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هي نوع من الحصانة القانونية والسياسية، •

متبعة بين الحكومات تضمن عدم مالحقة 

ومحاكمة الدبلوماسيين تحت طائلة قوانين 

 الدولة المضيفة

 

إعفاء من عبء أو امتياز يمنح قانونا لفئة •

 معينة من األشخاص

 

 



تم االتفاق على الحصانة الدبلوماسية كقانون •

للعالقات الدبلوماسية  فيينادولي في مؤتمر 

 1961الذي عقد في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1961


تثير مسألة الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية العديد •

من المشاكل على الصعيدين الدولي والداخلي، وأيضاً 

 أمام المحاكم الدولية والوطنية

 

وتبعاً لذلك، سنتناول في هذه المحاضرة موضوع •

الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية من حيث األساس 

القانوني لها، ومدتها وأنواعها، والواجبات التي تقع 

 على عاتق أعضاء البعثات الدبلوماسية 



 أساس منح الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية•

 

 الحصانات االمتيازات الدبلوماسية بدء واستمرار وانتهاء•

 

 أنواع الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية•

 

 واجبات أعضاء البعثات الدبلوماسية•

 



أساس منح الحصانات واالمتيازات 

 الدبلوماسية؛



 

تعددت األسس التي قدمت لتبرير منح الحصانات •

 واالمتيازات الدبلوماسية،

 

 االتجاه الحديث......... النظريات التقليدية     



 ...النظريات التقليدية

 نظرية االمتداد اإلقليمي -1•

 نظرية الصفة التمثيلية -2•

 نظرية مقتضيات الوظيفة -3•



 :نظرية االمتداد اإلقليمي -1•

 

إن المبعوث الدبلوماسي والبعثة الدبلوماسية يعتبران كأنهما •
 في إقليم الدولة المرسلة لهما

 

ولكن تم انتقاد هذه النظرية ألنها تقوم أساساً على الخيال •
 واالفتراض وهو ما يناقض الواقع

 

المبعوث الدبلوماسي والبعثة نفسها يوجدان فوق إقليم دولة •
 أجنبية

 



 :نظرية الصفة التمثيلية -2•

 

إن الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية التي تمنح للبعثات •
 تستند إلى صفتها التمثيلية

 

 عن دولتها تنوبعلى أساس أنها •

 

 المحافظة على هيبة وسمعة الدولة المرسلة لها•

 

 فالدبلوماسيون يجسدون شخصياً الدولة المرسلة•

 



 انتقدت أيضاً؛•

ألنها ال تستطيع أن تفسر بعض ما يحدث في العالقات  •

 الدبلوماسية 

 

 تمتع الدبلوماسي بحصانة وامتيازات في دولة ثالثة•

 

الحصانات تمنح لغرض تحقيق استقاللهم في ممارسة •

 وظائفهم

 



 :نظرية مقتضيات الوظيفة -3•

إن منح الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية تبرره فقط •

والرغبة في إتمامها على  بهامقتضيات الوظيفة التي يقومون 

 الوجه األكمل

 :بـتتميز هذه النظرية 

حيث أن سبب وجود “ السبب يتبع المسبب”تعد تطبيقاً لمبدأ   -1

البعثات الدبلوماسية باألساس هو القيام بوظائف لدى الدول 

األخرى، األمر الذي يعني بأن منح هذه االمتيازات يعد 

 ضروري للقيام بتلك الوظائف

 تعد هذه النظرية أوسع من حيث نطاق تطبيقها -2



أن هذه النظرية قد  ؛وفي رأي اغلب الفقهاء المعاصرين•

تكون أصلح النظريات التي يمكن أن تتخذ أساسا إلسناد 

ولتحديد مداها  ،الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية من ناحية

تتسع لتبرير كافة األوضاع التي  ،وبالتالي ؛من ناحية أخرى

 عن تفسيرهاالنظريات األخرى ضاقت 



 ...االتجاه الحديث

الصفة التمثيلية ومقتضيات ”يجمع هذا االتجاه بين نظريتي •
 “الوظيفة

الخاصة بالعالقات  1961لعام  فييناجاء في ديباجة اتفاقية •
أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها ”الدبلوماسية 

تمييز أفراد بعينهم وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها 
 “ممثلة للدول من القيام بمهامها على الوجه األكمل

 ، الخاصة بالعالقات القنصلية1963عام  فيينااتفاقية •

 1969اتفاقية البعثات الخاصة لعام •

الخاصة بتمثيل الدول في عالقتها  1975لعام  فييناواتفاقية •
 بالمنظمات الدولية



الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية بدء 

 ...واستمرار وانتهاء



 حصانات وامتيازات مقار البعثات الدبلوماسية•

 

تتمتع بالحصانات واالمتيازات المقررة لها منذ افتتاحها •

 رسميا أو منذ تخصيصها لالستخدام الرسمي للبعثة

 

ما دامت مخصصة لذلك االستخدام  بهاوتستمر في التمتع •

 الرسمي



 حصانات وامتيازات األشخاص •

 منذ دخوله إقليم الدولة المعتمد لديها•

وفي حالة وجوده منذ تبليغ تعيينه إلى وزارة الخارجية أو •

 غيرها

طالما كان موجوداً فوق إقليمها ومتمتعاً  بهايستمر بالتمتع •

 بالصفة الدبلوماسية

إذا انتهت مهام المبعوث ألي سبب تتوقف هذه االمتيازات في •

 لحظة مغادرة الدولة المعتمد لديها 

 أو بانقضاء فترة محددة لهذا الغرض•

 



 ...أنواع الحصانات واالمتيازات



 الحصانات واالمتيازات الممنوحة للبعثة•

 تقديم تسهيالت بوجه عام•

 حصانة مقار البعثة•

 استخدام علم وشعار الدولة المرسلة•

 حصانة محفوظات البعثة ووثائقها•

 المزايا المالية والجمركية•

 حرية التنقل•

 حرية االتصال•



 

إال أن حصانة مقر البعثة تكون عرضة للدخول في بعض •

 األوقات

 

 الحرائق•

 

 أية كارثة عظيمة تستوجب اتخاذ تدابير وقائية على الفور•

 

 على اعتبار وجود موافقة مسبقة بهذا الشأن•



 سؤال؟

 ؛لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد•

ما إذا كانت حرمة دور البعثات الدبلوماسية تعطيها سلطة  

منح حق اللجوء الدبلوماسي لرعايا دولة المقر أو رعايا 

 دولة ثالثة ، أو حتى لرعايا الدولة المرسلة ؟

 



 ؛حق اللجوء•

هو حق منح الحماية من الشرطة المحلية لألشخاص غير التابعين لرئيس البعثة •

 االلتجاء إلى مقر بعثة دبلوماسية أجنبية في الدولة ؛ويقصد باللجوء السياسي ،الدبلوماسية

 :يخضع حق اللجوء السياسي إلى الشروط اآلتية •

، حيث ال يحق منح ال يقبل الالجئ السياسي إال في حاالت الضرورة القصوى -1•

المجرمين العاديين حق اللجوء لدار البعثة وفي حال لجوءه فال يجوز اقتحام مقر البعثة 

 وإنما فقط حصارها والمطالبة بإخراجه

ليها إعلى المبعوث الدبلوماسي أن يخبر فوراً السلطات المحلية أو الدولة التي ينتمي  -2•

 الالجئ

 يحق للمثل الدبلوماسي أن يطلب الضمانات لتأمين خروج الالجئ من البالد بسالم -3•

 ل باألمن العامختعمال أبيحظر على الالجئ السياسي القيام خالل فترة التجائه  -4•

 أن حكومة الالجئ السياسي غير ملزمة بالنفقات الناشئة عن التجائه -5•



لهذه المسألة في  1961لم تتعرض اتفاقية فينا لعام  ؛وفي نفس الصدد•

كتفت امم المتحدة األموادها ، الن لجنة القانون الدولي التابعة لهيئة 

 ستخدامإأن المبعوث ال يجب عليه  1956في تقريرها لعام  باالشارة

أشخاص مطاردين من أجل  يواءإ أو ،المجرمين العاديين يواءإلالبعثة 

 ،جرائم سياسية

رأي في ذلك حيث قررت أن منح الملجأ  ؛ولمحكمة العدل الدولية  •

يتضمن خروجاً على قاعدة السيادة اإلقليمية، وأنه يجب أال لدبلوماسي ا

يمنح إال إذا وجد له أساس إنساني كما لو خيف على المجرم السياسي 

 من اعتداء أو همجية بعض العناصر غير المسئولة عن السكان



 المبعوثون الدبلوماسيون  بهاحصانات وامتيازات يتمتع •

 

 ذات المبعوث الدبلوماسي مصونة•

 

 ال يجوز إخضاعه ألي إجراء من إجراءات القبض أو الحجز•

 

 اتخاذ كل ما هو مناسب لمنع أي اعتداء عليه، مع معاملته باحترام•

 

 يتمتع مسكنه بذات الحصانة وبذات الحماية المقررة لألماكن الخاصة بالبعثة•

 

 كذلك تتمتع مراسالته ووثائقه بالحصانة•

 

 



يعفى من تطبيق قوانين الضمان االجتماعي السارية في •

 الدولة المعتمد لديها

 يتمتع ببعض اإلعفاءات المالية والجمركية والضريبية•

 يعفى من تفتيش متاعه الخاص•

تتمتع ملكية الدبلوماسي بالحصانة ومنها أمواله الخاصة •

 وسيارته وغيرها



 الحصانة القضائية؛ •

تقرر قواعد القانون الدولي نوعاً من الحصانة القضائية للمبعوثين •
 :الدبلوماسيين

 

 ال يلزم بأداء الشهادة أمام محاكم دولة المقر•

 

 يتمتع باإلعفاء من القضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديها•

 

دعوى تتعلق بعقار خاص في : يعفى من القضاء المدني واإلداري فيما عدا•
دولة المقر وليس مملوكاً لحكومته، أو دعوى تتعلق بتركة يكون طرفاً 

 فيها،أو بدعوى تتصل بنشاط مهني أو تجاري

 

 على أن يتم حضوره للمحاكم وغيرها وفقاً للشكل الذي يحدده•



 : على أن الحصانة القضائية مقيدة بعدة أمور•

 ال يعفيه من الخضوع لقضاء دولته•

للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة المقررة للدبلوماسي، •

 وفي هذه الحالة يعود االختصاص لقضاء الدولة المعتمد لديها



 واجبات أعضاء البعثات الدبلوماسية؛



 (1/  41م )احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها •

 (1/  41م )عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة •

عدم استخدام األماكن الخاصة بالبعثة على نحو يتنافى مع •
 (3/  41م )مهام البعثة 

البعثة عن  بهامعالجة كافة المسائل الرسمية التي تكلف •
مع أية جهة أخرى )طريق وزارة الخارجية أو عن طريقها 

 (متفق عليها

عدم ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني بغرض تحقيق •
 مكسب شخصي

عدم استخدام الحصانات واالمتيازات في غير األغراض التي •
 شرعت من أجلها



 

 

 

 عليكم ورحمة هللا وبركاتهالسالم 


