقية (9)المتكرط شخصان غير مرغكب فيو إعماال لممادة 

. كذلؾ تؤدم المخالفات اآلتية إلى طمب استدعاء المبعكث الدبمكماسي أك طمب نقمو إلى بمد أخر -4
 :كذلؾ في حالة رفض التنازؿ عف الحصانة 

 .  حيازة أسمحة نارية دكف ترخيص (أ )
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 . قيادة السيارة في حالة سكر أك تحت تأثير الخمر (ب )

 .مخالفات المركر الخطيرة التي ينجـ عنيا كفاة أك إصابة خطيرة (ج )

 .سرقة المحاؿ التجارية (د )

 .الغش كالتزكير كالجرائـ الجنسية (ق )

 .التيرب مف الكفاء بالتزامات مدنية تحت ستار الحصانة (ك )

 .تكرار ارتكاب مخالفات المركر (ز )

 . "اإلساءة لمجيراف مف المكاطنيف البريطانييف (ح )

كمفاد ما تقدـ أف إعفاء المبعكث الدبمكماسي مف الكاليات القضائية لمدكلة المعتمد لدييا ال يعني 
إعفاءه مف المسؤكلية القانكنية المترتبة عمى العمؿ غير المشركع الذم ارتكبو، ألف تمتعو بالحصانة 
القضائية يعني إعفاءه مف االختصاص القضائي كليس إعفاءه مف القانكف، كمف ثـ يظؿ المبعكث 
الدبمكماسي مسؤكال عما أتاه مف أعماؿ كتصرفات مخالفة لقكانيف كلكائح الدكلة المعتمد لدييا كيمكف 

. مساءلتو عنيا قضائيا أماـ جيات االختصاص في دكلتو
كنظرا لتفاقـ ظاىرة إساءة استخداـ الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية فقد اضطر ىذا بعض 

الدكؿ إلى إصدار تشريعات بقصد مكاجية حاالت اإلساءة المتكقعة مف جانب الممثميف الدبمكماسييف أك 
محاكلة الحد منيا، كرغـ ذلؾ فإف المتتبع لؤلحداث الدكلية يجد أف حاالت إساءة استغبلؿ الحصانات 

:                                                             كاالمتيازات الدبمكماسية  مرجعيا إلى العديد مف العكامؿ منيا
مف األفراد الذيف لـ يككنكا منذ بداية -  حاليان –يقصد بو أف بعض الدبمكماسييف : عامؿ تعميمي (1)

 .تككينيـ دبمكماسييف، كلـ يتمقكا بالتالي ثقافة دبمكماسية تفرض عمييـ قدران مف الكياسة كالتحفظ

يتمثؿ في رغبة بعض الدبمكماسييف في تحسيف أكضاعيـ االقتصادية كلك عمى : عامؿ اقتصادم (2)
كيبدك ذلؾ كاضحا خصكصان في حاالت تيريب المخدرات . حساب أمف دكلة المقر، كصحة رعاياىا

 .الخ...كالييركيف كالكككاييف كتيريب العممة كالذىب

يرجع إلى ضعؼ الكازع األخبلقي كسمطاف الضمير لدل بعض الدبمكماسييف كالذيف : عامؿ نفسي (3)
يفترض فييـ أنيـ قدكة لغيرىـ فضبل عف تمثيميـ لدكليـ عمى الصعيد الدكلي، فالحصانة تحمؿ في طياتيا 

 .قدرا كبيرا مف المسؤكلية كالتزامان بتمثيؿ الدكلة المرسمة بكرامة كىيبة، ككاجبان بالتصرؼ بكياسة كفطنة

 لذا فإف الدكلة المعتمد لدييا تممؾ مف الكسائؿ التي تكفؿ ليا المحافظة عمى أمنيا ضد أية إساءة 
: قد تحدث مف جانب المبعكث الدبمكماسي منيا

قبؿ ممارسة الدبمكماسي لكظائفو، كذلؾ بأف ترفض قبكلو أك استقبالو أك ترفض منحو تأشيرة دخكؿ،  -1
 .أك ترفض اعتماده لدييا دكف إبداء األسباب

بعد ممارسة الدبمكماسي لميامو، كذلؾ بإعبلنو شخصان غير مرغكب فيو أك طمب سحبو أك إنياء  -2
 .أعمالو لدييا



 الفصل الثالث                             إساءة استخدام حصانة حامل الحقيبة الدبموماسية وأثارىا وطرق مواجيتيا     

96 

 

 .بعد انتياء أعماؿ الدبمكماسي، كذلؾ برفض إعادة قبكلو أك اعتماده لدييا مرة أخرل -3

المجكء إلى الطريؽ الدبمكماسي كمما كاف ذلؾ ضركريان، كذلؾ باالتصاؿ بالدكلة المتعمدة كتذكيرىا  -4
 .بضركرة التأكيد عميو كتنبييو بعدـ تكرار ارتكاب العمؿ غير المشركع

أم تصرؼ آخر ترل الدكلة المعتمد لدييا أك الدكلة المعتمدة اتخاذه في حؽ الدبمكماسي المخالؼ أك  -5
 .1البعثة المخالفة

رساؿ نتيجة         كيجرل العمؿ في بريطانيا عمى التحقيؽ بدقة في عدـ احتراـ الدبمكماسي لمقكانيف كا 
كأحيانا إلى أم مسؤكال )التحقيؽ إلى المختصيف في الخارجية البريطانية كالذيف يرسمكنيا إلى رئيس البعثة 

. 2تكقعا التخاذ إجراء تأدبي تجاه المخالؼ مف جانب رئيسو أك سمطات دكلتو (الدكلة المرسمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

                                                 
 .292، 291: المرجع السابؽ، ص صقانون العالقات الدبموماسية والقنصمية،أحمد أبك الكفا، : انظر-1
.292، المرجع السابؽ، ىامش ص قانون العالقات الدبموماسية والقنصميةأحمد أبك الكفا،  -2  
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اقتراح إنشاء دائرة متخصصة من دوائر محكمة العدل الدولية لنظر القضايا :المطمب الثاني
 نالخاصة بالمبعوثين الدبموماسيي

ليس ىناؾ ما يمنع خضكع المبعكثيف الدبمكماسييف لقضاء مستقؿ معترؼ بو كيككف منصكصا 
: عمى طبيعتو كتشكيمتو في االتفاقية، كىذا ال يتـ إال بالعمؿ عمى تفعيؿ عنصريف ميميف ىما 

عنصر تشكيؿ مجمس دكلي معترؼ بو مف الفقياء كعمماء القانكف، ينظركف في النكازؿ المستجدة كيعدلكف 
نصكص االتفاقية بمكجب ذلؾ في اتجاه ضماف الحقكؽ كالعمؿ عمى ترسيخيا، دكف التعرض بالعرقمة 

. لمعمؿ الدبمكماسي
عنصر التكفيؽ بيف ىذا المجمس كالييئات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، حيث يتـ االتفاؽ بناء عمى 

. إرادة دكلية عمى ما بو ترعى حقكؽ الناس أحسف رعاية
كمف المبادئ المستقرة في الفقو كالقانكف الدكلي، أف تمتع المبعكثيف الدبمكماسييف بالحصانات 

كاالمتيازات الدبمكماسية ال يككف لممنفعة الشخصية ليـ، بؿ بيدؼ تأميف استقبلليـ كحمايتيـ أثناء تأدية 
. المياـ المكككلة إلييـ

، 1963 كلمعبلقات القنصمية لعاـ 1961كىذا ما أكدتو اتفاقيتا فيينا لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ 
حيث أشارتا إلى أف االمتيازات كالحصانات ال تيدؼ إلى المنفعة الخاصة لؤلفراد، بؿ لضماف إنجاز 

البعثات ألعماليا بطريقة فعالة، كما أشارت إلى ذلؾ أيضا اتفاقية مزايا كحصانات األمـ المتحدة، حيث 
 مف اتفاقية مزايا كحصانات الككاالت المتخصصة 16 منيا، ككذلؾ ذات المعنى الفصؿ 14نص الفصؿ 

: عمى أنو
تمنح الحصانات كاالمتيازات لممثمي األعضاء ليس لتحقيؽ مصمحة شخصية لؤلفراد أنفسيـ، "

".  كلكف مف أجؿ ضماف الممارسة المستقمة لكظائفيـ في األمـ المتحدة
:  عمى أنو1953 مف اتفاقية مزايا كحصانات جامعة الدكؿ العربية لعاـ 14/2كما نصت المادة 

يجب عمى الدكؿ األعضاء رفع الحصانة عف ممثمييا في جميع األحكاؿ التي يتضح فييا أف تمؾ "
.  1"الحصانة تحكؿ دكف تحقيؽ العدالة، كأف رفعيا عنيـ ال يؤثر في الغرض الذم مف أجمو منحت

كالمتتبع لمتطكر التاريخي لمقانكف الدبمكماسي، يجد أف الدكؿ قد استخدمت الدبمكماسييف كالسفراء 
لعدة قركف، كىؤالء المبعكثكف فعمكا كؿ جيد عمى مدل سنكات طكاؿ مف الصراع في محاكلة لمتكصؿ إلى 
أسمكب تكصيؿ المعكنات اإلنسانية إلى دكلة ما، أك مجرد كجكدىـ الدبمكماسي في الحفبلت كالمناسبات 

رساء السمـ بدالن مف الحرب . الدكلية، أك مف أجؿ التفاكض في الصمح بيدؼ تكطيد العبلقات كا 

                                                 
كقد ذىبت منظمة الصحة العالمية إلى أف سياستيا العامة بعدـ التنازؿ عف الحصانة ال تعني أنيا ليست مستعدة ألف تتحمؿ عند االقتضاء -  1

كبصفة عامة حككمات البمداف التي تتمقي المساعدة . المسؤكلية عف اإلصابة أك الضرر الصادريف عف أحد المكظفيف أثناء تأديتو لميامو الرسمية
"   بذلؾ فيما عدا حاالت اإلىماؿ الجسيـ أك التصرؼ المشيف مف جانب المكظؼ

 . 389، المرجع السابؽ، ص امعة الدول العربية كمنظمة دوليةج أحمد أبك الكفا،- 
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كىؤالء القكـ كانكا الرباط المتيف بيف األمـ، كلذلؾ تمتعكا بحصانات كاممة ضد القكانيف المحمية 
لمدكلة المضفية، ثـ تطكرت ىذه الحصانات كأصبحت مبدأ قانكنيان متعارفان عميو في القانكف الدكلي، 

كأصبح بذلؾ المبعكث الدبمكماسي يعفى أثناء تأدية عممو مف القبض عميو أك احتجازه، كأف ما يقـك بو مف 
. أعماؿ ال يخضع لمقانكف المدني كالجنائي في إقميـ الدكلة المضيفة

كرغـ ىذا فإف المتتبع لؤلحداث الدكلية يجد أف حاالت إساءة استخداـ الحصانات كاالمتيازات 
الدبمكماسية في ازدياد مستمر خاصة بكاسطة الحقيبة الدبمكماسية أك بكاسطة حامميا، إذ أصبح تيريب 

المخدرات كالعممة كاألسمحة كاآلثار كاألعماؿ الفنية التي ال تقدر بثمف، شائعا بكاسطة ىذه الحقيبة 
أف الدكلة المرسمة ليا يد في ذلؾ فإذا ما أتيـ الدبمكماسي -  في بعض الحاالت–كحامميا، كقد تبيف 

بارتكاب جريمة ما في الدكلة المعتمد لدييا فبل سبيؿ إلى تقديمو لمعدالة إال إذا تنازلت الدكلة المرسمة عف 
حصانتو، كفي معظـ الحاالت فإف الدكلة المرسمة ترغب في الحفاظ عمى سمعتيا كبصكرة مبالغ فييا 
سمعة الدبمكماسي المتيـ، كليذا ىي ترفض التنازؿ عف حصانتو، كعمى ذلؾ فإف مسألة التنازؿ عف 

. الحصانة تمثؿ العنصر الياـ في ىذا المكضكع
فعندما ترتكب جريمة ما في إقميـ الدكلة المستقبمة بكاسطة المبعكث الدبمكماسي كتشكؿ ىذه 

الجريمة خطكرة عمى أمف كسبلمة ىذه الدكلة، فما الخيارات أماـ الدكلتيف لحؿ ىذه المشكمة؟  
:  الخيار األول

أف ترفع الدكلة المرسمة الحصانة عف المبعكث الدبمكماسي كتسمح لمدكؿ المستقبمة أف تحاكمو 
.  عمى جرائمو طبقان لقانكنيان 

ف كاف األفضؿ كاألمثؿ لمكاجية إساءة استخداـ الحصانة، إال أنو غير شائع  كىذا الحؿ كا 
. االستعماؿ كنادر الحدكث

: الخيار الثاني
أف تعمف الدكلة المستقبمة أف الدبمكماسي أصبح شخصان غير مرغكب فيو، كعندئذ يجب عمى 

. الدكلة المرسمة أف تستدعى المبعكث الدبمكماسي المعني أك تنيي ميامو الكظيفية
: الخيار الثالث

أف يترتب عمى ذلؾ تكتر العبلقات الدبمكماسية بيف الدكلتيف، بسبب عدـ التزاـ الدكلة المرسمة 
لتتمكف . بتنفيذ التزاماتيا الدكلية، سكاء باستدعاء المبعكث الدبمكماسي المتيـ أك بالتنازؿ عف حصانتو

الدكلة المستقبمة مف محاكمتو أماـ محاكميا الكطنية، كقد يؤدم ذلؾ إلى قطع العبلقات الدبمكماسية بيف 
. الدكلتيف مما يعرض الببلد لمخطر

كترتيبا عمى ذلؾ فإف كثيران مف الجرائـ التي ترتكب نتيجة إساءة استخداـ الحصانة الدبمكماسية، 
تمضى دكف عقاب، خاصة كأف إساءة استخداـ الحصانة زادت بصكرة بالغة بينما الحاجة الكظيفية ال تزاؿ 
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مثار جدؿ كبحاجة إلى حؿ لممشكمة، كما ال تزاؿ الحالة الراىنة لمحصانة الدبمكماسية ثابتة منذ المسكدة 
.   1961األصمية التفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ 

كلمكاجية حاالت إساءة استخداـ الحصانة الدبمكماسية، فقد نكقشت عدة اقتراحات مف قبؿ كلكف 
: لـ يتـ االتفاؽ عمى أم منيا، كمف بيف ىذه االقتراحات اقتراحاف قدما يعتمداف عمى فكرة الضماف كىما

: االقتراح األول
أف يشترل الدبمكماسي بكليصة تأميف تغطي األضرار المادية التي قد تصيب األفراد أك المنشآت 

. في الدكلة المستقبمة،  نتيجة األعماؿ المخالفة التي تقع مف المبعكث الدبمكماسي
: االقتراح الثاني

التي يدعى بيا في مكاجية المبعكث  (التعكيضات)ضركرة تكفير مكرد مالي أك تمكيؿ لبلدعاءات 
. الدبمكماسي

ككبل االقتراحيف يسمح لمدكؿ بأف تجد طريقان لتعكض ىؤالء الذيف عانكا مف أعماؿ إجرامية، 
أماـ القضاء، بسبب تمتعو بالحصانة  (مرتكب الجريمة)كلكنيا مع ذلؾ ال تضمف مثكؿ المدعى عميو 

. القضائية
كليذا فإننا نرل أف أكثر األفكار قبكال لمكاجية حاالت إساءة استخداـ الحصانة الدبمكماسية كالحد 

منيا عمى األقؿ كضماف عدـ إفبلت الجاني مف العقاب، ىي فكرة إنشاء دائرة متخصصة مف دكائر 
محكمة العدؿ الدكلية، ميمتيا النظر في القضايا الخاصة بالدبمكماسييف، عمى أف تشكؿ بطريقة مثالية، 
تمثؿ الدكلة المدعى عمييا أماميا لمتحقيؽ معيا فيما أرتكبو مبعكثيا الدبمكماسي مف جـر في إقميـ الدكلة 
المعتمد لدييا كتحمميا تبعة المسؤكلية الدكلية عف ذلؾ،  بسبب سكء اختيارىا لمبعكثيا الدبمكماسي مرتكب 

، إذ ال يجكز أف 1العمؿ غير المشركع، تأسيسان عمى مسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو كتقصيره في رقابتو
تترؾ أخطر الجرائـ كالتي قد تثير قمؽ المجتمع الدكلي تمر دكف مساءلة، كما يضمف مقاضاة مرتكبييا 

. عمى نحك فعاؿ مف خبلؿ تدابير تتخذ عمى الصعيد الكطني ككذلؾ مف خبلؿ تعزيز التعاكف الدكلي
مساعد ىتمر  (أدكلؼ أيخماف)ما قامت بو إسرائيؿ مف عممية خطؼ : كنضرب مثاالن ليذه الجرائـ

في الحرب العالمية الثانية مف دكلة األرجنتيف كتيريبو بكاسطة حقيبتيا الدبمكماسية، ثـ تقديمو لمحاكمة 
غير عادلة، أعقبيا صدكر حكـ عميو باإلعداـ، مما يمثؿ انتياكان لحقكؽ اإلنساف، كانتياكان لؤلراضي 

األرجنتينية، كبرغـ صدكر قرار مف مجمس األمف بإدانة إسرائيؿ عف ىذا العمؿ اإلجرامي، فإف إسرائيؿ لـ 
. تقـ حتى بمجرد االعتذار عف ارتكاب ىذه الجريمة كأفمت مف قامكا بيذا العمؿ مف العقاب

                                                 

-
:  مف القانكف المدني الجزائرم عمى أف136تنص المادة  1
. يككف المتبكع مسئكال عف الضرر الذم يحدثو تابعو بفعمو الضار متى كاف كاقعا منو في حاؿ تأدية كظيفتو أك بسببيا أك بمناسبتيا "

       ."كتتحقؽ عبلقة التبعية إذا لـ يكف المتبكع حرا في اختيار تابعو متى كاف ىذا األخير يعمؿ لحساب المتبكع 
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كما تكجد أمثمة كثيرة ارتكبت فييا جرائـ خطيرة تيدد أمف كسبلمة الدكلة المعتمد لدييا كأفمت 
. مرتكبكىا مف العقاب تحت ستار الحصانة القضائية

كليذا نرل أف إنشاء دائرة متخصصة مف دكائر محكمة العدؿ الدكلية ىك الحؿ األمثؿ لمكاجية 
ىذه اإلساءة خاصة كأف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية يبيح إنشاء مثؿ ىذه الدائرة، إذ تنص 

:  مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية عمى أنو26الفقرة األكلى مف المادة 
يجكز لممحكمة أف تشكؿ مف كقت آلخر دائرة أك أكثر تؤلؼ كؿ منيا مف ثبلثة قضاة أك أكثر "

حسب ما تقرره، كذلؾ لمنظر في أنكاع خاصة مف القضايا كقضايا العمؿ كالقضايا المتعمقة بالعبكر 
."   1كالمكاصبلت

كمفاد ىذا النص أف إنشاء الدكائر المتخصصة أمر يدخؿ في نطاؽ السمطة التقديرية الكاممة 
لمحكمة العدؿ الدكلية، إذ يجكز ليا إنشاء ما تراه مبلئما مف الدكائر، ىذا باإلضافة إلى أف الدكائر 

المتخصصة لـ تعد محصكرة كما كاف الحاؿ كقت إنشاء المحكمة الدائمة لمعدؿ الدكلي في دكائر قضايا 
.   2العمؿ كالعبكر كاالتصاالت، فذكر ىذه األنكاع جاء عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

كبما أف المحكمة حرة في اختيار الكقت المبلئـ كالتخصص المناسب إلنشاء أية دائرة متخصصة، 
فإنيا لـ تقـ بذلؾ إال مؤخران، كقد يرجع ذلؾ إلى عدـ كجكد أم حافز لدييا إلنشاء دائرة لمنظر في نكع 

 بإنشاء دائرة متخصصة لمنظر في 1993خاص مف القضايا، كمع ذلؾ فقد قامت في منتصؼ عاـ 
القضايا المتعمقة بالبيئة لمدة ستة أشير كمرحمة أكلية، أم المدة الباقية في ذلؾ الكقت إلعادة تشكيؿ 

، ثـ قررت المحكمة عند حمكؿ ذلؾ التاريخ استمرار ىذه الدائرة، كىي بذلؾ 1994المحكمة في فبراير عاـ 
 مف النظاـ األساسي في تاريخ 26تعد أكؿ دائرة متخصصة، شكمت كفقا لمفترة األكلى مف المادة 

. المحكمتيف الدائمة كالحالية، كتشكؿ ىذه الدائرة مف سبعة قضاة كىك أقصى حد ممكف لتشكيميا
كترتيبان عمى ذلؾ فإف اقتراح إنشاء دائرة متخصصة مف دكائر محكمة العدؿ الدكلية كفقا لمفقرة 

 مف النظاـ األساسي ليذه المحكمة لمنظر في القضايا الخاصة بالدبمكماسييف، كىك 26األكلى مف المادة 
اقتراح  مقبكؿ، كيمكف أف يساعد عمى األقؿ في الحد مف إساءة استخداـ الحصانة الدبمكماسية، كما 

يضمف مقاضاة الدكلة المدعى عمييا تحت مظمة محكمة العدؿ الدكلية كاألمـ المتحدة، ككذلؾ ضماف عدـ 
كجكد إنكار لمعدالة في حؽ الدكلة المعتمدة،  بسبب امتناعيا عف تقديـ مبعكثيا الدبمكماسي لممحاكمة 
. نتيجة ما ارتكبو مف جـر في إقميـ الدكلة المعتمد لدييا، كتحمؿ دكلتو المسؤكلية الدكلية عف ذلؾ الجـر

                                                 
كيذىب رأم أنو يفضؿ استخداـ كممتي العبكر كاالتصاالت بدال مف الترانزيت كالمكاصبلت فالكممة األكلى عربية كليست تعبيرا حرفيا، أما كممة - 1

." كليس بكسائؿ االتصاؿ كالبرؽ كالياتؼ كغيرىا" Transport"المكاصبلت فتتعمؽ بكسائؿ نقؿ األشخاص كالبضائع 
 .22، ص 1999دار النيضة العربية، سنة :  ، القاىرةغرف محكمة العدل الدوليةالخير قشي، - 

 عمى 26 عما إذا كاف التعداد الكارد في المادة 1945أثناء إعداد النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية عاـ " Hudson"كقد تساءؿ القاضي  - 2
باإليجاب مكضحا أف قضايا العمؿ كالعبكر كاالتصاالت ذكرت بسبب كجكدىا في النظاـ " Bathurt"سبيؿ المثاؿ، فأجابو مقرر المجنة الفرعية 

. األساسي لممحكمة الدائمة
.     23المرجع نفسو، ص - 
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باإلضافة إلى أنو قد يساعد في جبر الضرر الكاقع عمى الدكلة التي ارتكبت في إقميميا الجريمة بما 
. تصدره ىذه المحكمة مف أحكاـ بالتعكيضات المناسبة كاجبة النفاذ
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مف خبلؿ التعرؼ كبعد التعرض لمكضكع الدراسة المتعمقة بالنظاـ القانكني لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية، 

عمى جكانب شخصيتو ككذا حصاناتو كامتيازاتو، تبيف كبكضكح أف حامؿ الحقيبة الدبمكماسية يعد كسيمة 
االتصاؿ المستمر بيف الدكؿ بعضيا ببعض في المجتمع الدكلي، بيدؼ تعزيز مركزىا كضماف مصالحيا 

.  ك تحقيؽ أىدافيا
فحامؿ الحقيبة الدبمكماسية يعد رسكؿ شعبو كدكلتو، كعميو أف يصكف ىذه الرسالة التي تحمؿ 

. أعباءىا، كيككف عمى مستكل المسؤكلية التي أككمتيا دكلتو لو
 

 مفيكـ حامؿ الحقيبة الدبمكماسية ليذا فقد بدأت دراسة البحث الماثؿ بفصؿ تناكلنا مف خبللو
إذ تكضح أف حامؿ الحقيبة الدبمكماسية ىك المبعكث الدائـ لدل الدكلة المرسمة كالمكمؼ بنقؿ  ككظائفو،

. الحقيبة كالدبمكماسية كالمحافظة عمييا كتكصيميا إلى المرسؿ إليو
أك ىك الرسكؿ الذم يكمؼ خصيصا مف جانب الدكلة المرسمة أك مف البعثة الدبمكماسية بنقؿ 
الحقيبة كالدبمكماسية كالمحافظة عمييا كتكصيميا إلى المرسؿ إليو، كالمزكد بكثيقة رسمية تبيف مركزه 
. كالبيانات الشخصية كاألساسية، بما في ذلؾ اسمو ككظيفتو الرسمية أك مرتبتو كالمكاف المرسمة إليو
كما استعرض طرؽ تعييف حامؿ الحقيبة كالدبمكماسية كجنسيتو، حيث انتيينا إلى أف لمدكلة 

المرسمة الحؽ في تعييف أك انتداب عضك دبمكماسي في بعثتيا لمقياـ بكظيفة حامؿ حقيبة دبمكماسية، 
بشرط أف يككف متمتعا بجنسيتيا، كيجكز أف يككف متمتعا بجنسية الدكلة المستقبمة بشرط صدكر مكافقة 
صريحة مف الدكلة األخيرة كالتي يجكز ليا سحب ىذه المكافقة  في أم كقت، مع ضركرة أال يتعارض 

سحب تمؾ المكافقة مع السير المعتاد لممراسبلت الرسمية، كأال يخؿ بحماية الحقيبة الدبمكماسية التي تشمؿ 
. سبلمة نقميا كتسميميا إلى المرسؿ إليو 

 
ثـ انتقؿ بالفصؿ الثاني لبياف امتيازات كحصانات حامؿ الحقيبة كالدبمكماسية، ك اثر قطع 

 :فبينا أف ىذه االمتيازات ك الحصانات تتمثؿ في اآلتي. العبلقات الدبمكماسية عمييا

 السماح لو الدخكؿ إقميـ الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر. 

 حرية التنقؿ كالسفر داخؿ الدكلة المستقبمة. 

  اإلعفاء مف الرسـك الجمركية كالضرائب باستثناء الضرائب غير المباشرة مف النكع الذم يدمج
 .عادة في سعر السمع كالخدمات كالمصركفات التي تحصؿ تقديـ خدمات معينة 

  اإلعفاء مف المعاينة كالتفتيش الشخصي. 

  حرمة المسكف المؤقت لو، إذ ال يجكز دخكلو سكاء لمتفتيش أك المعاينة ضمانا لحماية شخصو
مف أم انتياؾ، إال في حالة حدكث حريؽ أك كارثة بيدؼ حماية حامؿ الحقيبة الدبمكماسية 
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كالحقيبة الدبمكماسية نفسيا، أك إذا تكافرت لدل السمطات أسباب جدية لبلعتقاد بأف في ىذا 
المسكف أشياء يحضرىا القانكف مف اجؿ إجراء معاينة أك تفتيش، كبشرط أف يتـ ىذا في حضكر 
حامؿ الحقيبة الدبمكماسية، كأف يجرل ذلؾ دكف المساس سكاء بحرمة حامؿ الحقيبة أك بحرمة 

 .الحقيبة الدبمكماسية

  يتمتع حامؿ الحقيبة الدبمكماسية بالحصانة القضائية مف الكالية الجنائية كالمدنية كاإلدارية في
إقميـ الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر عف أعمالو الرسمية التي يقـك بيا إال فيما يتعمؽ بدعكل 

تعكيض ناشئة عف حادثة مركبة، كما يتمتع حامؿ الحقيبة الدبمكماسية بحرية اإلدالء بالشيادة في 
 .كافة األعماؿ التي تتعمؽ بكظائفو

ثـ تطرؽ إلى التزامات دكلة العبكر تجاه امتيازات كحصانات حامؿ الحقيبة الدبمكماسية، ككذا بياف 
مدة سرياف ىذه االمتيازات كالحصانات المقررة لو، كالتي تبدأ عادة منذ لحظة دخكلو إقميـ الدكلة المستقبمة 
أك دكلة العبكر، كيظؿ متمتعا بيا طكاؿ فترة أدائو لكظائفو الرسمية حتى يقـك بتسميـ الحقيبة الدبمكماسية، 
التي في عيدتو إلى الجية المرسمة إلييا في إقميـ الدكلة المستقبمة، مع منحو فترة معقكلة لمغادرة إقميميا 

. أك إقميـ دكلة العبكر
أما بالنسبة لطبيعة تنازؿ حامؿ الحقيبة الدبمكماسية عف الحصانة القضائية المقررة لو، فقد خمص 
إلى عدـ جكاز تنازلو عف ىذه الحصانة تأسيسا عمى أف ىذه الحصانة تمنح أصبل لمدكلة المرسمة، كأف 

منحيا لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية اليدؼ منو ىك ضماف أداء ميامو الكظيفية المككمة إليو في أماف 
. كاحتراـ، كمف ثـ فإف دكلتو ىي صاحبة الحؽ المطمؽ في التنازؿ عف الحصانة القضائية الممنكحة لو

ثـ انتقؿ إلى أثر قطع العبلقات الدبمكماسية عمى حصانة حامؿ الحقيبة الدبمكماسية ، فتبيف أف 
كظيفة حامؿ الحقيبة الدبمكماسية تنفيذية كليست سياسية، لذلؾ فإف قطع أك كقؼ العبلقات الدبمكماسية  

. يجب أال يؤثر عمى حصانة حامؿ الحقيبة الدبمكماسية
 

كما استعرض في الفصؿ الثالث حالة إساءة استخداـ حصانة حامؿ الحقيبة الدبمكماسية كآثارىا 
فتكضح ضركرة التزاـ حامؿ الحقيبة الدبمكماسية باالمتناع عف القياـ بأم عمؿ مف . كطرؽ مكاجيتيا

. األعماؿ التي يمكف أف تعتبر بمثابة تدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكلة المستقمة أك دكلة العبكر
كتـ انيى المكضكع إلى أف مخالفة حامؿ الحقيبة الدبمكماسية لمكائح كقكانيف الدكلة المستقبمة أك 

دكلة العبكر تعرضو لقياـ الدكلة المستقبمة باإلعبلف أف حامؿ الحقيبة أصبح شخصا غير مرغكب فيو، أك 
. كقؼ االعتراؼ بو بصفتو حامؿ حقيبة دبمكماسية أك طرده مف الببلد

ىذا باإلضافة إلى تحمؿ الدكلة المرسمة لممسؤكلية الدكلية عف األعماؿ غير المشركعة المرتكبة 
. مف حامؿ الحقيبة الدبمكماسية
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كرغـ أف حامؿ الحقيبة الدبمكماسية يتمتع بالحصانة القضائية في الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر 
عف األعماؿ غير المشركعة التي ترتكب في إقميـ ىذه الدكؿ، إال أف ذلؾ ال يعفيو مف المسؤكلية القانكنية 

 المترتبة عمى العمؿ غير المشركع الذم ارتكبو، ألف تمتعو بالحصانة القضائية 

يعني إعفائو مف االختصاص القضائي كليس إعفاءه مف القانكف، كمف ثـ يظؿ مسؤكال عما أتاه مف 
أعماؿ كتصرفات مخالفة لقكانيف كلكائح الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر،كلذا يمكف مساءلتو عنيا قضائيا 

أماـ جيات االختصاص القضائي في دكلتو  
زاء ما تبيف مف خبلؿ البحث الماثؿ لمكضكع النظاـ القانكني لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية، مف         كا 
ازدياد حاالت إساءة استخداـ االمتيازات كالحصانات الممنكحة لو، فقد استغمت الحصانة المقررة لحامؿ 

الحقيبة الدبمكماسية في ارتكاب أبشع الجرائـ كالتي قد تصؿ إلى القتؿ، مما يتنافى مع أبسط حقكؽ 
 كافة األعراؼ كالقكانيف الدكلية، خاصة كأف الدكلة المستقبمة ال تستطيع إزاء ؼاإلنساف في الحياة، كيخاؿ

ىذه الجرائـ محاكمة المبعكث الدبمكماسي بسبب تمتعو بالحصانة القضائية مما يترتب عميو إفبلت الجاني 
 .مف العقاب

باإلضافة إلى أف ما تقـك بو الدكلة المستقبمة مف إجراءات لمكاجية ىذه األعماؿ سكاء بإعبلف المبعكث 
الدبمكماسي أصبح شخصا غير مرغكب فيو، أك بطرده مف الببلد، ال يصمح ما أفسدتو األعماؿ اإلجرامية 

. التي كقعت مف جانب المتمتع بالحصانة القضائية 
 

كأماـ ذلؾ فقد طرحت خاتمة البحث فكرة إنشاء دائرة متخصصة مف دكائر محكمة العدؿ الدكلية، 
تختص بنظر القضايا الخاصة بالمبعكثيف الدبمكماسييف، كبذلؾ نضمف مقاضاة دكلة المبعكث الدبمكماسي 

ساءة الحصانة الممنكحة لو في ارتكاب جرائـ قد يتأذل منيا الضمير  الذم تسكؿ لو نفسو استغبلؿ كا 
العالمي، كنضمف أيضا عدـ إفبلت الجاني مف العقاب تحت ستار الحصانة الدبمكماسية، كذلؾ عف طريؽ 

مساءلة دكلتو كتحمميا تبعة المسؤكلية الدكلية عما ارتكبو مف جـر في إقميـ الدكلة المعتمدة لدييا، أماـ 
ىيئة محايدة منكط بيا العمؿ عمى إرساء العدؿ كالسمـ بيف الدكؿ، بما تصدره مف أحكاـ كاجبة النفاذ تحت 

مظمة ىيئة األمـ المتحدة، خاصة كأف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية يجيز إنشاء مثؿ ىذه 
. الدكائر

 

كفي نطاؽ حقائؽ ىذه الدراسة البد مف إيراد التكصيات كالمقترحات، كيمكف إيرادىا عمى النحك 
: اآلتي

 لمباشرة ةضركرة تقييد نطاؽ امتيازات كحصانات حامؿ الحقيبة الدبمكماسية في الحدكد البلـز- 
ميامو الكظيفية، كالتي تقتصر عمى نقؿ كتكصيؿ الحقيبة الدبمكماسية إلى مرسؿ إليو في إقميـ الدكلة 
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المستقبمة، كبما ال يمس األمف القكمي لمدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر، كىذا ما لجأت إليو بعض الدكؿ 
نجمترا . فعبل مثؿ الكاليات المتحدة األمريكية كا 

 
منح حامؿ الحقيبة الدبمكماسية المؤقت الذم يعيف خصيصا لنقؿ كتكصيؿ الحقيبة الدبمكماسية - 

إلى المرسؿ إليو في إقميـ الدكلة المستقبمة، كافة االمتيازات كالحصانات المقررة لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية 
الدائـ، مع النص عمى عدـ تكقؼ ىذه االمتيازات كالحصانات إال بعد أف يغادر حامؿ الحقيبة الدبمكماسية 

المؤقت إقميـ الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر، بدال مف النص الذم يقرر تكقفيا بمجرد تسميمو الحقيبة 
 مف اتفاقية 27الدبمكماسية التي عيدتو إلى المرسؿ إليو كفقا لما نصت عميو الفقرة السادسة مف المادة 

، كذلؾ بيدؼ ضماف احتراـ كحرية ىذا الحامؿ طكاؿ مدة رحمتو 1961فيينا لمعبلقات الدبمكماسية لعاـ 
. منذ بدايتيا كحتى العكدة إلى أرض الكطف

 
يجب النص صراحة عمى إلزاـ الدكلة المرسمة بتقديـ مبعكثيا الدبمكماسي الذم يثبت إساءتو - 

لمحصانة الممنكحة لو كيرتكب مف األعماؿ ما يخالؼ لكائح كقكانيف الدكلة المستقبمة، لممحاكمة الجنائية 
ألف إعفاء المبعكث الدبمكماسي مف المسؤكلية الجنائية في إقميـ الدكلة المستقبمة بسبب تمتعو بالحصانة 

القضائية ال يجكز أف يعفيو مف المسؤكلية القانكنية تجاه الدكلة المرسمة، مع إلزاـ الدكلة المرسمة 
بالتعكيض الجابر لمضرر الذم أصاب الدكلة المستقبمة مف جراء األعماؿ غير المشركعة المرتكبة مف 

. مبعكثيا الدبمكماسي
 

نقترح إنشاء دائرة متخصصة مف دكائر محكمة العدؿ الدكلية، تختص بنظر القضايا الخاصة - 
بالدبمكماسييف لمعمؿ عمى الحد مف إساءة استعماؿ الحصانة الدبمكماسية، خاصة كأف النظاـ األساسي 

 .لممحكمة يجيز إنشاء مثؿ ىذه الدكائر
كبذلؾ نضمف كجكد ىيئة محايدة تشكؿ تشكيبل مبلئما لمنظر في ىذه القضايا كتصدر أحكاميا كاجبة 

. النفاذ تحت مظمة ىيئة األمـ المتحدة
 

يجب تفعيؿ مشركع لجنة القانكف الدكلي بشأف الحقيبة الدبمكماسية كحامميا، مف خبلؿ عقد مؤتمر  -
بداء تعميقات  دكلي مف قبؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لمتصكيت، خاصة بعد ما تـ إعداده كا 

، كذلؾ ليصدر في شكؿ اتفاقية دكلية ممزمة لمدكؿ 1989كمبلحظات حككمات الدكؿ عميو في عاـ 
األعضاء، كليككف ىناؾ نظاـ قانكني اتفاقي مكحد ينطبؽ عمى مختمؼ حممة الحقائب الدبمكماسييف؛ 

حرية االتصاؿ ،احتراـ قكانيف الدكلة المضيفة كالدكلة الثالثة،  )كيأخذ بالمبادئ الثبلثة األساسية 
كتحقؽ في الكقت عينو التكازف ، بيف متطمبات المحافظة عمى حرمة الحقيبة  (كعدـ التمييز
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الدبمكماسية كحامميا ك تأميف كصكليا السريع  كاآلمف إلى الجية المكجية إلييا، كبيف متطمبات 
. األمف المشركع لمدكلة المضيفة كدكلة العبكر

 
 
 

 تم بحمد اهلل توفيقو
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مشاريع المواد المتعمقة بمركز حامل الحقيبة الدبموماسية ومركز الحقيبة 
 الدبموماسية التي ال يرافقيا حامل ليا ومشروعا البرتوكولين االختياريين

 
مشاريع المواد المتعمقة بمركز حامل الحقيبة الدبموماسية ومركز الحقيبة - أ 

 الدبموماسية التي ال يرافقيا حامل ليا

 
الجزء األول 
أحكام عامة 

 1المادة 
: نطاؽ ىذه المادة

تنطبؽ ىذه المكاد عمى حامؿ الحقيبة الدبمكماسية كالحقيبة الدبمكماسية المستخدميف مف أجؿ 
االتصاالت الرسمية لدكلة ما مع بعثاتيا أك مراكزىا القنصمية ككفكدىا، أينما كاف مكقعيا، كمف أجؿ 
االتصاالت الرسمية ليذه البعثات أك المراكز القنصمية أك الكفكد مع الدكلة المرسمة أك مع بعضيا 

. البعض
  2المادة 

: حممة الحقائب كالحقائب الذيف ىـ خارج نطاؽ ىذه المكاد
إف ككف ىذه المكاد التي ال تنطبؽ عمى حممة الحقائب الذيف تستخدميـ البعثات الخاصة أك 

: المنظمات الدكلية مف أجؿ اتصاالتيا الرسمية ال يؤثر في ما يمي
 .المركز القانكني لحممة كالحقائب ىؤالء ( أ

تطبيؽ أم قكاعد منصكص عمييا في ىذه المكاد تككف كاجبة التطبيؽ بمقتضى القانكف الدكلي  ( ب
 .بمعزؿ عف ىذه المكاد عمى حممة الحقائب ىؤالء

 

  3المادة 
: المصطمحات المستخدمة

: ألغراض ىذه المكاد- 1
شخصا مفكضا كفؽ األصكؿ مف جانب الدكلة " حامؿ الحقيبة الدبمكماسية" يعني مصطمح  (1  )

: المرسمة، إما بصفة منتظمة أك لمناسبة خاصة كحامؿ حقيبة مخصص، بكصفو
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أبريؿ / نيساف18حامؿ حقيبة دبمكماسية بالمعنى الكارد في اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبمكماسية المؤرخة (أ
 ، أك1961

، 1963أبريؿ/ نيساف24حامؿ حقيبة قنصمية بالمعنى الكارد في اتفاقية فينا لمعبلقات القنصمية المؤرخة (ب
 أك 

 ةحامؿ حقيبة تابعا لبعثة دائمة، أك بعثة مراقبة دائمة، أك كفد، أك كفد مراقب، بالمعنى الكارد في اتفاقي(ت
مارس / آذار14فينا لتمثيؿ الدكؿ في عبلقاتيا مع المنظمات الدكلية ذات الطابع  العالمي المؤرخة 

1975. 

يعيد إليو برعاية كنقؿ كتسميـ الحقيبة الدبمكماسية كيستخدـ مف أجؿ االتصاالت الرسمية المشار إلييا في 
، 1المادة 

الطركد التي تحتكل عمى مراسبلت رسمية كعمى كثائؽ أك أشياء " الحقيبة الدبمكماسية"يعني مصطمح  (2)
مخصصة حصرا لبلستعماؿ الرسمي، سكاء رافقيا أك لـ يرافقيا حامؿ، كتستخدـ مف أجؿ االتصاالت 

:  كتحمؿ عبلمات خارجية ظاىرة تبيف طابعيا بكصفيا1الرسمية المشار إلييا في المادة 
ابريؿ / نيساف18 بالمعنى الكارد في اتفاقية فينا لمعبلقات الدبمكماسية المؤرخة في ةحقيبة دبمكماسي ( أ

، أك 1961
ابريؿ / نيساف24 بالمعنى الكارد في اتفاقية فينا لمعبلقات القنصمية المؤرخة في ةحقيبة دبمكماسي ( ب

، أك 1963
حقيبة لبعثة دائمة أك بعثة مراقبة دائمة أك كفد مراقب بالمعنى الكارد في اتفاقية فينا لتمثيؿ الدكؿ في  (ج 

 .1985مارس /  آذار14عبلقاتيا مع المنظمات الدكلية ذات الطابع العالمي المؤرخة في 

دكلة ترسؿ حقيبة دبمكماسية إلى بعثاتيا أك مراكزىا القنصمية أك " الدكلة المرسمة"يعني مصطمح  (3 )
. كفكدىا أك منيا

دكلة تكجد في إقميميا بعثات أك مراكز قنصمية أك كفكد تابعة لمدكلة " الدكلة المستقبمة"يعني مصطمح  (4)
. المرسمة تتمقى أك ترسؿ حقيبة دبمكماسية

دكلة يمر عبر إقميميا حامؿ حقيبة دبمكماسية أك حقيبة دبمكماسية مركرا " دكلة العبكر"يعني مصطمح  (5)
. عابرا

": البعثة"يعني مصطمح  (6)
ابريؿ / نيساف18 بالمعنى الكارد في اتفاقية فينا لمعبلقات الدبمكماسية المؤرخة في ةبعثة دبمكماسي(أ

، ك 1961
بعثة دائمة أك بعثة مراقبة دائمة بالمعنى الكارد في اتفاقية فينا لتمثيؿ الدكؿ في عبلقاتيا مع المنظمات (ب

 .1975مارس /  آذار14الدكلية ذات الطابع العالمي المؤرخة في 
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قنصمية عامة أك قنصمية أك مكتب نائب قنصؿ أك ككالة قنصمية " المركز القنصمي" يعني مصطمح  (7)
. 1963ابريؿ / نيساف24بالمعنى الكارد اتفاقية فينا لمعبلقات القنصمية المؤرخة في 

كفدا أك كفدا مراقبا بالمعنى الكارد في اتفاقية فينا لتمثيؿ الدكؿ في عبلقاتيا مع " الكفد"يعني مصطمح  (8)
. 1975مارس/  آذار14المنظمات الدكلية ذات الطابع العالمي المؤرخة في 

. منظمة حككمية دكلية" المنظمة الدكلية"يعني مصطمح  (9)
 بشأف المصطمحات المستخدمة في ىذه المكاد باستخداـ تمؾ المصطمحات أك 1ال تخؿ أحكاـ الفقرة - 2

 .بالمعاني التي قد تعطي ليا في صككؾ دكلية أخرل أك في القانكف الداخمي ألية دكلة
 4المادة 

 حرية االتصاالت الرسمية

تسمح الدكلة المستقبمة باالتصاالت الرسمية لمدكلة المرسمة كتحمى تمؾ االتصاالت التي تنفذ عف - 1
 .1طريؽ حامؿ الحقيبة الدبمكماسية أك الحقيبة الدبمكماسية، عمى النحك المشار إليو في المادة

تمنح دكلة العبكر لبلتصاالت الرسمية لمدكلة المرسمة، المنفذة عف طريؽ حامؿ الحقيبة الدبمكماسية أك - 2
. الحقيبة الدبمكماسية، نفس الحرية كالحماية المتيف تمنحيما الدكلة المستقبمة

  5المادة 
واجب احترام قوانين وأنظمة الدولة المستقبمة ودولة العبور 

تكفؿ الدكلة المرسمة عدـ استخداـ االمتيازات كالحصانات الممنكحة لحامؿ حقيبتيا الدبمكماسية  - 1
. كلحقيبتيا الدبمكماسية بطريقة تتعارض مع مكضكع ىذه المكاد كالغرض منيا

 كالحصانات الممنكحة لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية، يككف مف كاجبو أف تمع عدـ اإلخبلؿ باالمتيازا- 2
 يحتـر قكانيف كأنظمة الدكلة المستقبمة كدكلة العبكر

 6المادة 
: عدم التمييز والمعاممة بالمثل

. لدل تطبيؽ أحكاـ ىذه المكاد، ال تمارس الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر التمييز بيف الدكؿ- 1
: بيد أف التمييز ال يعتبر كاقعا في الحاالت التالية- 2
حيث تطبؽ الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر أيا مف أحكاـ  ىذا المكاد تطبيقا تقييديا بسبب تطبيؽ ذلؾ (أ

. الحكـ تطبيقا تقييديا عمى حامؿ حقيبتيا الدبمكماسية أك عمى حقيبتيا الدبمكماسية مف قبؿ لدكلة المرسمة
حيث تمنح الدكؿ بالعرؼ أك باالتفاؽ لبعضيا البعض معاممة أكثر رعاية مما تقتضيو ىذه المكاد (ب

 .بالنسبة لحممة حقائبيا الدبمكماسية كلحقائبيا الدبمكماسية
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الجزء الثاني 
مركز حامل الحقيبة الدبموماسية وربان السفينة أو قائد الطائرة المعيود إليو بالحقيبة الدبموماسية 

 
  7المادة 

تعيين حامل الحقيبة الدبموماسية 
، يجكز لمدكلة المرسمة أك بعثاتيا أك مراكزىا القنصمية 12 ك7مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ المادتيف 

. أك كفكدىا تعييف حامؿ الحقيبة الدبمكماسية بحرية
 8المادة 

وثائق حامل الحقيبة الدبموماسية 
يزكد حامؿ الحقيبة الدبمكماسية بكثيقة رسمية تبيف مركزه كالبيانات الشخصية األساسية المتعمقة بو، بما 
في ذلؾ اسمو كحسب مقتضى الحاؿ كظيفتو الرسمية أك مرتبتو فضبل عف عدد الطركد التي تتألؼ منيا 

. الحقيبة الدبمكماسية التي يرافقيا، كبياف ىكيتيا ككجيتيا
 9المادة 

جنسية حامل الحقيبة الدبموماسية 
. ينبغي، مف حيث المبدأ أف يككف حامؿ الحقيبة الدبمكماسية متمتعا بجنسية الدكلة المرسمة- 1
ال يجكز تعييف حامؿ الحقيبة الدبمكماسية مف بيف األشخاص المتمتعيف بجنسية الدكلة المستقبمة إال - 2

عمى انو، عندما يؤدم حامؿ الحقيبة الدبمكماسية . بمكافقة مف تمؾ الدكلة كيجكز سحبيا في أم كقت
كظائفو في إقميـ الدكلة المستقبمة، ال يصبح سحب المكافقة نافذا إال بعد أف يككف حامؿ الحقيبة 

. الدبمكماسية قد سمـ الحقيبة الدبمكماسية إلى المرسؿ إليو
:  مف ىذه المادة فيما يتعمؽ أيضا2يجكز لمدكلة المستقبمة االحتفاظ بالحؽ المنصكص عميو في الفقرة - 3
 .بمكاطني الدكلة المرسمة المقيميف بصفة دائمة في الدكلة المستقبمة(أ

 .بمكاطني دكلة ثالثة ال يحممكف أيضا جنسية الدكلة المرسمة(ب
 10المادة 

وظائف حامل الحقيبة الدبموماسية 
تتألؼ كظائؼ حامؿ الحقيبة الدبمكماسية مف رعاية الحقيبة الدبمكماسية المعيكدة إليو كنقميا كتسميميا إلى 

. المرسؿ إليو
 11المادة 

انتياء وظائف حامل الحقيبة الدبموماسية 
: تنتيي كظائؼ حامؿ الحقيبة الدبمكماسية عند تحقيؽ جممة أمكر منيا

 .إنجاز كظائفو أك عكدتو إلى البمد األصمي ( أ
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 .قياـ الدكلة المرسمة بإخطار الدكلة المستقبمة، كعند االقتضاء، دكلة العبكر، بأف كظائفو قد انتيت ( ب

، عف االعتراؼ 12 مف المادة 2قياـ الدكلة المستقبمة بإخطار الدكلة المرسمة بأنيا تتكقؼ، كفقا لمفقرة ( ت
 .بو كحامؿ الحقيبة الدبمكماسية

  12المادة 
. حامل الحقيبة الدبموماسية الذي يعمن عن أنو أصبح شخصا غير مرغوب فيو أو غير مقبول

الدكلة المستقبمة أف تخطر الدكلة المرسمة في أم كقت كدكف حاجة إلى تعميؿ قرارىا بأف حامؿ - 1
الحقيبة الدبمكماسية شخص غير مرغكب فيو أك غير مقبكؿ كفي أية حالة مف ىذا القبيؿ تقـك الدكلة 

المرسمة إما باستدعاء حامؿ الحقيبة الدبمكماسية أك بإنياء كظائفو التي تعيف أداؤىا في الدكلة المستقبمة، 
حسبما يككف ذلؾ مناسبا كيجكز اإلعبلف عف ككف الشخص غير مرغكب فيو أك غير مقبكؿ قبؿ كصكلو 

. إلى إقميـ الدكلة المستقبمة
 مف ىذه المادة أك لـ تقـ بتنفيذىا خبلؿ فترة 1 بمكجب الفقرة اإذا رفضت الدكلة المرسمة تنفيذ التزاماتو- 2

. معقكلة، جاز لمدكلة المستقبمة أف تتكقؼ عف االعتراؼ بالشخص المعني كحامؿ الحقيبة الدبمكماسية
 13المادة 

التسييالت الممنوحة لحامل الحقيبة الدبموماسية 
. تمنح الدكلة المستقبمة أك الدكلة العبكر حامؿ الحقيبة الدبمكماسية التسييبلت البلزمة ألداء كظائفو- 1
لى الحد الممكف عمميا بمساعدة حامؿ - 2 تقكـ الدكلة المستقبمة أك الدكلة العبكر، بناء عمى الطمب كا 

الحقيبة الدبمكماسية في الحصكؿ عمى مسكف مؤقت كفي االتصاؿ عف طريؽ شبكة االتصاالت السمكية 
. ، بالدكلة المرسمة كبعثاتيا أك مراكزىا القنصمية أك كفكدىا، أينما كاف مكقعياةكالبلسمكي

 14المادة 
دخول إقميم الدولة المستقبمة أو دولة العبور  

. تسمح الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية بدخكؿ إقميميا لدل أداء كظائفو- 1
تمنح الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر،  بأسرع ما يمكف، التأشيرات لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية حيثما - 2

. تككف ىذه التأشيرات الزمة
 15المادة 

حرية التنقل 
تكفؿ الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية مف حرية التنقؿ كالسفر في 

 كأنظمتيا فيما يتعمؽ بالمناطؽ التي يككف اإقميميا ما يمـز ألداء كظائفو، كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ بقكانينو
. دخكليا محظكرا أك محككما بضكابط ألسباب تتعمؽ باألمف القكمي
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  16المادة 
الحماية الشخصية والحرمة الشخصية  

يتمتع حامؿ الحقيبة الدبمكماسية لدل أداء كظائفو بحماية الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر، كيتمتع 
بالحرمة الشخصية كال يككف عرضة ألم شكؿ مف أشكاؿ االعتقاؿ أك االحتجاز 

 17المادة 
حرمة المسكن المؤقت 

تككف حرمة المسكف المؤقت لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية الذم ينقؿ معو حقيبتو دبمكماسية مصكنة مف - 1
: كمع ذلؾ. حيث المبدأ

يجكز اتخاذ إجراءات كقائية عاجمة إذا اقتضى ذلؾ حريؽ اك كارثة أخرل  ( أ
يجكز إجراء معاينة أك تفتيش حيثما تكجد أسباب جدية لبلعتقاد بأف في المسكف المؤقت أشياء  ( ب

يحظر قانكف الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر حيازتيا أك استيرادىا أك تصديرىا أك تخضع لمرقابة بمكجب 
 .أنظمة الحجر الصحي ألم منيا

كفي الحالة المشار إلييا في الفقرة أ، يجب اتخاذ التدابير البلزمة لحماية الحقيبة الدبمكماسية كصيانة - 2
. حرمتيا

في الحالة المشار إلييا في الفقرة ب،  يجب إجراء المعاينة أك التفتيش بحضكر حامؿ الحقيبة - 3
الدبمكماسية كبشرط أف يتـ ذلؾ دكف المساس بحرمة شخص حامؿ الحقيبة الدبمكماسية أك بحرمة الحقيبة 
الدبمكماسية كأف ال يؤخر أك يعرقؿ بؿ لزكـ تسميـ الحقيبة الدبمكماسية فرصة االتصاؿ ببعثتو ألجؿ دعكة 

. عضك مف أعضاء تمؾ البعثة إلى أف يككف حاضرا عند إجراء المعاينة أك التفتيش
يقكـ حامؿ الحقيبة الدبمكماسية، إلى الحد الممكف عمميا، بإعبلـ سمطات الدكلة المستقبمة أك دكلة - 4

. العبكر بمكاف مسكنو المؤقت
 18المادة 

الحصانة من الوالية 
يتمتع حامؿ الحقيبة الدبمكماسية بالحصانة مف الكالية الجنائية لمدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر فيما - 1

. يتعمؽ باألعماؿ المؤداة لدل ممارسة كظائفو
كيتمتع أيضا بالحصانة مف الكالية المدنية كاإلدارية لمدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر فيما يتعمؽ - 2

باألعماؿ المؤداة لدل ممارسة كظائفو، كال تمتد ىذه الحصانة إلى دعكل تعكيض عف أضرار ناشئة عف 
حادث يتعمؽ بمركبة قد تككف ترتبت عمى استعماليا مسؤكلية حامؿ الحقيبة الدبمكماسية كذلؾ بقدر ما 
يككف ىذا التعكيض غير قابؿ لمتحصيؿ مف التأميف، ككفقا لقكانيف كأنظمة الدكلة المستقبمة أك دكلة 

العبكر، يجب عمى حامؿ الحقيبة الدبمكماسية عند قيادتو مركبة آلية، أف يككف مشمكال بتأميف المسؤكلية 
. ضد المخاطر قبؿ الغير
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ال يجكز اتخاذ أية تدابير تنفيذية تتعمؽ  بحامؿ الحقيبة الدبمكماسية، إال في الحاالت التي ال يتمتع - 3
 مف ىذه المادة كبشرط أف يككف مف الممكف اتخاذ التدابير المعينة دكف 2فييا بالحصانة بمكجب الفقرة 

. المساس بحرمة شخصو أك مسكنة المؤقت أك الحقيبة الدبمكماسية المعيكد بيا إليو
ال يككف حامؿ الحقيبة الدبمكماسية ممزما باإلدالء بأقكالو كشاىد في مسائؿ تتعمؽ بممارسة كظائفو، - 4

كمع ذلؾ، يجكز أف يطمب منو أداء الشيادة في مسائؿ أخرل بشرط أال يؤخر ذلؾ أك يعرقؿ بؿ لزـك 
. ةتسميـ الحقيبة الدبمكماسي

إف حصانة حامؿ الحقيبة الدبمكماسية مف كالية الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر ال تعفيو مف كالية - 5
.  الدكلة المرسمة

  19المادة 
اإلعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب 

تسمح الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر، طبقا لما قد تعتمده مف قكانيف كأنظمة، بدخكؿ األشياء - 1
المخصصة لبلستعماؿ الشخصي لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية كالمنقكلة ضمف أمتعتو الشخصية، كتمنح 

ىذه األشياء اإلعفاء مف جميع الرسـك الجمركية كالضرائب كالمصاريؼ ذات الصمة غير المصاريؼ التي 
. تحصؿ لقاء تقديـ خدمات محددة

يعفى حامؿ الحقيبة الدبمكماسية في الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر، لدل أداء كظائفو، مف جميع - 2
الرسـك كالضرائب الكطنية أك اإلقميمية أك البمدية، باستثناء الضرائب غير المباشرة مف النكع الذم يدمج 

عادة في سعر السمع أك الخدمات كالمصاريؼ التي تحصؿ لقاء تقديـ خدمات محددة 
 20المادة 

اإلعفاء من التفتيش والمعاينة 
يعفى حامؿ الحقيبة الدبمكماسية مف التفتيش الشخصي - 1
تعفى األمتعة الشخصية لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية مف المعاينة ما لـ تكجد أسباب جدية لبلعتقاد - 2

بأنيا تحتكم عمى أشياء غير مخصصة الستعمؿ الشخصي لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية أك أشياء يحظر 
 أك دكلة العبكر، استيرادىا أك تصديرىا أك تخضع لمرقابة بمكجب أنظمة الحجر ةقانكف الدكلة المستقبؿ

. الصحي ألم منيما، كيجب أف تجرم ىذه المعاينة بحضكر حامؿ الحقيبة الدبمكماسية
  21المادة 

بدء االمتيازات والحصانات وانتياؤىا 
يتمتع حامؿ الحقيبة الدبمكماسية باالمتيازات كالحصانات منذ لحظة دخكلو إقميـ الدكلة المستقبمة أك - 1

إقميـ دكلة العبكر ألداء كظائفو، أك منذ لحظة بدئو في ممارسة كظائفو إذا كاف مكجكدا بالفعؿ في إقميـ 
. الدكلة المستقبمة
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تتكقؼ امتيازات كحصانات حامؿ الحقيبة الدبمكماسية في لحظة مغادرتو إلقميـ الدكلة المستقبمة أك - 2
دكلة العبكر أك لدل انقضاء فترة معقكلة يقـك فييا بذلؾ، عمى أف امتيازات كحصانات حامؿ الحقيبة 
الدبمكماسية المخصص المقيـ في الدكلة المستقبمة تتكقؼ في المحظة التي يككف فييا قد سمـ  الحقيبة 

. الدبمكماسية المكجكدة في عيدتو إلى المرسؿ إليو
، تظؿ الحصانة فيما يتعمؽ باألعماؿ التي يؤدييا حامؿ الحقيبة 2بصرؼ النظر عف الفقرة - 3

. الدبمكماسية لدل ممارسة كظائفو
 22المادة 

التنازل عن الحصانات 
لمدكلة المرسمة أف تتنازؿ عف حصانات حامؿ الحقيبة الدبمكماسية - 1
. يككف التنازؿ، في جميع األحكاؿ صريحا كيبمغ كتابة إلى الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر- 2
كمع ذلؾ تحكؿ إقامة حامؿ الحقيبة الدبمكماسية لدعكل دكف احتجاجو بالحصانة مف الكالية فيما - 3

. يتعمؽ بأية مطالبة مضادة تتصؿ مباشرة بالمطالبة األصمية
ال يعتبر التنازؿ عف الحصانة مف الكالية فيما يتعمؽ بدعكل قضائية متضمنا لمتنازؿ عف الحصانة - 4

. فيما يتعمؽ بتنفيذ الحكـ أك القرار، بؿ يمـز لذلؾ تنازؿ منفصؿ
إذ لـ تتنازؿ الدكلة المرسمة عف حصانة حامؿ الحقيبة الدبمكماسية فيما يتعمؽ بدعكل مدنية، فعمييا - 5

. أف تبذؿ كؿ ما في كسعيا لتسكية القضائية تسكية منصفة
  23المادة 

: مركز ربان لسفينة أو قائد الطائرة المعيود إليو بالحقيبة الدبموماسية
يجكز أف يعيد بالحقيبة الدبمكماسية إلى رباف سفينة أك قائد طائرة عاممة عمى خط تجارم كمقرر - 1

. كصكليا إلى ميناء دخكؿ مرخص بو
يزكد الرباف، أك قائد بكثيقة رسمية تبيف عدد الطركد التي تتألؼ منيا الحقيبة المعيكد بيا إليو، كلكنو - 2

. ال يعتبر حامؿ الحقيبة الدبمكماسية
تسمح الدكلة المستقبمة لعضك مف بعثة الدكلة المرسمة أك مف مركزىا القنصمي أك مف كفدىا بالكصكؿ - 3

دكف عائؽ إلى السفينة أك الطائرة لكي يتسمـ الحقيبة مباشرة كبحرية مف الرباف أك القائد أك لكي يسمـ إليو 
. الحقيبة مباشرة كبحرية
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الجزء الثالث 
مركز الحقيبة الدبموماسية 

 24المادة 
بيان ىوية  الحقيبة الدبموماسية 

. تحمؿ الطركد التي تتألؼ منيا الحقيبة الدبمكماسية عبلمات خارجية ظاىرة تبيف طابعيا- 1
تحمؿ أيضا الطركد التي تتألؼ منيا الحقيبة الدبمكماسية، إذ لـ يكف يرافقيا حامؿ الحقيبة - 2

. الدبمكماسية، بيانا ظاىرا  بجية كصكليا كالمرسؿ إليو
  25المادة 

محتويات الحقيبة الدبموماسية 
ال يجكز أف تحتكل الحقيبة الدبمكماسية إال عمى المرسبلت كالكثائؽ الرسمية أك األشياء المخصصة - 1

. لبلستعماؿ الرسمي عمى كجو الحصر
 بكاسطة  1تتخذ الدكلة المرسمة التدابير المبلئمة لمنع إرساؿ أشياء غير المشار إلييا في الفقرة - 2

. حقيبتيا الدبمكماسية
 26المادة 

نقل الحقيبة الدبموماسية بواسطة الخدمة البردية أو بأي وسيمة من وسائل النقل 
يطبؽ عمى نقؿ الطركد التي تتألؼ منيا الحقيبة الدبمكماسية ما تقرره القكاعد الدكلية أك الكطنية 

ذات صمة مف الشركط المنظمة الستعماؿ الخدمة البريدية أك أم كسيمة مف كسائؿ النقؿ، كذلؾ عمى نحك 
. يضمف أفضؿ التسييبلت الممكنة إلرساؿ الحقيبة

 27المادة 
سالمة وسرعة إرسال الحقيبة الدبموماسية 

تسيؿ الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر إرساؿ الحقيبة الدبمكماسية بسبلمة كسرعة كتضمف بكجو خاص، 
. عدـ تأخير أك عرقمة ىذا اإلرساؿ عمى نحك ال لزـك لو بمتطمبات شكمية أك فنية

  28المادة 
حماية الحقيبة الدبموماسية 

تككف الحقيبة الدبمكماسية ذات حرمة حيثما تكجد، كال تفتح أك تحتجز، كتعفى مف الفحص المباشر أك - 1
. بكاسطة األجيزة االلكتركنية أك غيرىا مف األجيزة التقنية

كمع ذلؾ،  إذا كاف لدل السمطات المختصة لمدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر سبب جدم لبلعتقاد بأف - 2
 مف 1الحقيبة القنصمية تحتكل عمى شيء غير المرسبلت أك الكثائؽ أك األشياء المشار إلييا في الفقرة 

، يجكز ليا أف تطمب فتح الحقيبة بحضكرىا مف قبؿ ممثؿ مخكؿ مف الدكلة المرسمة، فإذا 25المادة 
. رفضت سمطات الدكلة المرسمة ىذا الطمب، تعاد الحقيبة إلى مكانيا األصمي
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 29المادة 
اإلعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب 

تسمح الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر، طبقا لما قد تعتمده مف قكانيف كأنظمة، بدخكؿ كعبكر الحقيبة 
الدبمكماسية، كتمنح اإلعفاء مف الرسـك الجمركية كالضرائب كالمصاريؼ ذات الصمة، غير مصاريؼ 

. التخزيف كالنقؿ كالخدمات المماثمة المقدمة
 

الجزء الرابع                                             
أحكام متنوعة 

  30المـادة 
تدابير الحماية في حالة القوة القاىرة أو في ظروف استثنائية أخرى 

إذ لـ يعد حامؿ الحقيبة الدبمكماسية، أك رباف السفينة أك قائد الطائرة العاممة عمى خط تجارم الذم - 1
عيد إليو بالحقيبة الدبمكماسية، أك أم فرد آخر مف أفراد الطاقـ، قادرا عمى مكاصمة رعاية الحقيبة 

الدبمكماسية، ألسباب تتعمؽ بقكة قاىرة أك بظركؼ استثنائية أخرل، تقـك الدكلة المستقبمة أك دكلة العبكر 
بإعبلـ الدكلة المرسمة بكضع كباتخاذ التدابير المناسبة لضماف عدـ المساس بالحقيبة الدبمكماسية 

. كسبلمتيا حتى تستعيد سمطات الدكلة المرسمة حيازتيا
إذا حدث، ألسباب تتعمؽ بقكة قاىرة أك بظركؼ استثنائية أخرل، أف أصبح حامؿ الحقيبة الدبمكماسية - 2

أك الحقيبة الدبمكماسية التي ال يرافقيا حامؿ ليا مكجكديف في إقميـ دكلة لـ تكف متكقعة في األصؿ كدكلة 
عبكر، تقكـ تمؾ الدكلة، لدل عمميا بالكضع ،بمنح حامؿ الحقيبة الدبمكماسية كالحقيبة الدبمكماسية الحماية 

المنصكص عمييا في ىذه المكاد كتقـك بكجو خاص بتقديـ التسييبلت التي تمكنيما مف مغادرة إقميميا 
. بسرعة كأماف

 31المادة 
عدم االعتراف بدول أو بحكومات أو عدم وجود عالقات دبموماسية أو قنصمية 

تمنح الدكلة التي يقع في إقميميا مقر أك مكتب لمنظمة دكلية أك يعقد فييا اجتماع لجياز أك 
مؤتمر دكلي التسييبلت كاالمتيازات كالحصانات الممنكحة بمقتضى ىذه المكاد لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية 
ك لمحقيبة الدبمكماسية المكجية مف الدكلة مرسمة إلى بعثتيا أك كفدىا أك مف ىذه البعثة أك ىذا الكفد إلييا، 

بصرؼ النظر عف عدـ اعتراؼ إحدل الدكلتيف بالدكلة األخرل أك بحككماتيا أك عدـ كجكد عبلقات 
دبمكماسية أك قنصمية بينيما 

 
 
 



 المالحق

119 

 

  32المادة 
العالقة بين ىذه المواد واالتفاقيات األخرى 

 مف 1 مف الفقرة 1تكمؿ ىذه المكاد، فيما بيف األطراؼ فييا كفي االتفاقيات المدرجة في الفقرة الفرعية - 1
، القكاعد المتعمقة بمركز حامؿ الحقيبة الدبمكماسية كمركز الحقيبة الدبمكماسية كالكاردة في تمؾ 3المادة 

. االتفاقيات
. ال تخؿ أحكاـ ىذه المكاد باالتفاقيات الدكلية األخرل النافذة بيف األطراؼ فييا- 2
ليس في ىذه المكاد ما يحكؿ دكف قياـ األطراؼ فييا بإبراـ اتفاقيات دكلية تتعمؽ بمركز حامؿ الحقيبة - 3

الدبمكماسية كمركز الحقيبة الدبمكماسية التي ال يرفقيا حامؿ، شريطة أال تتعارض ىذه االتفاقيات الجديدة 
مع مكضكع كغرض ىذه المكاد كأال تؤثر عمى تمتع األطراؼ األخرل في ىذه المكاد بحقكقيا أك عمى أداء 

 . بمكجب ىذه المكاداالتزاماتو
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مشروع البرتوكول االختياري األول بشأن مركز حامل الحقيبة الدبموماسية والحقيبة - ب

الدبموماسية التابعين لمبعثات الخاصة 
إف الدكؿ األطراؼ في ىذا البركتكككؿ كفي المكاد المتعمقة بمركز حامؿ الحقيبة الدبمكماسية 

: قد اتفقت عمى ما يمي" المكاد"كالحقيبة الدبمكماسية التي ال يرفقيا حامؿ، المشار إلييا فيما يمي بعبارة 
 

: 1المادة 
تنطبؽ المكاد أيضا عمى الحامؿ الحقيبة الدبمكماسية كالحقيبة المستخدميف مف أجؿ االتصاالت الرسمية 

 كانكف األكؿ ديسمبر 8لدكلة ما مع بعثاتيا الخاصة بالمعنى الكارد في اتفاقية البعثات الخاصة المؤرخة 
، أينما كاف مكقعيا، كمف أجؿ االتصاالت الرسمية ليذه البعثات مع الدكلة المرسمة أك مع بعثاتيا 1969

. األخرل أك مراكزىا القنصمية أك كفكدىا
: 2المادة 

: ألغراض المواد
 8أيضا بعثة خاصة بالمعنى الكارد في اتفاقية البعثات الخاصة المؤرخة في " البعثة"يعني مصطمح  ( أ

 .1969ديسمبر /كانكف األكؿ

أيضا شخصا مخكال كفؽ األصكؿ  مف جانب الدكلة " حامؿ الحقيبة الدبمكماسية" يعني مصطمح (ب
المرسمة بكصفو حامؿ الحقيبة الدبمكماسية تابعا لبعثة خاصة بالمعنى الكارد في اتفاقية البعثات الخاصة 

 يعيد إليو برعاية حقيبة دبمكماسية كنقميا كتسميميا كيستخدـ 1969ديسمبر / كانكف األكؿ8المؤرخة في 
 .مف أجؿ االتصاالت الرسمية المشار إلييا في المادة األكلى مف ىذا البرتكككؿ

أيضا الطركد التي تحتكل عمى مرسبلت رسمية، كعمى كثائؽ أك " الحقيبة الدبمكماسية"يعنى مصطمح  (ج 
أشياء مخصصة حصرا لبلستعماؿ الرسمي، سكاء رافقيا أك لـ يرافقيا حامؿ ليا، كالتي تستخدـ مف أجؿ 

االتصاالت الرسمية المشار إلييا في المادة األكلى مف ىذا البرتكككؿ كتحمؿ عبلمات خارجية ظاىرة تبيف 
ديسمبر / كانكف األكؿ8 ةطابعيا كحقيبة لبعثة خاصة بالمعنى الكارد في اتفاقية البعثات الخاصة المؤرخ

1969. 

 :3المادة 
/  كانكف األكؿ8يكمؿ ىذا البرتكككؿ فيما بيف األطراؼ فيو كفي اتفاقية البعثات الخاصة المؤرخة - 1

 القكاعد المتعمقة بمركز حامؿ الحقيبة الدبمكماسية كالحقيبة الدبمكماسية كالكاردة في تمؾ 1969ديسمبر 
. االتفاقية

. ال تخؿ أحكاـ ىذا البرتكككؿ باالتفاقيات الدكلية األخرل النافذة بيف األطراؼ فييا- 2
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ليس في ىذا البرتكككؿ ما يحكؿ دكف قياـ األطراؼ فيو إلبراـ اتفاقيات دكلية تتعمؽ بمركز حامؿ  -2
الحقيبة الدبمكماسية كالحقيبة الدبمكماسية التي ال يرافقيا حامؿ ليا، شريطة أال تككف ىذه االتفاقيات 

الجديدة متعارضة مع مكضكع كغرض المكاد كأال تؤثر عمى تمتع األطراؼ األخرل في المكاد 
 . بمكجب المكادابحقكقيا أك عمى أداء التزاماتو
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مشروع البرتوكول االختياري الثاني بشأن مركز حامل الحقيبة الدبموماسية والحقيبة  (ج
 الدبموماسية التابعين لممنظمات الدولية ذات الطابع العالمي

 كالحقيبة ة    إف الدكؿ األطراؼ في ىذا البرتكككؿ كفي المكاد المتعمقة بمركز حامؿ الحقيبة الدبمكماسي
"  المكاد"الدبمكماسية التي ال يرافقيا حامؿ ليا، المشار إليو فيما يمي بعبارة 

:  قد اتفقت عمى ما يمي 
: 1المادة 

تنطبؽ المكاد أيضا عمى حامؿ الحقيبة الدبمكماسية كالحقيبة المستخدميف مف أجؿ االتصاالت 
: الرسمية لمنظمة دكلية ذات طابع عالمي

مع بعثاتيا كمكاتبيا، أينما كاف مكقعيا كمف أجؿ االتصاالت الرسمية لتمؾ البعثات كالمكاتب مع  ( أ
 .بعضيا بعضا

 .مع منظمات دكلية أخرل ذات طابع عالمي ( ب
: 2المادة 

: ألغراض المواد
أيضا شخصا مخكال كفؽ األصكؿ مف جانب المنظمة " حامؿ الحقيبة الدبمكماسية"يعني مصطمح  ( أ

الدكلية بكصفو حامؿ الحقيبة الدبمكماسية يعيد إليو برعاية الحقيبة كنقميا كتسميميا كيستخدـ مف أجؿ 
. االتصاالت الرسمية المشار إلييا في المادة األكلى مف ىذا البرتكككؿ

أيضا الطركد التي تحتكل عمى مراسبلت رسمية، كعمى كثائؽ " الحقيبة الدبمكماسية"يعني مصطمح  ( ب
أك أشياء مخصصة حصرا لبلستعماؿ الرسمي، سكاء رافقيا أك لـ يرافقيا حامؿ ليا، كالتي تستخدـ مف 

 كتحمؿ عبلمات خارجية ظاىرة ؿأجؿ االتصاالت الرسمية المشار إلييا في المادة األكؿ مف ىذا البرتككك
 .تبيف طابعيا كحقيبة لمنظمة دكلية

:   3المادة
يكمؿ ىذا البرتكككؿ فيما بيف األطراؼ فيو كفي اتفاقية امتيازات األمـ المتحدة كحصاناتيا المؤرخة - 1

 تشريف 21، أك اتفاقية امتيازات الككاالت المتخصصة كحصاناتيا المؤرخة 1946فبراير /  شباط13في 
 القكاعد المتعمقة بمركز حامؿ الحقيبة الدبمكماسية كالحقيبة الدبمكماسية كالكاردة في 1947نكفمبر /الثاني

. فىاتيف االتفاقيتي
. ال تخؿ أحكاـ ىذا البرتكككؿ باالتفاقيات الدكلية األخرل النافذة بيف األطراؼ فييا- 2

ليس في ىذا البركتكككؿ ما يحكؿ دكف قياـ األطراؼ فيو إبراـ اتفاقات دكلية تتعمؽ بمركز حامؿ  -3
الحقيبة الدبمكماسية كالحقيبة الدبمكماسية التي ال يرافقيا حامؿ ليا، شريطة أال تككف ىذه االتفاقات   

الجديدة متعارضة مع مكضكع كغرض المكاد كأال تؤثر عمى تمتع األطراؼ األخرل في المكاد 
.  بمكجب المكادابحقكقيا أك عمى أداء التزاماتو
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قائمة المصادر  

 االتفاقيات الدولية والقوانين •
الجميكرية انضمت إلييا ، 1961 ابريؿ 18 المؤرخة في  لمعالقات الدبموماسيةاتفاقية فيينا  -01

 . 1964 مارس 02، مؤرخ في 64/74مرسـك رئاسي رقـ   الشعبية بمكجبةالجزائرية الديمقراطي
، صادقت عمييا الجميكرية الجزائرية 1963 ابريؿ 24المؤرخة في  لمعالقات القنصمية  اتفاقية فيينا– 02

 . 1964 مارس 04، مؤرخ في 64/85 رئاسي رقـ  مرسومالديمقرطية الشعبية بمكجب
  .                                  1969 لعاـ  الخاصة بعثاتلل  فيينا اتفاقية  -03

   .                         1975  لعاـالعالمي الطابع ذات المنظمات مع عالقاتيا في الدول لتمثيل فيينا اتفاقية-04
 ، 2009 يكنيك سنة24 المكافؽ 1430، المؤرخ في أكؿ رجب عاـ 221-09 مرسـك الرئاسي رقـ -05

 الجريدة الرسمية لمجميكرية القانون األساسي الخاص باألعوان الدبموماسيين والقنصميين،المتضمف 
. 2009 يكنيك 28، بتاريخ 38الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، 2011 ك مام03 المكافؽ 1432 جمادم األكؿ 29 مؤرخ في 183-11المرسـك الرئاسي رقـ -06
التصديق عمى االتفاقية القنصمية بين حكومة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمف 

، الجريدة الرسمية لمجميكرية 2009 سبتمبر 30، المكقعة بيافانا في وحكومة الجميورية الكوبية
. 2011 مايك 18،  بتاريخ 28الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

 05-07 بالقانكف رقـ ، المعدؿ كالمتمـ1975 سبتمبر سنة 26 المؤرخ في 58-75األمر رقـ - 07 
الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية ، والمتضمن القانون المدني 2007 مايك 13المؤرخ في 

 .2007 ك مام13، بتاريخ 31الشعبية، العدد 
 

 

قائمة المراجع 
  مراجع  بالمغة العربية•

الكتب المتخصصة : أوال
. 1992دار النيضة العربية، سنة: ، القاىرةاإلسالمي الدبموماسي القانونا، الكؼ أبك أحمد -01
  سنة، دار النيضة العربية:القاىرة ،والقنصمية الدبموماسية العالقات قانون، _____________- 02

1996 .
. 1991دار النيضة العربية ، سنة : ، القاىرةالدبموماسية العالقات قطع، ____________ -03
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 .1986سنة ،مكتبة عالـ الكتب: القاىرة ،الدبموماسية، إبراىيـ حممي أحمد- 04
دار النفائس : ، الطبعة األكلى، األردفالفقو السياسي لمحصانة الدبموماسيةأحمد سالـ باعمر، - 05

 .2005لمنشر كالتكزيع، سنة
  الطبعة السادسة، المجمد األكؿ، سنة أعمال لجنة القانون الدولي،: األمـ المتحدة، نيكيكرؾ– 06

2005. 
ستراتيجية إدارة المفاوضاتثامر كامؿ محمد، - 07 : ، الطبعة األكلى، األردفالدبموماسية المعاصرة وا 

 . 2000دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، سنة
دار النيضة العربية، سنة : ، القاىرةوالقنصمية الدبموماسية العالقات قانون السبلـ، عبدجعفر - 08

2000 .  
ككالة األىراـ لمنشر كالتكزيع، :  ، القاىرة،ومستقبميا وحاضرىا يياضما الدبموماسية بركات، جماؿ- 09
.  1991سنة 
المكتبة العربية لمنشر : ، قطرالقضائية الدبموماسية الحصانات، خير الديف عبد المطيؼ محمد-10

 .1993كالتكزيع، سنة 
دار النيضة العربية : ، القاىرةالعالقات الدبموماسية بين النظرية والتطبيقسعيد بف سمماف العبرم، - 11

 .1986،سنة 

دار اليقظة العربية، سنة  : ، الطبعة األكلى، بيركتالدبموماسية الحديثةسمكحي فكؽ العادة، - 12
1973. 

منشكرات الحمبي الحقكقية، سنة : ، الطبعة األكلى، لبنافالحصانة القضائيةسمير فرناف بالي، - 13
2005 .

المكتب : ، القاىرةدراسة مقارنة الحصانة القضائية لممبعوث الدبموماسيسييؿ حسيف الفتبلكم، - 14
 . 2001المصرم لتكزيع المطبكعات، سنة

دار الثقافة : ، الطبعة األكلى، األردفالدبموماسية بين النظرية والتطبيق، _______________- 15
 . 2009لمنشر كالتكزيع، سنة 

 .1961دار النيضة العربية ،سنة :  ، القاىرةالقنصميو الدبموماسي التنظيم راتب، عائشة- 16
، الطبعة األكلى، الوظيفة القنصمية والدبموماسية في القانون والممارسة دراسة مقارنةعاصـ جابر، -17

 . 1986منشكرات عكيدات ، سنة: بيركت
دار : ، الطبعة األكلى، األردفالحصانة الدبموماسية بين النظرية والتطبيقعاطؼ فيد المغاريز، - 18

. 2009الثقافة لمنشر كالتكزيع، سنة 
مطبعة جامعة عيف : ، القاىرةوالقنصمية الدبموماسية العالقات قانون سرحاف، محمد العزيز عبد- 19

 .               1986شمس، سنة 
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، الطبعة  "القواعد األساسية الممارسة العممية المشكالت الفعمية" الدبموماسية عبد الفتاح شبانة، - 20
 .2002مكتبة مدبكلي ،سنة : األكلى، القاىرة

دار النيضة : قاىرةاؿ  الطبعة األكلى،،المعاصر  الدبموماسيالسموك قواعد سبلمة، القادر عبد- 21
 .1997 سنة ،العربية

األكائؿ لمنشر كالتكزيع : ، الطبعة األكلى، سكرياالدبموماسية القديمة والمعاصرةعبد القكم الغفارم، - 22
 .2002،سنة 

سنة  ،مكتبة جامعة عيف شمس: القاىرة ،القنصمية والعالقات الدبموماسي القانون جنيد، المنعـ عبد- 23
1975                             .  

المؤسسة الجامعية : ، الطبعة األكلى، بيركتالعالقات الدبموماسيـة والقنصميةعدناف البكرم، - 24
 . 1986لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،سنة 

دار المجدالكم : ، الطبعة الثانية األردفأصول العمل الدبموماسي والقنصميعطا محمد صالح زىرة، -25
. 2008لمنشر كالتكزيع، سنة 

نشأتيا وتطورىا وقواعدىا ونظام الحصانات واالمتيازات " الدبموماسية عمي حسيف الشامي، - 26
.   2009دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، سنة: ، الطبعة الرابعة، األردف"الدبموماسية

. 1975منشأة المعارؼ، سنة : ، اإلسكندريةالقانون الدبموماسيعمي صادؽ ابك ىيؼ، - 27
سمطات األمن والحصانات واالمتيازات الدبموماسية في الواقع العممي والنظري مقارنا فادم المبلح، - 28

 .1993دار المطبكعات الجامعية، سنة : ، اإلسكندريةبالشريعة اإلسالمية

. 1998جامعة دمشؽ،سنة : ، الطبعة السادسة، دمشؽ الدبموماسيةفؤاد شباط،- 29
 ر أسامةدا: األردف، األكلى الطبعة العولمة الدبموماسية والنظام العالمي الجديد،مجد الياشمي، -30

 .2003لمنشر كالتكزيع، سنة
 .1946 سنة،المطبعة األميرية : القاىرة ،الدبموماسي القانون عمر، حسف محمد- 31

دار زىراف لمنشر، سنة : ، الطبعة الثانية، األردفالدبموماسية النظرية الممارسةمحمكد خمؼ، - 32
1997 . 

 المجمد األكؿ  الحياة الدولية،الجزء الثالثأصول القانون الدولي العام ،محمد سامي عبد الحميد، - 33
دار : ، ، الطبعة الثانية منقحة، اإلسكندريةالقانون الدبموماسي والقانون القنصمي والقانون الدولي لمبحر

. 1998المطبكعات الجامعية،سنة 
دار : ، الطبعة األكلى، اإلسكندريةقانون العالقات الدبموماسية والقنصميةمنتصر سعيد حمكدة، - 34

. 2008الفكر الجامعي، سنة 
دليل عمل الدبموماسي " أسس وقواعد العالقات الدبموماسية والقنصمية ناظـ عبد الكاحد الجاسكر، -35

. 2001دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع ،سنة :  ، الطبعة األكلى، األردف"والبعثات الدبموماسية
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الكتب العامة : ثانيا
 الجزء الرابع، ،اإلسالمة شريع في الدولية والعالقات الدولي القانون بقواعد اإلعالما، الكؼ أبك أحمد- 01
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  .2008دار النيضة العربية، سنة:  القاىرةمقدمة لدراسة القانون الدولي العام،صبلح الديف عامر، -10
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 2007لمنشر كالتكزيع ،سنة 
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ديكاف المطبكعات الجامعية،  : ، الجزء األكؿ، الجزائرمبادئ القانون الدولي العاممحمد بك سمطاف، - 17
. 1994سنة 
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 انذبهُماسيت انحميبت نحامم انماوُوي انىظاو

 وانعا انذَني انماوُن في
الممخص   

 المعالـ  تكضيح النظاـ القانكني لحامؿ الحقيبة الدبمكماسية في القانكف الدكلي العاـ، إلى:         تيدؼ ىذه الدراسة، التي عنكانيا
براز أىـ الثغرات كالنقائص القانكنية   .القانكنية لشخصية حامؿ الحقيبة الدبمكماسية ، كا 

          جاء المقدمة لبياف لطبيعة العبلقات الدبمكماسية كحجـ الدكر الكبير كالفعاؿ الذم يؤديو حامؿ الحقيبة الدبمكماسية

 . في مجاؿ حرية االتصاؿ الدكلي 

    يمي ذلؾ الفصؿ األكؿ تحت عنكاف ماىية حامؿ الحقيبة الدبمكماسية الذم اىتـ ببياف تعريؼ كأنكاع حامؿ الحقيبة الدبمكماسية 
. كطرؽ تعيينو كجنسيتو ككذلؾ بياف مضمكف كطبيعة كظائفو 

     أما الفصؿ الثاني كالذم تناكؿ امتيازات كحصانات حامؿ الحقيبة الدبمكماسية، كمدة سريانيا كطبيعة تنازؿ حامؿ الحقيبة 
. الدبمكماسية عف ىذه االمتيازات كالحصانات، كاثر قطع العبلقات الدبمكماسية عمى ىاتو االمتيازات كالحصانات 

    كانتيى الفصؿ الثالث بدراسة طرؽ إساءة استخداـ حصانة حامؿ الحقيبة الدبمكماسية كاآلثار المترتبة عمييا، كطرؽ معالجة ىذه 
. اإلساءة

.  كجرل تطبيؽ المنيج الكصفي كمنيج تحميؿ المضمكف لدراسة مباحث المذكرة
، القانكف الدبمكماسي ، حامؿ الحقيبة الدبمكماسية ، ة العبلقات الدبمكماسية، الممثؿ الدبمكماسي، الحقيبة الدبمكماسي:الكممات المفتاح 

 .قطع العبلقات الدبمكماسية، الحصانة الدبمكماسية

 

le règlement juridique pour le porteur de la valise diplomatique 

 dans le droit public 

Résumé  

 

Cette étude intitulée « le règlement juridique pour le porteur de la valise diplomatique dans le 

droit public » a pour objectif  la mise en lumière des traits  juridiques de la personnalité du porteur 

de la valise diplomatique ainsi que la détermination du déficit juridique. 
Pour ce fait‚ nous avons consacré l′introduction de cette recherche à la nature des relations 

diplomatiques et rôle joué par le porteur de la valise diplomatique dans le domaine de la 

communication internationale . 

Son premier chapitre a pour objet la présentation du porteur de la valise diplomatique en 

précisant sa nationalité‚ ses types ainsi que les modes de son installation et ses fonctions. 

 Quant au second chapitre‚ il s′ intéresse aux privilèges et à l′immunité du porteur de la valise 

diplomatique‚ la durée de sa validité et sa concession à ces privilèges sans oublier l′effet  de 

l′interruption des relation diplomatiques sur ces immunités diplomatiques. 

Son troisième chapitre étudie la mauvaise utilisation de l′immunité diplomatique‚ ses effets 

et les modes de remédiations. 

 Pour aboutir aux résultats de cette recherche‚ la nature du thème traité nous a conduits à 

opter pour les méthodes descriptive et analytique tout au long de notre mémoire. 

 

Mots clés 

relations diplomatique‚ représentant diplomatique‚ valise diplomatique‚ droit diplomatique‚ porteur 

de la valise diplomatique‚ interruption des relations diplomatiques‚ immunité diplomatiques. 

 

 

 

 

 

 


