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 اإلهداء 
 

  إلى والدتي الغالية حنان التي لم تأُل جيدًا فـي تربيتي وتوجييي
  . أقـدم ىذا العمل

 كاظم إلى سبب وجودي في الحياة .. والدي الحبيب
 لك كل التجمى واالحترام

 أقول ليما: أنتما وىبتموني الحياة واألمل والنشأة عمى شغف االطالع والمعرفة

ولكني أحبيا أكثر مما تعمم رفيق دربي ونور عيوني زوجي الغالي  ،الروح التي تعمم بأني أحبيا إلى 
لى ابنتي الحبيبة مالكي الصغيرة المشاكسة ليالس  ،فخري   وا 

 دمتم لي سندًا وسعادة . ،: أنتما اليواء الذي اتنفسوأقول ليما
  إلى من كانوا يضيئون لي الطريق

  عن حقوقيم ويساندوني ويتنازلون
  إلرضائي والعيش في ىناء

  إخوتي

 شيد ( ،يزن ،أنيس ،) نور
  أحبكم حبًا لو مر عمى أرض قاحمة

  لتفجرت منيا ينابيع المحبة

 الى من شاركوني أفراحي ويحممون بداخميم لي كل حب واحترام زوجة أخي نورا وابنة أخي حنان 
  إلي كل من أضاء بعممو عقل غيره

  بالجواب الصحيح حيرة سائميوأو ىدى 
  فأظير بسماحتو تواضع العمماء

  .وبرحابتو سماحة العارفين

ــــى ــ ــ ــ ــ ــ   إلــ

لى و  ،الجرحى،االسرى ،الشيداء ،يب فمسطينالحب وطني  .النشامى وطنالثاني األردن  طنيوا 
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 الشكر والتقدير

أ

ألة ّلأهللأ ّلألةشعك دنأيلةصالسأيلةبالمأعلىأبدلألةّ بلدنأيعلىألةحأيص دحأأجّةدنأ.

أدةظدمألةشك أيأ أأهسلم ّ ّلألةشالةلسألةليأهفضلأدعإلش لفأعلىألةفعضلأأةللكهي ألالّهاعندللد 
أ.أإلكّعلأ لرألة بعة أأأيهيجد عهحأحياصعئ أحأييقهحلّلةليأةمأددخلأعل أدةيأأن لرألة بعة أ

خصيصًعألألختألةفعضل أكي  أأةكلأّنأّلأة أدلألةةينأف أّبد ه ألةةلّد أّيصيللةيلةشك أ
أيلألبهعلأنعل ألةباه دب أألألبهعليأأنلد ل دمألةد غي  أألألبهعليأأنلةلكهي أأ ّلأ فعع أيأأن لدد أ

أ.يبةعلسألةساصلألأل لا أعالءألةةليلنأأنأجّدلأّ اعأ

 للألاجعءأةبعا أععجءأأنأدجلألةكلّعتأألعد أعنأعظدمأشك يأيلّهاعا أةكلأّنأبع مأف أ
ألةةّلألةّهيلضعأ.

أ ألةفعضل أةللكهي  أيلةهسلد  ألةشك  أآدعت أدمبّى أّاصي يأهسلم أأدعبل ألةفعضل شعليأيلةلكهي 
دللءأّال ظعه ّعألةسدسديلأةهفضل ّعأأنأخالدل  أّ أ ية عأ.دّاعقش أ بعةه أيل 

أنيأاه ءألةف ص أيأهسلمأدعةشك أألبعهله ألةك لمأأعضعءألة دئ ألةهل دبد أدجعّة ألةسلنأأديألدنأ
أة أّنأهب دالتأأ اعءأل لبه أف أجعّةه ألةة دس ألةه أأفخ أدماا أأ لأخ جد عأ. أةّعأقلّير
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 الممخص 

عبد ألةّةهّلسأةلىأفلبطدنأ يد د أأنهاعيةتأ لرألةل لب أّيضيعألةّ كءألةسعايا أةلدة عتألةلدلّي
 دثأههّ ي أ لرألةهبعؤالتأأنّيضيعألةل لب أهبعؤالتأعلسأهشكلأف أّجّيع عأإشكعةد ألةد ث

يلآل ع أأن يلألألبعنألةسعايا أةالعه لفأدلية أفلبطدنأكشخصأّنأأشخعصألةسعاينألةلية 
ة ف ألآل ع ألةّه هد أعلىأأنعاياد ألةّه هد أعلىأ صيلأفلبطدنأعلىأعضيد ألألّمألةّه لسلةس ّي

عب أيأ ّ عألهفعقد أفدداعأةلةالقعتأ لاضّعمألية أفلبطدنأةالهفعقدعتألةليةد ألةّهةلس أدعةةّلألةلدلّي
أ أةةعم عبد  أإةأنم1661لةلدلّي عب ألةفلبطدا أّنأّاظّ  أنىألية ي فعأّبهيىألةهّ دلألةلدلّي

ألةدة عتأ اشعء أيل  ألألخ ى أيلةليل أفلبطدن ألية  أددن عبد  ألةلدلّي ألةةالقعت أإقعّ  أقيلعل ة ف  ّي
أددنألةط فدن عبد  أةلىأأنلةلدلّي ألةّةهّلس ألة عشّد  ألةّّلك ألأل لاد  يل لب أهطددسد أعلىأبفع س

عبد ألةه أههّهعأد عأنفلبطدن سع اه نيددعنألة صعاعتأيلالّهدعءلتألةلدلّي  عأداصيصألهفعقد أّي
عبد أةةعمأ لىأّالئّه عأةلهش دةعتألةيطاد .أأنمأ1661فدداعأةلةالقعتألةلدلّي أّي

يهادعأأ ّد ألةل لب أدععهدع ألية أفلبطدنأ عة أخعص أيلبه اعئد أكيا عأه تأبدط تألال هاللأ
عبد ألةّةهّلسأةلىأأنلالب لئدل  دبدبأأنفلبطدنيلخهدع أّيضيعألةّ كءألةسعايا أةلدة عتألةلدلّي

أّ لقبأغد أعضيأف ألألّمأ ألية  أعلىأصف  أفلبطدن أ صلتألية  أأن أدةل ألةهبعؤالت ك  س
عب أنلةّه لس ا عأّعأدهةلقأدعةةّلألةلدلّي يلعه لفأأنّّعأبع مأف أهيقدعألةك د أّنألالهفعقدعتأّي

عب أّنأعلسأليل عبأنلدلّي أ .ّّعأبع مأف أهغد ألةاظ سألةليةد أةيضعأفلبطدنألةلدلّي

يةلةكأهيصلتألةل لب أإةىألةةلدلأّنألةاهعئجأأ ّ عأدمنأفلبطدنأشخصأّنأأشخعصألةسعاينأ
أ ألةفلبطداد  ألةه  د  أدّاظّ  أّّ ل  ألةلية  عب  أّنأنلةلدلّي عب  ألةلدلّي ألةهّ دل أّبهيى ي فع

عبد يأأنّّ لدعتأيقاصلدعتأإةىأبفع سأكعّل أ ألاضّعمأفلبطدنأإةىألهفعقد أفدداعأةلةالقعتألةلدلّي
أ أةلشةبألةفلبطدا أأ1661ةةعم ألةيصيلأإةىألة سيقألةّش يع  ألةليأّنأشماح يههطلبأأنم

ألة عشّد أّنأخاللألةّكهبأ أددنألية أفلبطدنأيلةّّلك ألأل لاد  عبد  ألةلدلّي ألةةالق  لبهّ ل د 
عبد أأنلةهّ دل ألةّيجيلأف أ لمألهللأّةعّل أخعص  ّنأخاللأهيفد ألة صعاعتأيلالّهدعءلتألةلدلّي

عبد ألال لاد أعلىأأكّلأيجحأ.  لةه أّنأشما عألةّبع ّ أف أأللءأّ عمأّّ ل ألةدة  ألةلدلّي

أ
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Abstract 

This study deals with the legal status of the Diplomatic Missions in Palestine The 

subject of this study raise group of questions revolve around the legal basis of 

recognition of Palestine as a legal person of international law and the legal effects of 

being a member ship of the United Nations and the implications of doining the 

international conventions relating to diplomatic work especially Vienna convention 

on Diplomatic Relation 1961 and increasing the level of Palestinian diplomatic 

representation from being organization to country beside that recognizing the rules of 

establishing diplomatic relations and mission between Palestine and other countries . 

 

 Plus an applied study on the approved Embassy of the Hashemite King of Jordan 

clarification  the diplomacy immunities and privileges it has comparing them with the 

text of Vienna convention on Diplomatic Relations 1961 and who it adjustment with 

the national legislation. 

   

The importance of the study stems from the facetted the state of Palestine is especial 

and evcoptional  station that is under the control of the Israel occupation . 

 

The choice of this subject because of the plenty questions rise  after the state of 

Palestine granted the status of observer state not a member of the United Nation 

which contributed the signing of many concretions inctoding diplomatic work and 

diplomatic recognition from serial countries led to change in international law of the 

station of Palestine .  
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 المقدمة

إال أنيا لـ تكف تأخذ طابع االنتظاـ ، ظيرت العالقات الدبمكماسية بيف الجماعات البشرية منذ القدـ

كلكف كنتيجة لنشكء العديد مف العالقات الدكلية في العيد الحديث كنظران التساع نطاؽ ، آنذاؾ

لتمثيؿ الدبمكماسي ظير العالقات بيف الدكؿ ككجكد المصالح المشتركة بينيا كازدياد الحاجة الى ا

 اكؿ تمثيؿ دبمكماسي ككاف بيف الدكؿ األكركبية كبعدىا ظير بيف باقي دكؿ العالـ. 

لقد تجمى االىتماـ بالعالقات الدبمكماسية بيف الدكؿ بعد أف ظير األثر االيجابي لمعالقات 

ما طكر العالقات ك، الدبمكماسية بينيا إذ أف العمؿ الدبمكماسي كطد عالقات الصداقة بيف الدكؿ

كانبثؽ عف االىتماـ الدكلي بالعالقات الدبمكماسية تقنيف ، كالثقافية بيف شعكب العالـ، االقتصادية

كالتي نظـ مف ، ـ1961العمؿ الدبمكماسي ككاف ذلؾ بإبراـ اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية عاـ 

ىذه االتفاقية صالحية سف تشريعاتيا كترؾ لمدكؿ المكقعة عمى ، خالليا العمؿ الدبمكماسي الدكلي

 الناظمة لمكظائؼ الدبمكماسية.

اف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية تتطمب لالنضماـ إلييا أف يككف المنضـ إلييا شخصان مف 

كلككف منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي الكحيد لمشعب الفمسطيني ، أشخاص القانكف الدكلي

كالكتسابيا ، المجتمع الدكلي شخصان مف أشخاص القانكف الدكلي أسكة بباقي أشخاصوكالتي اعتبرىا 

مع االشارة بأف المجمس ، 1/4/2014ىذه الصفة فقد بادرت باالنضماـ التفاقية فيينا بتاريخ 

قانكف السمؾ  25/8/2005التشريعي الفمسطيني كعقب اتفاقية أكسمك أقر بجمستو المنعقدة بتاريخ 

 . 2005( لسنة 13رقـ ) الدبمكماسي



 

2 
 

 اشكالية الدراسة وتساؤالتيا

تتجسد مشكمة البحث في إشكالية المكازنة بيف حصانات كامتيازات المبعكث الدبمكماسي كأمف الدكلة 

كما تتجسد إشكالية ىذا البحث في مدل حماية مقرات البعثات الدبمكماسية المتعمدة ، المكفد إلييا

كىنا تثكر العديد مف ، ما زالت تقبع تحت االحتالؿ اإلسرائيميلدل فمسطيف سيما كأف فمسطيف 

 التساؤالت التي تناكلتيا باإلجابة في ىذا البحث كمف أىميا : 

 ما مدل اعتبار فمسطيف شخصان مف أشخاص القانكف الدكلي؟   -

كمف ىي الجية المختصة بالتمثيؿ الدبمكماسي لمشعب الفمسطيني بعد قياـ السمطة الكطنية  -

 سطينية؟الفم

 كما ىك االثر القانكني المترتب عمى حصكؿ فمسطيف عمى عضكية االمـ المتحدة؟ -

ثران عمى تمثيميا أعمى عضكية االمـ المتحدة ينية طمنظمة التحرير الفمسكىؿ لحصكؿ  -

 الدبمكماسي الدكلي؟

 كىؿ تـ رفع مستكل درجة القنصميات الفمسطينية الى مستكل سفارات؟  -

متيازات الدبمكماسية التي تتمتع بيا البعثة الدبمكماسية االردنية في كما ىي الحصانات كاال -

 فمسطيف؟

 كما ىي االجراءات المتبعة في قبكؿ كاعتماد البعثات الدبمكماسية لدكلة فمسطيف؟ -

 كما ىي كظائؼ البعثات الدبمكماسية كنشاطاتيا في فمسطيف؟ كما ىك اثر االخالؿ بيا؟ -
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كيفية إدارة العممية الدبمكماسية الفمسطينية بعد قياـ  معرفة، في ظؿ تضارب الصالحيات -

السمطة الكطنية الفمسطينية في ظؿ االشكالية القائمة بيف منظمة التحرير ممثمة بدائرتيا السياسية 

 ككزارة الخارجية بالسمطة الكطنية الفمسطينية ؟

 حكاـ القانكف الدكلي ؟ كما ىي الجية المختصة بإدارة العممية الدبمكماسية الفمسطينية بمكجب أ -

 .الدراسة أىمية

  : التالي النحك عمى عممي كأخر عممي جانب في الدراسة أىمية تكمف

 .لمدراسة العممية األىمية : أوالً 

 تكمف األىمية العممية في الدراسة بما يمي:

مبعثات أكالن: تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات األكلى التي انصبت عمى مكضكع المركز القانكني ل

 الدبمكماسية لدل فمسطيف.

ثانيان : تكمف أىمية الدراسة  بعد االعترافات المتزايدة عقب حصكؿ فمسطيف عمى عضكية دكلة 

 مراقب غير عضك في االمـ المتحدة. 

ثالثان: تساىـ ىذه الدراسة بالمعرفة العميقة كالتفصيمية بالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية التي تتمتع 

 فمسطيف . ثات الدبمكماسية المعتمدة لدللبعبيا ا

 رابعان: تساىـ الدراسة في معرفة التسمسؿ الدبمكماسي لدكلة فمسطيف.
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 .لمدراسة العممية األىمية : ثانياً 

 اعتمادىػػا خػػالؿ مػػف فمسػػطيف دكلػػة مكانػػة تغيػػر فػػي لمدراسػػة العمميػػة االىميػػة تكمػػف

 . أراضييا عمى الدبمكماسية لمبعثات

 أىداف الدراسة

اكالن: تنصب أىداؼ الدراسة عمى معرفة الكضع القانكني لدكلة فمسطيف عمى ضكء  أحكاـ القانكف 

 الدكلي كتحميمييا خاصة في ظؿ الكضع االستثنائي لفمسطيف ككنيا تقبع تحت االحتالؿ.

 ثانيان: معرفة االثار القانكنية المترتبة عمى حصكؿ فمسطيف عمى عضكية االمـ المتحدة.

عرفة االثار القانكنية المترتبة عمى انضماـ فمسطيف لالتفاقيات الدكلية كتحديدان المتعمقة ثالثان: م

 بالقانكف الدبمكماسي.

رابعان: معرفة التسمسؿ الذم أدل الى رفع مستكل التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني مف منظمة الى 

 دكلة.

الدبمكماسية بيف فمسطيف كالدكؿ األخرل  خامسان: معرفة القكاعد القانكنية التي تحكـ اقامة العالقات

نشاء البعثات الدبمكماسية بيف الطرفيف.  كا 

 سادسان: معرفة كظائؼ البعثات الدبمكماسية كنشاطاتيا كاثر االخالؿ بيا.

سابعان: معرفة الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية التي تتمتع بيا البعثة الدبمكماسية االردنية المعتمدة 

 حالة تطبيقية سفارة المممكة االردنية الياشمية. ،لدل فمسطيف
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 منيجية الدراسة

مف خالؿ التركيز عمى المعاىدات الدكلية القكانيف استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي 

الذم يقكـ عمى تحميؿ المشكمة ك ، باالضافة إلى اآلراء الفقيية الخاصة بذلؾ، الكضعية ذات الصمة

كما كتـ استخداـ المنيج المقارف كالمنيج ، صكص القانكنية عمييا كحميااط النالمطركحة كاسق

 . باإلضافة إلى منيج دراسة الحالة ، االقانكني في جزئية مني

 صعوبات الدراسة

اف الصعكبات كالتحديات التي كاجية الباحث عند اعداد ىذه الدراسة ىي ندرة الدراسات العممية 

كما ، القانكني كالحصانات الدبمكماسية لمبعثات الدكلية في فمسطيف القانكنية التي تحدثت عف المركز

كتكمف الصعكبات التي كاجييا الباحث في التكاصؿ مع كزارة الخارجية الفمسطينية كالسفارة االردنية 

كما تكمف صعكبة مكضكع الدراسة باف فمسطيف دكلة تقبع تحت االحتالؿ ، المعتمدة لدل فمسطيف

، ة ذلؾ ىناؾ سفارات لمدكؿ لدل االحتالؿ االسرائيمي كخاضعة الرادة االحتالؿاالسرائيمي كبنتيج

كىناؾ مكاتب تمثيمية لمدكؿ ذاتيا خاضعة الرادة دكلة فمسطيف كىنا تكمف الصعكبة في اف ىذه 

 السفارات ال تخضع الرادة دكلة فمسطيف.

 تقسيمات الدراسة 

 كخاة ؛ تـ تقسيـ مكضكع البحث عمى النحك التالي:كبناء عمى ما تقدـ كتحقيقا ألىداؼ الدراسة المت

 .الوضع القانوني لدولة فمسطين عمى ضوء أحكام القانون الدولي : الفصل األول 

 .دكلة فمسطيف شخص مف أشخاص القانكف الدكلي : المبحث األكؿ 
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 .دكلة فمسطيف شخص مف أشخاص القانكف الدبمكماسي الدكلي : المطمب األكؿ 

األساس القانكني لالعتراؼ بدكلة فمسطيف كشخص مف أشخاص القانكف الدبمكماسي  : كؿالفرع األ
 .الدكلي 

 .الجية المختصة بالتمثيؿ الدبمكماسي لدكلة فمسطيف : الفرع الثاني 

 .دكر األمـ المتحدة في الحؽ بتقرير المصير :المطمب الثاني

 .كتككينيا(  أركاف الدكلة في القانكف الدكلي )عناصرىا: كؿ الفرع األ 

 .أنكاع الدكؿ مف حيث التككيف المادم كالسياسي  :الفرع الثاني 

 .الشركط المكضكعية كاإلجرائية لالعتراؼ بالدكؿ  : الفرع الثالث

 .عضكية الدكؿ في األمـ المتحدة :المطمب الثالث 

 .ميثاؽ األمـ المتحدة كقبكؿ األعضاء الجدد : الفرع األكؿ 

 .ية العامة كقبكؿ أعضاء جدد في األمـ المتحدة الجمع: الفرع الثاني 

 اآلثار القانكنية التي تترتب عمى حصكؿ فمسطيف عمى عضكية األمـ المتحدة .:الفرع الثالث 

اآلثار القانكنية المترتبة عمى انضماـ دكلة فمسطيف لممعاىدات الدكلية ذات الصمة  : المبحث الثاني
 .بالقانكف الدبمكماسي

 .االتفاقيات الدكلية الخاصة باالمتيازات كالحصانات الدبمكماسية  :المطمب األكؿ 

 .تبعات انضماـ دكلة فمسطيف إلى اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية  : المطمب الثاني

 .أحكاـ المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية عمى المستكل الدكلي كالفمسطيني : المطمب الثالث 

 .دات كاالتفاقيات الدكلية عمى المستكل الدكلي أحكاـ المعاى: الفرع األكؿ 

 أحكاـ المعاىدات عمى المستكل الفمسطيني .:الفرع الثاني 

 . رفع مستكل التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني مف منظمة إلى دكلة : المبحث الثالث
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 .حصكؿ منظمة التحرير الفمسطينية عمى عضك مراقب في األمـ المتحدة  :المطمب األكؿ 

 .حصكؿ دكلة فمسطيف عمى عضك مراقب باألمـ المتحدة : مب الثاني المط

 .الرفع مف درجة القنصميات الفمسطينية إلى مستكل سفارة :المطمب الثالث 

 

 .البعثات الدبموماسية الخارجية الدائمة المعتمدة لدى دولة فمسطين  : الفصل الثاني

نشاء البعثات إقامة العالقات الدبمكماسية بيف دك  :المبحث األكؿ  لة فمسطيف كالدكؿ األخرل كا 
 .الدبمكماسية بيف الطرفيف 

 .إقامة العالقات الدبمكماسية بيف دكلة فمسطيف كالدكؿ األخرل  :المطمب األكؿ 

االتفاقيات ، القكاعد القانكنية التي تحكـ إقامة العالقات الدبمكماسية ) العرؼ الدكلي: الفرع االكؿ 
 .االجتياد كالفقو الدكلياف (، داخميةالتشريعات ال، الدكلية

تبادؿ االعتراؼ بيف ، شركط إقامة العالقات الدبمكماسية ) تمتع الدكؿ بالسيادة الكاممة: الفرع الثاني 
 .االتفاؽ عمى إقامة عالقات دبمكماسية (، الدكؿ

 .إنشاء البعثات الدبمكماسية بيف دكلة فمسطيف كالدكؿ األخرل  :المطمب الثاني 

إجراءات قبكؿ كاعتماد المبعكث ، تشكيؿ البعثة الدبمكماسية )أعضاء البعثة الدبمكماسية :ع االكؿالفر 
 .الدبمكماسي(

 صفات الدبمكماسي(.، البعثة الدبمكماسية )أصناؼ مكظفك البعثة الدبمكماسية أعضاء :الفرع الثاني 

 .دكلة فمسطيف كأثر اإلخالؿ بيادل كظائؼ ككاجبات البعثات الدبمكماسية المعتمدة ل: المبحث الثاني

 .كظائؼ المبعكث الدبمكماسي :المطمب األكؿ 

، الكظائؼ العادية لممبعكث الدبمكماسي )تمثيؿ الدكلة المعتمدة لدل الدكلة المعتمد لدييا: الفرع األكؿ
حماية مصالح الدكلة المعتمدة كمصالح رعاياىا في الدكلة المعتمد لدييا في الحدكد المقررة في 

التعرؼ بكؿ الكسائؿ المشركعة عمى ، التفاكض مع حككمة الدكلة المعتمد لدييا، القانكف الدكلي
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، ظركؼ كتطكر األحداث في الدكلة المعتمد لدييا كعمؿ التقارير عف ذلؾ لحككمة الدكؿ المعتمدة
تمدة كالدكلة المع تييئة عالقات الصداقة كتنمية العالقات االقتصادية كالثقافية كالعممية بيف الدكلة

 .(المعتمد لدييا

مصالح حماية ، الكظائؼ االستثنائية لممبعكث الدبمكماسي )ممارسة المياـ القنصمية: الفرع الثاني 
 .(دكلة ثالثة كمصالح رعاياىا

 .كاجبات كالتزامات المبعكث الدبمكماسي تجاه الدكلة المعتمد لدييا )دكلة فمسطيف(: المطمب الثاني 

 .ـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكلة المعتمد لديياعد: الفرع األكؿ

 .احتراـ قكانيف كأنظمة الدكلة المعتمد لدييا كقكاعد القانكف الدكلي :الفرع الثاني

 .أثر إخالؿ المبعكث الدبمكماسي بكاجباتو تجاه الدكلة المعتمد لدييا :المطمب الثالث

 .لفتو قكانيف الدكلة المعتمد لديياإنياء مياـ المبعكث الدبمكماسي لمخا :الفرع األكؿ

 مسؤكلية دكلة المبعكث الدبمكماسي عف تصرفاتو غير المشركعة. :الفرع الثاني

 

دراسة  –الحصانات واالمتيازات الدبموماسية األجنبية المعتمدة لدى دولة فمسطين الفصل الثالث : 
 .تطبيقية عمى سفارة االردن

نح الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية الممنكحة لمبعثات األساس القانكني لم كؿ :المبحث األ 
 .الدبمكماسية

نظرية ، نظرية مقتضيات الكظيفة، نظرية االمتداد اإلقميمي، نظرية الصفة التمثيمية المطمب األكؿ :
 .نظرية حسف التصرؼ، نظرية الكرامة، االستقالؿ كالسيادة

 .صانات االمتيازات الدبمكماسية مكقؼ اتفاقية فيينا مف أساس كح:  ثانيالمطمب ال

 .حصانات كامتيازات البعثة الدبمكماسية  المبحث الثاني :

 .الحصانات كاالمتيازات المتعمقة بمقر البعثة الدبمكماسية كؿ : المطمب األ
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 .حصانة مقر البعثة الدبمكماسية الفرع األكؿ : 

 .حؽ المجكء الفرع الثاني : 

 .البعثة ككثائقيا كاإلعفاءات المالية المتعمقة بمقر البعثة الدبمكماسيةحرمة محفكظات الفرع الثالث : 

 .الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية المتعمقة بعمؿ البعثة الدبمكماسيةالمطمب الثاني : 

 .حرية االتصاؿ  الفرع األكؿ :

 .حصانة الحقيبة الدبمكماسية كحاممياالفرع الثاني : 

 .كاالمتيازات الدبمكماسية المتعمقة بأعضاء البعثة الدبمكماسية الحصانات المطمب الثالث : 

حرمة مسكف المبعكث ، ) حرمة ذات المبعكث الدبمكماسيالحصانة الشخصية  كؿ : الفرع األ
 (.حرية تنقؿ المبعكث الدبمكماسي ، الدبمكماسي

، لقضائية المدنيةالحصانة ا، الحصانة القضائية الجنائية )الحصانة القضائية  الفرع الثاني : 
 (.التنازؿ عف الحصانة القضائية ، االعفاء مف أداء الشيادة، الحصانة القضائية االدارية

 .االعفاء مف الرسـك كالرسـك الجمركية ( ، االعفاء مف الضرائب الفرع الثالث : االعفاءات المالية )

، لكحات االعالنات كالصكر بعض التسييالت األخرل ) رفع العمـ كالشعار ككضعالمطمب الرابع :  
اعفاء ، اعفاء المبعكث الدبمكماسي كأفراد أسرتو مف تطبيؽ االجراءات المتعمقة باإلقامة كالسفر

االستثناء مف قكانيف ، المبعكث الدبمكماسي مف شرط الحصكؿ عمى ترخيص حمؿ السالح أك إحرازه
االعفاء مف ، ة الشعائر الدينيةالحؽ في إقام، عدـ تفتيش أمتعة المبعكث الدبمكماسي، الجنسية

تقديـ التسييالت الالزمة إليجاد مقر ، االعفاء مف الخدمات الخاصة كالعامة، الضماف االجتماعي
 لمبعثة الدبمكماسية كالسكف لرئيسيا كأعضائيا (.
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 الفصل األول: الوضع القانوني لدولة فمسطين عمى ضوء أحكام القانون الدولي.

حيث تطرؽ ، ؿ الكضع القانكني لدكلة فمسطيف عمى ضكء أحكاـ القانكف الدكليسيتناكؿ الفصؿ األك 
، متفرعان إلى ثالثة مطالب، المبحث األكؿ إلى أف دكلة فمسطيف شخص مف أشخاص القانكف الدكلي

كقسـ ، حيث تحدث المطمب األكؿ عف دكلة فمسطيف شخص مف أشخاص القانكف الدبمكماسي الدكلي
كؿ األساس القانكني لالعتراؼ بدكلة فمسطيف كشخص مف أشخاص ػع األبيف الفر ، إلى فرعيف

ك ، كالفرع الثاني الجية المختصة بالتمثيؿ الدبمكماسي لدكلة فمسطيف، القانكف الدبمكماسي الدكلي
، كقسـ  إلى ثالثة فركع، المطمب الثاني تحدث عف  دكر األمـ المتحدة في الحؽ بتقرير المصير

كالفرع الثاني عف ، كؿ أركاف الدكلة في القانكف الدكلي )عناصرىا كتككينيا(حيث تناكؿ الفرع األ
كالفرع الثالث الشركط المكضكعية كاإلجرائية ، أنكاع الدكؿ مف حيث التككيف المادم كالسياسي

، كقسـ إلى ثالثة فركع، كتناكؿ المطمب الثالث عضكية الدكؿ في األمـ المتحدة، لالعتراؼ بالدكؿ
كالفرع الثاني الجمعية العامة كقبكؿ ، األكؿ ميثاؽ األمـ المتحدة كقبكؿ األعضاء الجدد بيف الفرع

كالفرع الثالث اآلثار القانكنية التي تترتب عمى حصكؿ فمسطيف عمى ، أعضاء جدد في األمـ المتحدة
 عضكية األمـ المتحدة .

دكلة فمسطيف لممعاىدات الدكلية كتطرؽ المبحث الثاني إلى اآلثار القانكنية المترتبة عمى انضماـ 
حيث تحدث المطمب األكؿ عف ، متفرعان إلى ثالثة مطالب، ذات الصمة بالقانكف الدبمكماسي

كالمطمب الثاني بيف تبعات انضماـ ، االتفاقيات الدكلية الخاصة باالمتيازات كالحصانات الدبمكماسية
براز المكاسب التي حققتيا الدبمكماسية دكلة فمسطيف إلى اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية ك  ا 

كالمطمب الثالث تناكؿ أحكاـ المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية عمى ، الفمسطينية عمى ىذا الصعيد
بيف الفرع األكؿ أحكاـ المعاىدات كاالتفاقيات ، كقسـ  إلى فرعيف، المستكل الدكلي كالفمسطيني
 أحكاـ المعاىدات عمى المستكل الفمسطيني .كالفرع الثاني ، الدكلية عمى المستكل الدكلي

كتفرع إلى ، كبيف المبحث الثالث رفع مستكل التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني مف منظمة إلى دكلة
كتطرؽ المطمب األكؿ إلى حصكؿ منظمة التحرير الفمسطينية عمى عضك مراقب في ،  ثالثة مطالب
، ة فمسطيف عمى عضك مراقب باألمـ المتحدةكتناكؿ المطمب الثاني حصكؿ دكل،  األمـ المتحدة

كالمطمب الثالث الرفع مف درجة القنصميات الفمسطينية إلى مستكل سفارة  في فترة ما بعد حصكليا 
 عمى دكلة مراقب في األمـ المتحدة .
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 المبحث األول : دولة فمسطين شخص من أشخاص القانون الدولي .

، متفرعان إلى ثالثة مطالب، ف أشخاص القانكف الدكليتناكؿ المبحث األكؿ دكلة فمسطيف شخص م
كقسـ إلى ، حيث تحدث المطمب األكؿ عف فمسطيف شخص مف أشخاص القانكف الدبمكماسي الدكلي

كؿ األساس القانكني لالعتراؼ بدكلة فمسطيف كشخص مف أشخاص القانكف بيف الفرع األ، فرعيف
كالمطمب ، تصة بالتمثيؿ الدبمكماسي لدكلة فمسطيفكالفرع الثاني الجية المخ، الدبمكماسي الدكلي

حيث تناكؿ ، كقسـ  إلى ثالثة فركع، الثاني تحدث عف  دكر األمـ المتحدة في الحؽ بتقرير المصير
كالفرع الثاني عف أنكاع الدكؿ مف ، كؿ أركاف الدكلة في القانكف الدكلي )عناصرىا كتككينيا(الفرع األ

، كالفرع الثالث الشركط المكضكعية كاإلجرائية لالعتراؼ بالدكؿ، يحيث التككيف المادم كالسياس
بيف الفرع األكؿ ، كقسـ إلى ثالثة فركع، كتناكؿ المطمب الثالث عضكية الدكؿ في األمـ المتحدة

كالفرع الثاني الجمعية العامة كقبكؿ أعضاء جدد في ، ميثاؽ األمـ المتحدة كقبكؿ األعضاء الجدد
لفرع الثالث اآلثار القانكنية التي تترتب عمى حصكؿ فمسطيف عمى عضكية األمـ كا، مـ المتحدةاأل

 المتحدة .
 
 شخص من أشخاص القانون الدبموماسي الدولي . فمسطينمب األول : دولة طالم
 

ال بد مف التطرؽ لمعرفة ، لمحديث عف فمسطيف كشخص مف أشخاص القانكف الدبمكماسي الدكلي
كما ، فمسطيف كشخص مف أشخاص القانكف الدبمكماسي الدكليدكلة اؼ باألساس  القانكني لالعتر 

 .فمسطيف دكلة ىي الجية المختصة بالتمثيؿ الدبمكماسي ل

 مبينان ذلؾ مف خالؿ الفرعيف :

الفرع األكؿ : األساس القانكني لالعتراؼ بدكلة فمسطيف كشخص مف أشخاص القانكف الدبمكماسي 
 الدكلي .

 لتمثيؿ الدبمكماسي لدكلة فمسطيف.المختصة با الفرع الثاني : الجية
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الفرع األول : األساس القانوني لالعتراف بدولة فمسطين كشخص من أشخاص القانون 
 الدبموماسي الدولي .

ألنيا ما زالت فمسطيف حتى يكمنا ىذا ، كفقان لمقانكف الدكلي التقميدم تفتقد فمسطيف لمقكمات الدكلة
مما يستكجب معرفة ما مدل اعتبار فمسطيف شخص مف ، ؿ اإلسرائيميتقبع تحت سيطرة االحتال
 . أشخاص القانكف الدكلي ؟

حيث يعتبر األخير قانكف التعايش ، يختمؼ القانكف الدكلي التقميدم عف القانكف الدكلي المعاصر
ؿ كقانكف النضاؿ الكطني التحررم الذم تمارسو الشعكب الكاقعة تحت االحتال، السممي بيف الدكؿ

ك كفقان لمنظرية العامة لمقانكف الدكلي المعاصر ، مف أجؿ إحقاؽ حقيا في تقرير مصيرىا كاالستقالؿ
 يكجد ثالث أنكاع ألشخاص القانكف الدكلي الدبمكماسي :

 أكالن :الدكؿ ذات السيادة .

 ثانيُا :المنظمات الدكلية .

المعترؼ  بحركات التحرر والمصير ممثم ة كاالستقالؿ كتقريرثالثُا : الشعكب المكافحة مف أجؿ الحري
 . بيا دكليان 

 جؿ تقرير مصيره كاستقاللو ال بد مف تكافر عدة شركط كىي : أحتى يعتبر الشعب مكافح مف 

 جؿ تقرير المصير كالحرية كاالستقالؿ .أالنضاؿ مف  -1
 كجكد منظمة تقكد نضاؿ الشعب . -2
 أف يكجو النضاؿ ضد االحتالؿ األجنبي . -3
  1 . ؿ القانكف الدكلي كميثاؽ األمـ المتحدة كقكاعد القانكف الدكلي اإلنسانيشرعية النضا -4
 معترؼ بيا دكليان كاقميميان . -5

 ان طإذا كانت ممارسة العمؿ الدبمكماسي مف أعماؿ السيادة التي تمارسيا الدكؿ المستقمة باعتبارىا نشا
ينية قد جاءت استثناء عمى ىذه طلفمسفإف الدبمكماسية في الحالة ا، مؤسسيان يمارس بعد قياـ الدكلة

، كرت مف العدـطحيث إنيا ت، فقد نشأت في ظركؼ مختمفة عف نظيراتيا في معظـ الدكؿ، القاعدة
إضافة إلى أنيا بدأت عمميا مف خارج ، يني مستقؿ ذم سيادةطكفي ظؿ عدـ كجكد كياف فمس

                                                           
1
 .36ص  ،ـ  1991 ،عكا  ،مؤسسة األسكار  ،دكلة فمسطيف كالقانكف الدبمكماسي الدكلي  ،ديب عكاكم  
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ز بالعممية النضالية كالمقاكمة كساىمت بشكؿ بار ، كرطكأخذت بالتكسع كالت، ينيةطاألراضي الفمس
أخذت ، ـ 1988تشريف الثاني مف عاـ  15يني في طكفكر إعالف االستقالؿ الفمس، ينيةطالفمس

كنتيجة لذلؾ ازداد تأثير منظمة التحرير عمى الساحة الدكلية ، يفطتتكالى اعترافات الدكؿ بدكلة فمس
 .1الدبمكماسية الدكلية في جميع مجاالت العالقات الدكلية كمف ضمنيا العالقات 

 
نجد أف الشعب سابقان فإذا دققنا في التحميؿ بالشركط المذككرة ، فيما يخص الكضع الفمسطيني

جؿ تقرير مصيره أكيقاكـ مف ، اإلسرائيميالفمسطيني شعبان مناضؿ يكجو نضالو ضد االحتالؿ 
المتحدة كقكاعد القانكف  كيمارس بشرعية النضاؿ كفؽ القانكف الدكلي كميثاؽ األمـ، كاالستقالؿ

ـ 1982يكنيك مف العاـ  7في اعالنان منظمة التحرير الفمسطينية شرعت كأكدعت الدكلي حيث 
بتكجيو نداء إلى مجمس االتحاد السكيسرم يتضمف إعالف منظمة التحرير التزاميا بتطبيؽ اتفاقيات 

المسمحة التي تعتبر طرفان  ـ أثناء الصراعات1977ـ كالبرتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ 1949جنيؼ 
ف الشعب الفمسطيني ممثالن بمنظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي الكحيد لمشعب أك ، 2فييا 

كعميو يعتبر الشعب الفمسطيني ممثالن ، الفمسطيني كحركة تحرر تتمتع بالشخصية القانكنية الدكلية
كلي أسكة بباقي أشخاصو مف الدكؿ بمنظمة التحرير الفمسطينية شخصان مف أشخاص القانكف الد

ككقعت عمى ، لقانكف الدبمكماسي الدكليعو المختمفة كمنيا اك كشخصان لكافة فر ، كالمنظمات الدكلية
كلكف األمـ المتحدة اعترفت بمنظمة التحرير ، ـ1977البياف الختامي لمبركتكككؿ األكؿ لعاـ 

 الدكؿ العربية بيا .جامعة ينية بعد اعتراؼ طالفمس

خذت الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة كمجمس األمف الدكلي كغيره مف المنظمات الدكلية بعدة ات
تجمت في االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي ، كثائؽ دكلية كمجمكعة قرارات دكلية

مكاتب ليا في كبناء عمى ذلؾ قامت منظمة التحرير الفمسطينية بإنشاء ، الكحيد لمشعب الفمسطيني
عاـ كابتداء مف ، كمع مركر الزمف كازدياد االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية، الدكؿ األجنبية

ـ أصبح المجتمع الدكلي ينظر إلى الكضع القانكني الفمسطيني بمثابة دكلة في طكر التككيف 1974
 : " إف الجمعية  كتضمف 3ـ 14/10/1974( الصادر في تاريخ 3210كتحديدان بعد القرار رقـ )

منظمة  تدعك، فمسطيف بقضية المعني األساسي الطرؼ ىك الفمسطيني الشعب أف ترل إذ العامة

                                                           
1
 ،جامعة بيرزيت  ،معيد ابراىيـ ابك الغد لمدراسات الدكلية  ،سمة أكراؽ عمؿ سم ،يني عمى ضكء أحكاـ القانكف الدبمكماسي الدكلي طالكضع الفمس ،محمكد أبك صكم  

 .1ص،2011
2
 .108ص  ،ـ   2005 ،  اإلسكندرية ،المعارؼ منشأة ، اإلنساني الدكلي القانكف، الشاللدة فياد محمد 

3
 .14/7/1974( الصادر في تاريخ  3210قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ ) 
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 قضية بشأف العامة الجمعية مداكالت في االشتراؾ إلى الفمسطيني لمشعب الممثمة الفمسطينية التحرير
ينية كممثؿ لمشعب كنتيجة لذلؾ دعيت منظمة التحرير الفمسط، " العامة جمساتيا في فمسطيف

 الفمسطيني في اجتماعات األمـ المتحدة . 

ـ بعد أف كانت مكاتب منظمة التحرير الفمسطينية لدل الدكؿ ترتبط بحركات 1984كفي عاـ 
بعد ارتفاع تمثيميا إلى ، أصبحت ترتبط بكزارة خارجية ىذه الدكؿ، الصداقة ك المنظمات االجتماعية

لما ليا مف أىمية قانكنية كدبمكماسية ، ا سنتناكلو بالتفصيؿ فيما بعدكىذا م مستكل ما يقارب السفارة
 بأف أصبحت مكاتب منظمة التحرير الفمسطينية تكتسب بعض الصفات الدبمكماسية الدكلية الرسمية 

 

 الفرع الثاني : الجية المختصة بالتمثيل الدبموماسي لدولة فمسطين. 
بأنيا شخص مف ، جؿ الحرية كاالستقالؿأب المكافحة مف لقد بينا سابقان أنو تـ االعتراؼ بالشعك 

كبالنتيجة ، كاالعتراؼ بالشخصية القانكنية الدكلية لحركات التحرر الكطني، أشخاص القانكف الدكلي
حد أشخاص القانكف الدبمكماسي الدكلي كبمنظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ أتـ اعتبار فمسطيف 

كقد مارست منظمة التحرير الفمسطينية نشاطاتيا الدبمكماسية مع ، يالشرعي الكحيد لمشعب الفمسطين
ئيمي كنتيجة لمكضع االستثنائي حيث إف فمسطيف تقبع تحت االحتالؿ اإلسرا، الدكؿ كأم دكلة مستقمة

، م تشيده فمسطيف بدؿ مف أف تقكـ فمسطيف بممارسة المياـ الدبمكماسية كاالتصاالت الخارجيةذال
كبناء عميو إف الجية الكحيدة المختصة بالتمثيؿ ، فمسطيف ير الفمسطينية بمياـتقـك منظمة التحر 

 الدبمكماسي الفمسطيني ىي منظمة التحرير الفمسطينية فقط ال غير .

 كىما كما يمي :  فمسطينيكتجد االشارة إلى التميز ما بيف مرحمتيف مف مراحؿ التمثيؿ الدبمكماسي ال

 : مرحمتين إلى لفمسطين الدبموماسي بالتمثيل صةالمخت الجية مرحمة تقسيم يمكن

 الفمسطينية(. الوطنية السمطة قبل ما مرحمة ) م4994 عام قبل ما مرحمة : األولى المرحمة

 التحرير منظمة تأسيس ىك ،ـ 1964 العاـ قبؿ ينيةطالفمس لمدبمكماسية األبرز االنجاز كاف
 ،بتأسيسيا العربية الدكؿ بإقناع قامت أف بعد ،سميةالر  الدبمكماسية إنجازات أكلى لتككف ينيةطالفمس
 لمشعب كممثؿ معيا كالتعامؿ ،الناصر عبد جماؿ كدعـ ،الشقيرم ألحمد الذاتية الجيكد بفعؿ كذلؾ
 القةطإلن األكلى السنكات في السرم الثكرم العمؿ فترة خال فيما ،الدبمكماسية شكمت كقد ،ينيطالفمس
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 أما ،الستينات نياية مع ،ينيةطالفمس التحرير لمنظمة الخارجية السياسة في األكلى األىمية ،الثكرة
 ،بالدبمكماسية تكصؼ ال دكلية عالقات مف ينيةطالفمس التحرير منظمة أك لمثكرة كاف فما ذلؾ قبؿ
 عمييا غمبت التي ،كميماتو ،كأدكاتو ،كسائمو لو ،الخارجية العالقات في ثكرم طنشا ىك ما بقدر
 .1 آنذاؾ الغالبة الثكرية بالمسمكية كاتصفت السائدة ةالثكري السمة

 لمشعب الكحيد الشرعي الممثؿ الفمسطينية التحرير منظمة بقياـ السابقة الفقرة في بيناه ما كىذا
 . الدكؿ مع الدبمكماسي النشاط رسةبمما الفمسطيني

 (. الفمسطينية ةالوطني السمطة وجود مرحمة ) م4994 عام بعد ما مرحمة : الثانية المرحمة

ـ نتيجة لكجكد السمطة الكطنية الفمسطينية عمى أرض فمسطيف عممت عمى تشكيؿ 1994في عاـ 
عدة  كزارات مف ضمنيا كزارة  التخطيط كالتعاكف الدكلي يكمف عمميا بالمجاالت الخارجية لمسمطة 

الفمسطيني ليتكافؽ  ـ عدؿ المجمس التشريعي القانكف األساسي 2003كفي عاـ ، الكطنية الفمسطينية
فيما بعد ، كفي نفس العاـ تشكمت الحككمة الفمسطينية الخامسة، مع استحداث منصب رئيس الكزراء

نتيجة لتغيرات في القضية الفمسطينية تـ فصؿ مجاؿ عمؿ كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي إلى 
، 2ةاألمكر السياسية الخارجيمجاليف مستقميف مما أدل إلى إنشاء أكؿ كزارة لمشؤكف الخارجية تتكلى 

كعميو تـ إثارة إشكالية حكؿ ازدكاجية األجيزة المختصة بالمياـ الدبمكماسية الفمسطينية )الجياز األكؿ 
 كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي ك الجياز الثاني الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية (. 

 الشعب لدل الدبمكماسي بالتمثيؿ المختصة الجية ىي السؤاؿ الذم يطرح نفسو في ىذا المقاـ مف
 الكطنية الفمسطينية؟ السمطة قياـ بعد الفمسطيني

مف خالؿ اإلطالع عمى رسالة كرؤيا كزارة الخارجية الفمسطينية فقد تبنت القياـ بالمياـ الدبمكماسية 
، لشعب الفمسطينيتتمثؿ رسالة الكزارة في المساىمة بالنيكض بقضية ا صراحة حيث جاء فييا :"

كتحقيؽ السالـ كفقا لمشرعية ، كالنضاؿ السياسي الجاد إلنجاز الحقكؽ كاألىداؼ الكطنية الفمسطينية
الذم يقصد بو ) االنسحاب االسرائيمي مف األراضي  1967كحؿ الدكلتيف عمى أساس خط ، الدكلية

مة كؿ ذلؾ القياـ بأداء دبمكماسي كلخد، ـ كاستنادان إلى قرارات الشرعية الدكلية ( 1967المحتمة عاـ 
كتتمثؿ ، متكاصؿ كالعمؿ في ىذا المجاؿ عمى إيجاد جيؿ مف الدبمكماسييف القادريف عمى أداء الرسالة

                                                           
1
معيد ابراىيـ أك الغد  ،منتدل بيرزيت لمدراسات االستراتيجية  ،: مقاربات في القانكف الدكلي كالعالقات الدكلية  ينيةطني التجربة الفمسطدبمكماسية التحرر الك ،تكاـ  رشاد 

 .33ص  ،ـ  2003 ،يف طفمس –بيرزيت  ،جامعة بيرزيت  ،لمدراسات الدكلية 
2
 .78ص  ،ـ  2009 ،فمسطيف  –دار الشيماء  ،انينيا ريخيا مؤسساتيا أنكاعيا قك الدبمكماسية تا ،سعيد أبك عباه  
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كلتكفير الدعـ الالـز لمتنمية ، يالشعب الفمسطينأيضا في اإلسياـ الجاد لرفع المعاناة عف أبناء 
دمات الالزمة لالجئي فمسطيف. كتتمثؿ أيضا في القياـ كمساعدة المتضرريف كلتكفير الخ، االقتصادية

بدكرنا الطبيعي في المحيط العربي عمى أساس مركزية القضية الفمسطينية كالتفاعؿ الديمقراطي 
كتطكير الجامعة العربية كمؤسساتيا. ككذلؾ أداء دكرنا ، اليادؼ إلى تحقيؽ كحدة المكقؼ كفاعميتو

سرة الدكلية كاإلسياـ في تدعيـ السمـ عمى المستكل الدكلي الطبيعي مع أصدقائنا كأعضاء األ
، كفي دعـ كتطكير األمـ المتحدة كالحفاظ عمى دكرىا بما في ذلؾ تجاه قضية فمسطيف، كاإلقميمي

كالعمؿ عمى تحقيؽ مزيد مف ديمقراطية العالقات الدكلية كتعميؽ التعاكف في كافة المجاالت بما في 
كالتعامؿ االيجابي مع األجندة الدكلية كالمياـ ، ة كالثقافية في عالمنا الكاحدذلؾ االقتصادية كالتجاري

كتتمثؿ رسالة الكزارة كذلؾ في العمؿ عمى إعالء شأف القانكف ، الجماعية الممقاة عمى عاتؽ المجتمع
لي الدكلي كااللتزاـ بأحكامو في كؿ مكاف بما في ذلؾ ميثاؽ األمـ المتحدة كالقانكف اإلنساني الدك 

كالدفع باتجاه ، باإلضافة إلى االتفاقات الدكلية كالمعاىدات الثنائية كالمتعددة، كقانكف حقكؽ اإلنساف
 . 1تعزيز حكار الحضارات كثقافة الحكار كالسالـ " 

:" اإلشراؼ  اآلتيككرد أيضان مف مياـ كزارة الخارجية الفمسطينية في مجاؿ تطكير السمؾ الدبمكماسي 
 .2كتنظيمو " ، راء كالممثميف لدل السمطة الكطنية الفمسطينية كدكلة فمسطيفعمى اعتماد السف

دكر كاضح كبارز بالمياـ الدبمكماسية الدكلية مف  تمعبمف الكاضح أف كزارة الخارجية الفمسطينية  
 خالؿ ما كرد برؤيتيا كرسالتيا كمياميا .

مبيف إطار تكامؿ األداء ، ـ2005( لعاـ 13حيث تـ إصدار قانكف السمؾ الدبمكماسي رقـ ) 
الدبمكماسي الفمسطيني كبخاصة بيف كزارة الشؤكف الخارجية في السمطة الكطنية الفمسطينية كالدائرة 

حيث كرد في ديباجة القانكف بأف " مقدمة القانكف ، السياسية في منظمة التحرير الفمسطينية 
مسطيني خطكة بالغة األىمية عمى طريؽ يمثؿ قانكف السمؾ الدبمكماسي الف الدبمكماسي الفمسطيني 

، تطكير السمؾ الدبمكماسي الفمسطيني الذم أنشأتو منظمة التحرير الفمسطينية عبر الدائرة السياسية
بحيث يككف قادران عمى االستمرار في حمؿ المياـ المككمة إليو. كيأتي ذلؾ في إطار تكامؿ األداء 

ي منظمة التحرير الفمسطينية ككزارة الشؤكف الخارجية في الفمسطيني كبخاصة بيف الدائرة السياسية ف
إف إقرار المجمس التشريعي لقانكف السمؾ الدبمكماسي الفمسطيني ال ، السمطة الكطنية الفمسطينية

                                                           
 

1
 http://www.mofa.pna.ps/arـ .18/9/2017تـ الدخكؿ إلى المكقع في تاريخ  ،  كالرساؿ-/ الرؤيا 

2
  ،رجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػطينية لخارجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػطينية زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػع االلكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي لمكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كزارة الخالمراجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كزارة ا  

http://www.mofa.pna.ps 

http://www.mofa.pna.ps/ar/%20الرؤيا-والرسال
http://www.mofa.pna.ps/
http://www.mofa.pna.ps/
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يشكؿ مساسان أك انتقاصان مف منظمة التحرير الفمسطينية باعتبارىا الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب 
كذلؾ التزامان بما كرد في مقدمة القانكف ، مطة الكطنية الفمسطينيةالفمسطيني كىي مرجعية الس

إف إقرار المجمس التشريعي الفمسطيني ليذا القانكف يعبر عف ، األساسي لمسمطة الكطنية الفمسطينية
كاستشرافو إقامة مستقبؿ العمؿ الكطني ، قناعتو بضركرة تنظيـ العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني

دراكو، الفمسطيني حقيقة التحكؿ الكامؿ نحك الدكلة الفمسطينية المستقمة ذات السيادة عمى جميع  كا 
 كعاصمتيا القدس ". 1967األراضي الفمسطينية المحتمة منذ الرابع مف حزيراف )يكنيك(

ـ التي بينت 2005( لعاـ 13( مف قانكف السمؾ الدبمكماسي رقـ )3إال أنو كبالرجكع إلى المادة )
 الخارجية عمى النحك التالي :  مياـ كزارة الشؤكف

.اإلسياـ في كضع السياسة الخارجية الفمسطينية كتنفيذىا بما يخدـ المصالح الكطنية العميا لمشعب 1"
 الفمسطيني.

. تمثيؿ فمسطيف خارجيان كتعزيز العالقات الفمسطينية مع الدكؿ كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية عربيان 2
سالميان كدكلينا.   كا 

داريان كماليان . اإل3  بما في ذلؾ التعيينات كالتنقالت كفقان لمقانكف.، شراؼ عمى جميع البعثات سياسيان كا 

 . تنمية كتطكير التعاكف الدكلي مع فمسطيف كتمثيؿ فمسطيف لدل الجيات الخارجية. 4

كتعزيز العالقة معيـ كتعميؽ تكاصميـ مع شعبيـ ، . رعاية مصالح الفمسطينييف في الخارج5
 نيـ. ككط

 .1. اعتماد جكاز السفر الدبمكماسي كفقان لنظاـ يصدر عف مجمس الكزراء " 6

بالمقارنة بيف ما جاء في مقدمة قانكف السمؾ الدبمكماسي المذككر كبيف ما كرد كيرل الباحث أنو ك 
حيث كرد بالمقدمة بأف إقرار القانكف ال ، نجد أنو ىناؾ تعارض فيما بينيما، ( منو3بنص المادة )

يشكؿ مساسان بمياـ منظمة التحرير في ىذا الشأف كأنو يأتي في إطار تكامؿ المياـ بيف الدائرة 
( مف نفس 3حيث أف كزارة الخارجية كفقان لممادة )، السياسية بالمنظمة ككزارة الخارجية الفمسطينية

 كىنا يكمف التعارض .، القانكف تممؾ الحصة الكبيرة مف المياـ الدبمكماسية

                                                           
 ـ .9/11/2005بتاريخ  ،( 5) صفحة ،( مف الكقائع الفمسطينية 60المنشكر بالعدد ) ،ـ 2005( لعاـ 13( مف قانكف السمؾ الدبمكماسي رقـ )3المادة)  1
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أصبح  كبالتالي، بالسمطة الفمسطينية الدائرة السياسية لمنظمة التحرير قسـ ىامشي  ممحؽأصبحت 
 شيئان فشيئان في العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني . ىدكرىا يتالش

 السؤاؿ الذم يطرح ما مدل تكافؽ الكضع المذككر سابقان مع أحكاـ القانكف الدبمكماسي الدكلي ؟ 

كذلؾ بسبب ، ينية فيو ممؼ القضية مجددان إلى األمـ المتحدةطالفمسـ نقمت القيادة  2011في عاـ 
رئيس ، يفطدكلة فمسإذ تقدـ رئيس ، ريؽ مسدكدةطككصكؿ العممية السممية إلى ، تكقؼ المفاكضات

مب لمحصكؿ طب، ـ 23/9/2011ينية محمكد عباس بتاريخ طالمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمس
كانتيت المجنة المعنية بقبكؿ األعضاء الجدد في مجمس ، األمـ المتحدة عمى العضكية الكاممة في

في حيف ، مبطبعدـ تكافؽ أعضاء المجمس باإلجماع عمى ال، ـ 11/11/2011األمف بتاريخ 
مف عضك مراقب إلى يف عمى تكصية مف المجمس التنفيذم لميكنسكك برفع مكانتيا طحصمت فمس

مب الحصكؿ عمى طينية لمتقدـ بطما دفع القيادة الفمس، ـ 31/10/2011العضكية الكاممة بتاريخ 
لتمنح ، 19/67حيث أصدرت الجمعية العامة القرار رقـ ، عضكية الدكلة المراقب في األمـ المتحدة

 .1 يف صفة دكلة غير عضك )مراقب(طفيو فمس

فاقيات الدكلية كاالت، يف الحؽ الكامؿ في االنضماـ إلى المعاىداتطدكلة فمس 19/67لقد منح قرار 
لى كافة المؤسسات الدكلية المتخصصة، العامة ينييف االستفادة مف اآلليات طما يتيح لمفمس، كا 

دانتيا، التعاقدية كغير التعاقدية لعزؿ دكلة االحتالؿ اإلسرائيمي كصكالن ، كمحاسبتيا، عتياطكمقا، كا 
قب إلى اكسابيا مجمكعة مف يف عمى صفة دكلة مراطإف حصكؿ فمس، ينيةطإلى تجسيد الدكلة الفمس

رفان في طك ، كالدكلية العامةمنيا قدرتيا عمى أف تصبح عضكان في المؤسسات اإلقميمية ، الحقكؽ
 كالدخكؿ في عالقات دبمكماسية كاممة .، االتفاقيات الدكلية العامة

الرغـ مف كب، ككجكد السمطة الفمسطينية عمى إثر اتفاقية )أكسمك(، فيما يتعمؽ بالكاقع الفمسطيني
، كاعتراؼ العديد مف الدكؿ بالدكلة الفمسطينية، ـ1988إعالف استقالؿ الدكلة الفمسطينية في عاـ 

، ال تقكـ الدكلة الفمسطينية إال بتكافر أركاف الدكلة إال أنيا، حيث يعتبر اعتراؼ كاشؼ كليس منشئ
ة كبالتالي ال تعتبر فمسطيف كنتيجة لالحتالؿ اإلسرائيمي لفمسطيف حتى يكمنا ىذا يفقد ركف السياد

                                                           
ألبحاث السياسات كالدراسات  ينيطالمركز الفمس ،عمى دكلة )مراقب( في األمـ المتحدة يف طتقدير مكقؼ : أربعة أعكاـ عمى حصكؿ فمس ،عز الديف حمداف محمد  1

 3ص  ، 27/10/2016 ،مسارات  ،االستراتيجية 
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كحتى تعتبر فمسطيف دكلة ال بد مف إنياء االحتالؿ ك إعادة الحاؿ إلى ما ، دكلة بالمفيـك الحقيقي
 كاف عميو .

عمى الصعيد الداخمي الفمسطيني يمكف اعتبار فمسطيف بمثابة سمطة في طكر تككيف الدكلة إلى حيف 
أما عمى الصعيد الخارجي ، ليا كتقرير مصيرىا كاالستقالؿتغير كضعيا كانتياء االحتالؿ اإلسرائيمي 

تعتبر فمسطيف مف ، فيما يتعمؽ بالعالقات الخارجية الدبمكماسية ما بيف فمسطيف كالدكؿ األخرل
الشعكب المناضمة مف اجؿ الحرية كاالستقالؿ كتقرير المصير كممثمة بمنظمة التحرير الفمسطينية 

كقد أكد ، ممثمة بالدائرة السياسية، بالتمثيؿ الدبمكماسي لفمسطيف الممثؿ الشرعي الكحيد المخكلة
القانكف األساسي المعدؿ الفمسطيني في مقدمتو أف منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثؿ الشرعي 

 .1الكحيد لمشعب العربي الفمسطيني 

مثمة بدائرتيا السياسية بما ينسجـ مع قكاعد القانكف الدكلي يجب أف تقكـ منظمة التحرير الفمسطينية م
كيتنافى مع قكاعد ، صاحبة الحؽ األصيؿ في إدارة كممارسة العمؿ الدبمكماسي فقط دكف سكاىا

 القانكف الدكلي قياـ كزارة الخارجية الفمسطينية بالعمؿ الدبمكماسي بصفتيا ممثمة لمدكلة الفمسطينية .

 

 لمصيرالمطمب الثاني :  دور األمم المتحدة في الحق بتقرير ا

 ضمف مف مصيرىا تقرير في الشعكب بحؽ كاضح كصريح بشكؿ المتحدة األمـ ميثاؽ إف إقرار
 المرة فيي، اإلنساف حقكؽ احتراـ في األساسية كمف المبادئ، األىمية غاية في أمرنا كمبادئو مقاصده
 تعتبر حيث، اقانكنن  دكلية ممزمة كثيقة في المصير تقرير حؽ صراحة عمى النص فييا تـ التي األكلى
نصت الفقرة الثانية مف المادة األكلى مف حيث ، الدكلي القانكف مجاؿ في األكلى الكثيقة بمثابة

إنماء الفصؿ األكؿ تحت عنكاف )في مقاصد الييئة كمبادئيا (مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمػػػػػػػػػى :" 
التسكية في الحقكؽ بيف الشعكب العالقات الكدية بيف األمـ عمى أساس احتراـ المبدأ الذم يقضي ب

 . "ككذلؾ اتخاذ التدابير األخرل المالئمة لتعزيز السمـ العاـ، كبأف يككف لكؿ منيا تقرير مصيرىا

                                                           
 ـ .2005اـ القانكف األساسي المعدؿ الفمسطيني لعمقدمة   1
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 تقرير في الشعكب حؽ أيضان عمى (55) المادة كذكر ميثاؽ األمـ المتحدة بطريقة مباشرة في
ثاؽ األمـ المتحدة عمى حقكؽ ( مف مي76( ك )73كبينت كأكدت نصكص المادتيف )، 1مصيرىا

 .2ـ تحصؿ عمى استقالليا بعد لالشعكب في تقرير مصيرىا خاصة بالشعكب التي 

حيث طالبت الجمعية العامة ، لـ تتكقؼ جيكد األمـ المتحدة في حماية الشعكب لتقرير مصيرىا
 داخؿ سافاإلن بحقكؽ المعنية المجنة دعكة كاالجتماعي لألمـ المتحدة مف المجمس االقتصادم

 تقرير في بحقيا  الشعكب تمتع ضماف شأنيا مف التي كالتكصيات الدراسات تقديـ إلى المجمس
 كطمب أيضان مف لجنة حقكؽ اإلنساف  إدراج حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا في، 3مصيرىا 
كفعميان تـ ، 4كالثقافية  كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية المدنية الخاصيف بالحقكؽ الدكلييف العيديف

 إدراج حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا في المكاد األكلى مف العيديف المذككريف  .

مفاده اعتبار حؽ  673قرارىا رقـ ـ 1952كانكف األكؿ عاـ  16بتاريخ أصدرت الجمعية العامة كما 
عضك  كبالتالي يمـز عمى كؿ، الشعكب في تقرير مصيرىا شرطان ضركريان لمتمتع بالحقكؽ األساسية

 .5في األمـ المتحدة الحفاظ عمى حقكؽ الشعكب في تقرير مصيرىا  لألمـ األخرل كاحترامو

                                                           

1
مؤسسة عمى  األمـ المتحدة رغبة في تييئة دكاعي االستقرار كالرفاىية الضركرييف لقياـ عالقات سميمة كدية بيف( مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أنو  " 55نصت المادة )  

 :تعمؿ األمـ المتحدة عمى، احتراـ المبدأ الذم يقضي بالتسكية في الحقكؽ بيف الشعكب كبأف يككف لكؿ منيا تقرير مصيرىا

 .ـ االقتصادم كاالجتماعيتحقيؽ مستكل أعمى لممعيشة كتكفير أسباب االستخداـ المتصؿ لكؿ فرد كالنيكض بعكامؿ التطكر كالتقد  -أ

 .كتعزيز التعاكف الدكلي في أمكر الثقافة كالتعميـ، تيسير الحمكؿ لممشاكؿ الدكلية االقتصادية كاالجتماعية كالصحية كما يتصؿ بيا  -ب

كمراعاة تمؾ الحقكؽ ، كال تفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء، كالحريات األساسية لمجميع بال تمييز بسبب الجنس أك المغة أك الديف حقكؽ اإلنساف أف يشيع في العالـ احتراـ  -ج
 ". كالحريات فعالن 

2
الذيف يضطمعكف في الحاؿ أك في المستقبؿ بتبعات عف إدارة أقاليـ لـ تنؿ شعكبيا -رر أعضاء األمـ المتحدة يق ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أنو : "73نصت المادة )  

ه االلتزاـ بالعمؿ عمى تنمية رفاىية أىؿ ىذ، كيقبمكف أمانة مقدسة في عنقيـ، المبدأ القاضي بأف مصالح أىؿ ىذه األقاليـ ليا المقاـ األكؿ - قسطا كامال مف الحكـ الذاتي
 ". األقاليـ إلى أقصى حد مستطاع في نطاؽ السمـ كاألمف الدكلي الذم رسمو ىذا الميثاؽ

 المادة األكلى مف ىذا الميثاؽ ىي :  " المبينة في األىداؼ األساسية لنظاـ الكصاية طبقا لمقاصد "األمـ المتحدة ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أنو : "76نصت المادة ) 

 كاألمف الدكلي .تكطيد السمـ  -أ

كاطراد تقدميا نحك الحكـ الذاتي أك االستقالؿ حسبما يالئـ الظركؼ ، العمؿ عمى ترقية أىالي األقاليـ المشمكلة بالكصاية في أمكر السياسة كاالجتماع كاالقتصاد كالتعميـ -ب
 ........". طبقا لما قد ينص عميو في شركط كؿ اتفاؽ مف اتفاقات الكصايةكيتفؽ مع رغبات ىذه الشعكب التي تعرب عنيا بمؿء حريتيا ك ، الخاصة لكؿ إقميـ كشعكبو

3
 ـ .1950( ديسمبر 4( بتاريخ )5)د 421رقـ  المتحدة لألمـ العامة الجمعية قرار انظر  

4
ـ 1952( ديسمبر 3بتاريخ  ) 637 -79رقـ  المتحدة ـلألم العامة الجمعية قرار ك،ـ 1952( فبراير 5( بتاريخ  )2)د 545رقـ  المتحدة لألمـ العامة الجمعية قرار انظر  

 مصيرىا ( كالمعنكف  )حؽ الشعكب كاألمـ في تقرير
5
 ـ .1952( لعاـ 673العامة رقـ  ) الجمعية قرار انظر  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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ـ أىـ اإلعالنات المتعمقة بحؽ الشعكب في 1960أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في عاـ  ثـ
باجة تناكلت دي، 1حيث صدر إعالف  منح االستقالؿ لمبمداف كالشعكب المستعمرة  ، تقرير مصيرىا

اإلعالف مجمكعة مف المبادئ كمف ضمنيا مبادئ تساكم جميع الشعكب بالحقكؽ كالحؽ في تقرير 
كما كذكر اإلعالف حؽ الشعكب في تقريرىا لمصيرىا كمركزىا السياسي كسعييا لتحقيؽ  2مصيرىا 

 . 3إنمائيا االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي 

أصدرت الجمعية العامة لألمـ ، نح البالد االستقالؿكفي نفس السياؽ كسعييا مف أجؿ التييئة في م
 .4قرارىا حكؿ " السيادة الدائمة عمى المكارد الطبيعية " ـ 1962في عاـ المتحدة 

ـ أقر العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية الصادر عف الجمعية العامة 1966في عاـ 
ة األكلى مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ كما كأكدت الماد، في حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا

االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية عمى ما جاء في العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية 
 في الحؽ بتقرير المصير . 

لـ يكتسب قاعدة ، لـ يمقى حؽ تقرير المصير نص صريح كمكانة في عيد عصبة األمـ المتحدة
عكس تمامان مف اىتماـ األمـ المتحدة بحؽ الشعكب في تقرير العمى ، مبدأ سياسيكاف ، قانكنية دكلية

عمى إثر التطكرات انتقؿ حؽ تقرير المصير ، 5مصيرىا كاعتباره أحد أسس القانكف الدكلي المعاصر 
 .6سياسي إلى قاعدة قانكنية ممزمة مبدأ المصير مف 

الشعكب في تقرير المصير ـ حكؿ حؽ 1972عاـ  2955صدر عف الجمعية العامة قرار رقـ 
 األعضاء ـ مطالبة فيو جميع الدكؿ1973عاـ  3070كصدر عنيا قرار رقـ ، كالحرية كاالستقالؿ

ـ أف 1993كما كأعمف مؤتمر فيينا في عاـ ، كاستقالليا مصيرىا تقرير في الشعكب بحؽ االعتراؼ
 لجميع الشعكب الحؽ في تقرير مصيرىا . 

                                                           
1
 ـ .1960كانكف األكؿ لعاـ 14( بتاريخ  15)د 1514رقـ  قرارىا بمكجب المتحدة لألمـ العامة الجمعية عف صدر  

2
 يباجة إعالف منح االستقالؿ لمبمداف كالشعكب المستعمرة .انظر د  

3
 ( مف إعالف منح االستقالؿ لمبمداف كالشعكب المستعمرة.2انظر المادة )  

4
 ـ .1962كانكف األكؿ لعاـ  14( بتاريخ 17)د 1803قرار الجمعية العامة ألمـ المتحدة بمكجب قرارىا رقـ   

 .. 62 ص - 61 ص، 1997، الثانية الطبعة  ، عماف، كالتكزيع لمنشر الثقافة دار مكتبة، األساسية كحرياتو اإلنساف ؽحقك  في الكجيز، صباريني حسف غازم  5

 .63ص، مرجع سابؽ، صباريني حسف غازم  6
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قد أصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة ف، لفمسطيني في تقرير مصيرهأما فيما يتعمؽ بحؽ الشعب ا
القرار رقـ ، كمف ىذه القرارات، عدة قرارات تؤكد عمى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره

 3376كالقرار رقـ ، ـ1972الصادر في عاـ  2993كالقرار رقـ ، ـ1967الصادر في عاـ  2628
 .1975الصادر في عاـ 

بشأف منح منظمة ، ـ1974الصادر في عاـ  3237ار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ تضمف قر 
كما كأصدرت الجمعية العامة كمجمس األمف ، التحرير الفمسطينية مركز مراقب في األمـ المتحدة

الشعب الفمسطيني في تقرير  الدكلي قرارات عديدة تتعمؽ بالقضية الفمسطينية مؤكدة عمى حؽ
 .مصيره

 

 . فرع االول : أركان الدولة في القانون الدولي )عناصرىا وتكوينيا(ال
 نتناكؿ في ىذا الفرع أركاف كعناصر كتككيف الدكلة في القانكف الدكلي .

 عناصر الدولة و تكوينيا .

 في االستقرار سبيؿ عمى يقيمكف الناس مف مجمكعة أنيا عمى الدكلة الدكلي القانكف فقياء يعرؼ
 أف عمى الدكلي القانكف فقياء أغمب كيتفؽ .سيادة ذات حاكمة عميا لسمطة يخضعكفك ، معيف إقميـ
 :عناصر ثالثة مف تتككف الدكلة

 أواًل : الشعب .

 ثانيًا : اإلقميم .

 ثالثًا : السيادة .

 الفقرة األولى : الشعب 

كاحدة يقصد بالشعب ىك : " مجمكعة مف الناس تعيش عمى أرض منيا ، كرد عدة تعريفات لمشعب
تجمعيـ عناصر التاريخ الكاحد كالمصالح الكاحدة التي ينتج عنيا الرغبة في أف يككنكا أمة كاحدة 

 .1 تجمعيـ دكلة كاحدة يعبر عف ذلؾ بشعكر جماعي قكمي "

                                                           
1
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 الفقرة الثانية : اإلقليم 

طبقات ىك تمؾ المساحة مف األرض كالبحر ك منيـ ما عرفو بأنو ، اختمؼ الفقياء في تعريؼ اإلقميـ
عمى كجو ، كتبسط الدكلة سمطاتيا عميو، كيشمؿ اإلقميـ البرم كالمائي كالجكم، الجك كما يعمكىا
كاإلقميـ ضركرم كشرط الكتساب الدكلة الشخصية القانكنية كفقان لقكاعد القانكف ، االستقرار كالدكاـ

 .1 الدكلي

 

 الفقرة الثالثة : السيادة

 الشعب كحدة تؤكد التي ىي الحاكمة السمطة إف .تقاللياكاس الدكلة سيادة عف تعبر التي كىي
، كخارجيًّا داخميًّا اإلقميـ كياف عف الدفاع كتتكلى، الشعب مصالح كتحقؽ كاالقتصادية المعنكية
 مف األخرل الدكؿ مع كالمساكاة لمدكلة الداخمية الشؤكف تصريؼ كحرية االستقالؿ تعني كالسيادة
 ليا متميزة ككحدة األخرل الدكؿ مكاجية في تظير الدكلة تجعؿ التي كىي، السياسية السمطة مظاىر
 ما كالتنظيـ القكة مف تمثؿ دامت ما الدكلة في لمسمطة السياسي بالشكؿ عبرة كال، دكلية شخصية
 .ديمقراطيًّا أـ فرديًّا أكاف سكاء الحكـ نظاـ في فرؽ فال، الدكلة إقميـ عمى سمطتيا فرض مف يمكنيا

باقيا عمى الحالة طعناصر الدكلة كاناء القانكف الدكلي يؤيدكف الرأم القانكني بتكافر إف أغمب فقي
بشأف ، ـ 1933لعاـ  (Montevideoكىذت يتكافؽ مع معيار الدكلة كفقان إلى اتفاقية )، ينيةطالفمس

حقكؽ الدكؿ ككاجباتيا التي تنص عمى أف الدكلة كشخص مف أشخاص القانكف الدكلي تتمتع بسكاف 
 . 2كحككمة كقدرة عمى الدخكؿ في عالقات مع دكؿ أخرل، قة جغرافية محددةطكمن، ائميفد

يني نجد الذم ال يزاؿ طعمى الكاقع الفمس المذككرة سابقان  تمؾ العناصر طبإسقاكىناؾ رأم آخر مفاده 
اع غزة كالقدس طينية ىي الضفة الغربية كقطفأراضي الدكلة الفمس، تحت االحتالؿ االسرائيمي

ؽ طكأكلئؾ الذيف سيعكدكف إلى ىذه المنا، ؽطنكف في ىذه المناطالقاأما السكاف فيـ أكلئؾ ، لشرقيةا
أما بالنسبة لمعنصر الثالث فيتمثؿ بسيادة الشعب ، بعد عكدة الالجئيف إلى ممتمكاتيـ كديارىـ

                                                           
 .13ص  ،مرجع سابؽ  ،ياسر غازم عالكنو   1

2
 .14-13ص مرجع سابؽ ،ياسر غازم عالكنو  
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تحرير الدكلة نية كالتي ستتحكؿ إلى سيادة الدكلة بعد زكاؿ االحتالؿ االسرائيمي ك طيني الك طالفمس
 .طباقو عمى كاقع الحاؿكىذا ما يؤيده الباحث مف حيث التحميؿ كان1ينية مف ىذا االحتالؿ طالفمس

 

 . الفرع الثاني : أنواع الدول من حيث التكوين المادي والسياسي
 

 المادي. التكوين حيث من الدول :أوالً 

 تنقسـ الدكؿ مف حيث التككيف المادم الى:

جزاء أداريان الى إف كانت مقسمة ا  ىي الدكؿ التي تككف مكحدة سياسيان  ك الدكؿ البسيطة : ك  .1
 .2 غمبية الدكؿ في العالـ  كمثاؿ ذلؾ فرنسا كالعراؽ كتكنسأكىذا النكع مف الدكؿ يمثؿ 

منيا الدكؿ االتحادية كىي عمى ثالثة ، الدكؿ المركبة كىي الدكلة التي  تتككف مف عدة دكؿ .2
 نكاع:أ

مع احتفاظ كؿ ، قياـ شخص كاحد برئاسة دكلتيف في نفس الكقتىك  االتحاد الشخصي : . أ
 خرل .منيما بشخصيتيا القانكنية المستقمة عف األ

كثر ذات سيادة كفقان لمعاىدة تُبـر أك أ(: كىك انضماـ دكلتيف  االتحاد التعاىدم ) الككنفدرالي . ب
كمنيا حفظ السالـ بيف  ،مكر المشتركة الُممـز بيا االتحادفيما بيف ىذه الدكؿ كتتضمف األ

 االقتصادية كغيرىا.  الشؤكفكتنسيؽ ، الدكؿ
: ىك ادماج عدة دكؿ في االتحاد الفيدرالي في دكلة كاحدة بحيث تتخمى  االتحاد الفيدرالي . ت

عضاء عف شخصيتيا القانكنية بحيث تصبح ىذه الدكؿ بعد قياـ االتحاد الفيدرالي الدكؿ األ
 قانكنية دكلية جديدة ىي دكلة االتحاد الفيدرالي. شخصية أك كاليات كتنشأدكيالت 

 

  

                                                           
1
 .42 -39ص ،مرجع سابؽ   ،ديب عكاكم   
 .139ص  ،ـ  1987 ،فمسطيف ،مكتبة دار الفكر  ،عاـ محاضرات في القانكف الدكلي ال ،مكسى جميؿ القدسي الدكيؾ  2
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 السياسي . التكوين حيث من الدول :ثانًيا

 لى نكعيف:إتنقسـ الدكؿ مف حيث التقسيـ السياسي 

الدكؿ تامة السيادة : ىي الدكؿ التي تتمتع بممارسة كافة مظاىر سيادتيا في داخؿ كخارج  .1
 .1 ىيمنة عمييا كأ شؤكنيافي  دكلة حؽ التدخؿ ألمف يككف أاقميميا دكف 

 
 أتقـك الييئة عمى مبد...مـ المتحدة : " مف ميثاؽ األمف الفصؿ األكؿ حيث كرد في المادة الثانية 

:" ال  أنو عمى ذاتو مف الميثاؽ 72كنصت المادة ، " ...عضائياأة في السيادة بيف جميع االمساك 
ف العالقات بيف أذ إ، مـ المتحدةء في ىيئة األعضاأصبحت أقاليـ التي يطبؽ نظاـ الكصاية عمى األ

 ".  ة في السيادةاالمساك  أمبد احتراـف تقكـ عمى أيجب  الييئةعضاء ىذه أ

خر سيادتيا كبالتالي أك دكؿ أ: ىي الدكؿ التي تباشر عنيا دكلة  الدكؿ ناقصة السيادة .2
يا الفعمية عمى خرل كبالتالي ال تمارس ىذه الدكلة سيطرتتخضع ىذه الدكلة لمدكؿ األ
ف تتمتع الدكؿ ناقصة السيادة بالشخصية أكمف المفركض ، سيادتيا الداخمية كالخارجية

كنتيجة لظركؼ قيدت مف حريتيا ، القانكنية الدكلية كالسيادة في المجاليف الداخمي كالخارجي
 يا.ك خضكعيا لأخرل أفي ممارسة ىذه السيادة كحرمانيا منيا كميان بسبب ارتباطيا بدكلة 

 
 :  عمى النحك التالي الدكؿ ناقصة السيادة كىيشكاؿ أ

 نشأتخرل متبكعة رابطة الخضكع كالكالء كقد أالدكؿ التابعة : ىي الدكؿ التي تربطيا بدكؿ  . أ
كفي حاالت االستقالؿ مف االستعمار تبقى  أخرلتمؾ التبعية نتيجة الخضكع الستعمار دكؿ 

 شؤكنيانت تستعمرىا كتخكليا حؽ التصرؼ في الدكؿ التابعة مرتبطة بالدكلة التي كا
ك النسبي أ؛ منيا ما يككف الحرماف المطمؽ  كتتفاكت حاالت التبعية، الخارجية نيابة عنيا

مف التمتع بممارسة السيادة في الخارج كسرياف المعاىدات التي تبرميا الدكلة المتبكعة بحؽ 
ف الدكؿ التابعة ال تشغؿ مركزىا في أذلؾ الداخمية كنتيجة ل شؤكنياص خالدكلة التابعة فيما ي
كالتصرؼ في ، عف طريؽ الدكلة المتبكعة التي تتكلى تمثيميا دكليان  إالالمحيط الدكلي 

 .2الخارجية الخاصة بيا الشؤكف
                                                           

 .140ص  ،ـ  1993 ،الطبعة الثانية ،االسكندرية ،منشأة المعارؼ  ،القانكف الدكلي العاـ  ،عمي صادؽ ابك ىيؼ 1
 .171ص  ،مرجع سابؽ   ،مكسى جميؿ القدسي الدكيؾ  2
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ك رغما عنيا في كنؼ دكلة أالدكؿ المحمية : كىي الدكؿ التي تضع نفسيا نتيجة اتفاؽ  . ب
خيرة مقابؿ قياـ الدكلة األ، م اعتداء خارجيأ مايتيا مفح مسؤكليةقكل منيا تتكلى أخرل أ

  .1 ك بعض مظاىر السيادةأبمباشرة كؿ 
 

 :كالحماية الدكلية ليا صكرتيف كىما

ف أقكل منيا عمى أخرل أباتفاؽ دكلة مع دكؿ  أالحماية االختيارية : ىي الحماية التي تنش .1
عنيا ضد أم عدكاف خارجي كتقـك كلى نفسيا تحت حماية الثانية لتتكلى الدفاع تضع األ

برعاية مصالحيا الدكلية كتحتفظ الدكلة المحمية بشخصيتيا القانكنية المستقمة عف شخصية 
 . 2الدكلة الحامية

ىذه الحماية بعمؿ انفرادم مف جانب الدكلة الحامية كحدىا  أالحماية االستعمارية : تنش .2
ىناؾ فارؽ ما  ك رضت عمييا الحمايةك استعمار الدكلة التي فأكيككف الغرض مف ذلؾ ضـ 

يعمؿ عمى ضـ اقميـ الدكلة كبالتالي  فاألخيربيف الحماية االستعمارية كاالستعمار المباشر 
تفقد الدكلة شخصيتيا القانكنية الدكلية عمى عكس الحماية االستعمارية التي تحتفظ الدكلة 

 .3 بكيانيا كشخصيتيا القانكنية الدكلية
لة بالكصاية : ىي الدكؿ ناقصة السيادة التي تقرر كضعيا تحت اشراؼ دكلي ج . الدكؿ المشمك 

مـ المتحدة اسـ ) نظاـ الكصاية الدكلي( حيث طمؽ عميو الفصؿ الثاني عشر مف ميثاؽ األأ
 . 4مـقاليـ التي كانت خاضعة لالنتداب الدكلي في عيد عصبة األانشاء نظاـ الكصاية الدارة األ

تي : "األىداؼ مـ المتحدة كالتي تنص عمى اآلمف ميثاؽ األ 76لمادة  كاليدؼ منو ذكرتو ا 
" المبينة في المادة األكلى مف ىذا الميثاؽ  األساسية لنظاـ الكصاية طبقان لمقاصد "األمـ المتحدة

 :ىي

 .)أ( تكطيد السمـ كاألمف الدكلي

ياسة كاالجتماع كاالقتصاد )ب( العمؿ عمى ترقية أىالي األقاليـ المشمكلة بالكصاية في أمكر الس
كاطراد تقدميا نحك الحكـ الذاتي أك االستقالؿ حسبما يالئـ الظركؼ الخاصة لكؿ إقميـ ، كالتعميـ

                                                           
 .167ص  ،مرجع سابؽ ،مكسى جميؿ القدسي الدكيؾ 1
 .144ص  ،مرجع سابؽ  ،عمي صادؽ ابك ىيؼ  2
 .168ص  ،مرجع سابؽ  ،كسى جميؿ القدسي الدكيؾ م 3
 .153ص  ،مرجع سابؽ ،عمي صادؽ ابك ىيؼ  4
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ء حريتيا كطبقان لما قد ينص عميو ىكيتفؽ مع رغبات ىذه الشعكب التي تعرب عنيا بمم، كشعكبو
 .ركط كؿ اتفاؽ مف اتفاقات الكصايةفي ش

راـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمجميع بال تمييز بسبب الجنس أك )ج( التشجيع عمى احت
عكب العالـ مف كالتشجيع عمى إدراؾ ما بيف ش، كال تفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء، المغة أك الديف

 .تقيد بعضيـ بالبعض

ء )د( كفالة المساكاة في المعاممة في األمكر االجتماعية كاالقتصادية كالتجارية لجميع أعضا
كذلؾ مع ، " كأىالييا كالمساكاة بيف ىؤالء األىالي أيضان فيما يتعمؽ بإجراء القضاء "األمـ المتحدة

 ." 80عدـ اإلخالؿ بتحقيؽ األغراض المتقدمة كمع مراعاة أحكاـ المادة 

:  "يشمؿ اتفاؽ  تيمـ المتحدة اآلمف ميثاؽ األ 81لنص المادة  كيشمؿ اتفاؽ الكصاية كفقان 
كيعيف السمطة التي ، الشركط التي يدار بمقتضاىا اإلقميـ المشمكؿ بالكصاية، ي كؿ حالةف، الكصاية

كيجكز أف تككف ىذه السمطة التي يطمؽ عمييا فيما يمي مف األحكاـ ، تباشر إدارة ذلؾ اإلقميـ
 .ذاتو" األمـ المتحدة " دكلة أك أكثر أك ىيئة "السمطة القائمة باإلدارة

ف حؽ الدكلة التي يعيد ليا بالكصاية يقتصر عمى حؽ إالكصاية عمى السيادة ف بأثريتعمؽ  ماكفي
ك عمى بقاء سكاف أمساس بكياف الدكلة ىداؼ الكصاية دكف الأجؿ تحقيؽ أمف  كاإلشراؼاالدارة 

مؤقت  بأنواالقميـ محتفظيف بالسيادة الخاصة ليـ كنظاـ الكصاية ليس نظاـ دائـ يشبو االنتداب 
نو جاء خاليا مف النص عمى أمـ المتحدة نرل لى ميثاؽ األإكبالرجكع ، كينتيي بمجرد تحقيؽ اليدؼ

ف غالبية أمر كاف يجب تقديره بالميثاؽ حيث أك التي يتمتع بيا نظاـ الكصاية كى المؤقتةالصفة 
كىذا ما يميزه عف نظاـ االنتداب بما حققو مف  استقاللياقاليـ المشمكلة بالكصاية حصمت عمى األ

 نتائج ايجابية. 

ىناؾ عدة أساليب لنشأة الدكؿ منيا نشكء الدكلة مف عناصر جديدة كاالنفصاؿ أك التفكؾ كاالنحالؿ 
ينية مف أجؿ طكىك الذم عممتو منظمة التحرير الفمس، نضماـ أك العمؿ القانكنيأك االتحاد أك اال

 1االنضماـ إلى األمـ المتحدة كالحصكؿ عمى عضكيتيا كدكلة 

                                                           
 .17-16ص   ،مرجع سابؽ  ،ياسر غازم عالكنو 1

انيا مع ايرلندا في طأبرمتيا بري أك بمكجب إجراء أك عقد معاىدة دكلية كالمعاىدة الدكلية التي ،العمؿ القانكني ينشئ دكؿ كمف أمثمة ذلؾ نشكء كؿ مف النمسا كالمجر كالفمبيف 
كقرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة القاضي بإنشاء  ،ـ 1918كقد يككف العمؿ القانكني قراران صادران مف ىيئة دكلية كالقرار الذم أنشأ ألبانيا في مؤتمر لندف  ،ـ 1921عاـ 

 ـ .1949المممكة الميبية عاـ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 الفرع الثالث : الشروط الموضوعية واإلجرائية لالعتراف بالدول .
: التصرؼ  بأنوتراؼ كتحديدان في برككسؿ لقد حدد مجمع القانكف الدكلي معنى االع 1936في عاـ 

ك مجمكعة مف الدكؿ بمقتضاه كجكد جماعة ليا تنظيـ سياسي في اقميـ معيف أالحر الذم تقر الدكلة 
 . 1 كتتمتع باالستقالؿ عف باقي الدكؿ كقادران عمى الكفاء بااللتزامات التي يفرضيا القانكف الدكلي

ظرية االعتراؼ المنشئ كنظرية ف تكييؼ طبيعة االعتراؼ بالدكؿ أىميا نأأراء بش ةظير عدك 
 االعتراؼ المقرر.

: " االتفاؽ بأنيا نصارىا  أكمفاد ىذه النظرية كفقان لتعريؼ  المنشئكلى كىي االعتراؼ النظرية األ
خر طرافو بحيث يتمتع كؿ كاحد منيـ في مكاجية اآلأكؿ الذم ينشئ قكاعد قانكنية تخاطب الدكلي األ

 . 2" فيك بطبيعتو اتفاؽ رضائي تبادلي منشئ  يةبكصؼ الشخصية القانكنية الدكل

ف : الدكلة أنصارىا بأالنظرية الثانية كىي نظرية االعتراؼ المقرر كمفاد ىذه النظرية كفقان لتعريؼ 
لى استقرار مجمكعة مف الناس عمى اقميـ معيف تحت إتنشأ نتيجة عكامؿ تاريخية كسياسية تؤدم 

ف االعتراؼ اجراء مستقؿ عف نشأت أك  لخر أيجة ارادة دكؿ سيطرة سمطة سياسية مستقمة كليس نت
 . 3 الدكلة 

عمف أفي أكسمك حيث  1932خذ مجمع القانكف الدكلي بيذه النظرية في دكرة انعقاده عاـ ألقد 
نما"االعتراؼ ال يعطي الدكلة استقالليا  ك كثيقة تعميد أفيك بمثابة شيادة ميالد ، يقرر كجكدىا فقط كا 

في برككسؿ حيف قرر أف " كجكد الدكلة  1936ف المجمع أكد في دكرتو عاـ أكما  ،" دبمكماسية
 ك اكثر".أبرفض االعتراؼ مف جانب دكلة  تتأثرثار قانكنية ال آالجديدة  مع ما يتبع ذلؾ مف 

خير لو صكرتيف تتعدد صكر االعتراؼ فيناؾ االعتراؼ الصريح كىناؾ االعتراؼ الضمني كىذا األ
 ك جماعي.أما فردم إخر جماعي ككذلؾ االعتراؼ الصريح  يككف آاعراؼ فردم ك 
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االعتراؼ الصريح الفردم : كىك االعتراؼ الذم يصدر مف جانب دكلة كاحدة كمثاؿ عميو اعالف 
 ك كزير الخارجية.أك رسالة شخصية مف رئيس الدكلة أرسمي بشكؿ مذكرة دبمكماسية 

ك أثناء انعقاد مؤتمر دكلي أصدر مف عدت دكؿ ما االعتراؼ الجماعي : فيك االعتراؼ الذم يأ
 ك بشكؿ كثيقة دكلية. أبشكؿ معاىدة 

ما بخصكص االعتراؼ الضمني الفردم فيك تصرؼ يصدر مف دكلة اتجاه دكلة جديدة يستشؼ منو أ
 رغبة الدكلة بالتعامؿ معيا بكصفيا شخصان قانكنيان مثؿ استقباؿ رئيس دكلة لبعثة دبمكماسية.

شكؿ اعالف مشترؾ مف مجمكعة مف الدكؿ عمى  يأخذؼ الضمني الجماعي فيك اعتراؼ ما االعتراأ
ف تصبح الدكلة الجديدة طرفان باالتفاقية كيتـ عف طريؽ منظمة دكلية كيكمف اليدؼ مف االعتراؼ أ

 ىك اقامة عالقات رسمية مع الدكؿ التي يتـ االعتراؼ بيا .

 –عناصر الدكلة الثالث الشعب االقميـ كالسيادة  –ة اجراء مستقؿ عف نشأت الدكلىك االعتراؼ إف 
ببعض كبيف انضماـ الدكؿ كأعضاء في األمـ المتحدة حيث  بعضياىناؾ فرؽ بيف اعتراؼ الدكؿ ك 

مـ لى األإفي المنظمة الدكلية مثؿ سكيسرا كتايكف انضمتا  عضكيكجد دكؿ  معترؼ بيا كىي ليست 
نو غير معترؼ أمـ المتحدة ال تككف الدكلة عضك في األ أم بمعنى  عندما، 2002المتحدة في عاـ 

القانكنية في الدكؿ  كاألنظمةبيا عمى المستكل الدكلي فاالعتراؼ ىك أمر داخمي تنظمو الدساتير 
مـ لى المنظمة ينظمو ميثاؽ األإأما االنضماـ ، كمردكد ذلؾ الرغبة في إقامة عالقات دكلية متبادلة

 المتحدة.
 

 : عضوية الدول في األمم المتحدة .المطمب الثالث 

حيث ، مف أكلى المحاكالت لحؿ النزاع العربي االسرائيمي 181يعتبر قرار الجمعية العامة رقـ 
يقضي بإنياء  ـ 29/11/1947بتاريخ  29ان اتخذت الجمعية العامة التابعة لألمـ المتحدة قرار 

كلة عربية كييكدية كأف تككف مدينتي القدس د، كتقسيـ فمسطيف إلى ثالثة أقساـ، االنتداب البريطاني
 كفي عاـ، إال أنو رفض العرب قرار التقسيـ المذككر، كبيت لحـ منطقة خاصة تحت الكصاية الدكلية

ـ  1967فيما بعد في عاـ ، ـ قامت اسرائيؿ باحتالؿ فمسطيف التاريخية كتيجير سكانيا 1948
 لفمسطينية في الضفة الغربية .عممت اسرائيؿ عمى احتالؿ ما تبقى مف األراضي ا
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سرائيؿ في كاشنطف 13/9/1993بتاريخ  ، ـ تـ تكقيع اتفاؽ أكسمك بيف منظمة التحرير الفمسطينية كا 
بمعنى إقامة دكلة فمسطينية متفؽ عمييا مف ، ـ 1999مضمكنيا إنياء المرحمة االنتقالية في عاـ 

ؿ مكضكع االتفاقية كتبادؿ رسائؿ االعتراؼ دارت نقاشات في الكنيست االسرائيمي حك ك ، قبؿ الطرفيف
سرائيؿ حيث تـ المكافقة ، ـ تـ التصكيت عمى منح الثقة 23/9/1993كفي تاريخ ، بيف المنظمة كا 

 أعضاء مف التصكيت . 8كامتنع ، عضك 50كعارضيا ، عضك كنيست 61عمييا مف قبؿ 

تفاؽ نيائي ينيي الصراع ـ دكف التكصؿ إلى ا 2011استمرت المفاكضات الفمسطينية حتى عاـ 
بناء عمى ذلؾ قرر رئيس السمطة الفمسطينية كرئيس منظمة التحرير ، الفمسطيني االسرائيمي

 . 1الفمسطينية التكجو إلى األمـ المتحدة مف أجؿ حصكؿ فمسطيف عمى العضكية في األمـ المتحدة 

  

 الفرع األول : ميثاق األمم المتحدة وقبول األعضاء الجدد .

عضاء جدد في األمـ المتحدة مف خالؿ عدة قكاعد منيا أيثاؽ األمـ المتحدة مكضكع قبكؿ نظـ م
كمبينان أيضان النظاـ الداخمي المؤقت لمجمس األمف الدكلي في مكاده ، المادة الرابعة الفقرة الثانية منيا

 83ة حيث نصت الماد، 138 -134كالنظاـ الداخمي لمجمعية العامة في مكادىا ،  60- 58مف 
 مف النظاـ الداخمي لمجمعية العامة بأف يككف قبكؿ األعضاء الجدد بأغمبية الثمثيف .

حدد ميثاؽ األمـ المتحدة في مكاده مف المادة الثالثة لغاية المادة السادسة شركط العضكية في األمـ 
 كذكرت المادة الرابعة منو شركط الحصكؿ عمى عضكية األمـ المتحدة منيا :، المتحدة

 

 أواًل : أن تكون دولة .

كيحؽ لحركات التحرر الكطني العضكية بصفة ، تقتصر العضكية في األمـ المتحدة عمى الدكؿ
الصادر عف الجمعية العامة  181مراقب كتنطبؽ ىذه الحالة عمى دكلة فمسطيف أقر قرار التقسيـ 

                                                           
1
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مـ المتحدة عمى حؽ كما كأكدت عدة قرارات صادرة عف الجمعية العامة لأل، بكجكد دكلة فمسطيف
 الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره .

 نإ كعميو، يترتب عمى عضكية الدكلة حقيا في التمتع بالحقكؽ كااللتزامات المترتبة عمى العضكية
انضماـ الدكلة لألمـ المتحدة يكجب عمى جميع الدكؿ األعضاء معاممتيا عضكان ليا ما ليـ مف 

دكف الزاـ اعتراؼ الدكؿ بتمؾ الدكلة بصفتيا دكلة كاممة ، اتحقكؽ كعمييا ما عمييـ مف التزام
 . 1 كبالنتيجة تككف تمؾ الدكلة متساكية مع جميع الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة، السيادة

  

 ثانيًا : أن تكون الدولة محبة لمسالم .

ـ إلى األمـ جاء في نص ميثاؽ األمـ المتحدة عمى ضركرة أف تككف الدكلة الراغبة في االنضما
حيث نصت المادة ، فيما يتعمؽ بدكلة فمسطيف أكدت بالتزاميا بحقكؽ االنساف، المتحدة محبة لمسالـ

مف القانكف األساسي عمى أف ) حقكؽ االنساف كحرياتو األساسية ممزمة ككاجبة االحتراـ تعمؿ  10
ميمية كالدكلية التي تحمي السمطة الكطنية دكف إبطاء عمى االنضماـ إلى االعالنات كالمكاثيؽ اإلق

 .2كسمك عمى احتراـ حقكؽ االنساف أأكدت منظمة التحرير الفمسطينية في اتفاقية ، حقكؽ االنساف (

 

 ثالثًا : أن تقبل الدولة االلتزامات المنصوص عمييا في الميثاق .

نية أك ترتكز تقبؿ الدكلة لاللتزامات المنصكص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أسس قانك 
كىذا ما أكدتو فمسطيف بالتزاميا بما ، مكضكعية كقبكليا بتمؾ االلتزامات كتعيدىا بتنفيذىا دكف تحفظ

 تناكلو ميثاؽ األمـ المتحدة خالؿ كجكدىا بصفة مراقب في األمـ المتحدة كحركة تحرر كطني.
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 رابعًا : قدرت الدولة عمى تنفيذ االلتزامات.

، ادرة عمى تنفيذ االلتزامات المنصكص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدةكيقصد بيا أف تككف الدكلة ق
تنفيذ التزاماتيا في المجاؿ مف كحتى تتمكف الدكلة ، كأف يككف لدييا الرغبة في تنفيذ تمؾ االلتزامات

، الدكلي ال بد مف أف تتكافر بيا األىمية القانكنية الدكلية كاإلمكانيات المادية كالسياسية كالعسكرية
 .1عضكان في األمـ المتحدة  عدـ قبكلياكيترتب عمى عدـ تكافر االىمية كاإلمكانيات المذككرة 

 

 خامسًا : أن تكون الدولة راغبة في تنفيذ االلتزامات الواردة في ميثاق األمم المتحدة .  

متحدة في حيث تعمف الدكلة الطالبة لالنضماـ لميثاؽ األمـ ال، يغمب عمى ىذا الشرط الطابع السياسي
لكف ال تكجد أسس مكضكعية لمعرفة مدل صدؽ الدكؿ ، رغبتيا بتنفيذ االلتزامات الكاردة في الميثاؽ

 .2في إعالنيا في تنفيذ االلتزامات 

 

 سادسًا : توصية إيجابية من مجمس األمن الدولي.

ي األمـ لتصبح الدكلة عضكان ف، يجب أف تككف ىناؾ تكصية إيجابية مف قبؿ مجمس األمف الدكلي
 35كفي مدة ال تزيد عف ، حيث يقكـ رئيس الجمعية العامة برفع الطمب إلى مجمس األمف، المتحدة

كتصدر التكصية بأغمبية ، يكـ يجب الرد عمى الطمب مف قبؿ المجنة المعنية بقبكؿ األعضاء الجدد
لعدـ كجكد كىناؾ حاالت يتـ اعتماد قرار المجمس دكف تصكيت ، تسعة أصكات مف أعضاء المجمس

كفي حالة ، ك رفضياأكأخيران ترسؿ التكصية إلى الجمعية العامة تتضمف قبكؿ الدكلة ، اعتراض
الرفض يصدر مجمس األمف تقريران شامالن عف المناقشات كاألسباب التي أدت إلى رفض الدكلة 

 .3محاضر كافة جمسات النقاش إلى الجمعية العامة يرسؿ ك 
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 ام إلى عضوية األمم المتحدة .سابعًا : تقديم طمب باالنضم

مـ المتحدة  يتكجب عمى الدكلة مخاطبة رئيس الجمعية العامة لألمـ ىناؾ شرط اجرائي في األ
كال يجكز ألم دكلة في األمـ ، المتحدة خطيان مف خالؿ تقديـ طمب باالنضماـ إلى األمـ المتحدة

ة غير المنصكص عمييا في المتحدة فرض شركط اضافية عمى عضكية الدكؿ في األمـ المتحد
 .1ميثاؽ األمـ المتحدة 

 .متحدةيرل بعض فقياء القانكف الدكلي أف السياسة تعمب دكران في تحديد شركط العضكية في األمـ ال

 

 الفرع الثاني : الجمعية العامة وقبول أعضاء جدد في األمم المتحدة .

كؿ دكلة ترغب في عضكية األمـ مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أنو ) تقدـ  134نصت المادة 
المتحدة إلى األميف العاـ طمبان يتضمف تصريحان مثبتان في كثيقة رسمية يفيد أف الدكلة المعنية تقبؿ 

حيث نص النظاـ الداخمي لمجمعية العامة عمى أف كؿ دكلة تريد ، بااللتزامات الكاردة في الميثاؽ (
تضمف أف الدكلة تقبؿ جميع االلتزامات الكاردة في االنضماـ إلى األمـ المتحدة يجب تقديـ طمب م

 ميثاؽ األمـ المتحدة .

، عمى أنو ) يرسؿ األميف العاـ لمعمـ نسخة مف الطمب إلى الجمعية العامة 135حيث نصت المادة 
يتضح مف أف النظاـ الداخمي أكجب ، أك إلى أعضاء األمـ المتحدة إذا لـ تكف الجمعية منعقدة (

رساؿ نسخة إلى الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة بأف عمى األميف ال عاـ باإلشعار بكركد كبتبميغ كا 
كبدكره يقكـ األميف العاـ بتبميغ جميع الدكؿ األعضاء ، دكلة جديدة طمبت االنضماـ لألمـ المتحدة

 عضك حالي عف تقديـ الطمب . 193في األمـ المتحدة كالبالغ عددىـ 

                                                           
كقد طمبت الجمعية  –المادة الرابعة مف الميثاؽ –حكؿ شركط قبكؿ أم دكلة في عضكية األمـ المتحدة  28/5/1948أصدرت محكمة العدؿ الدكلية الفتكل الصادرة بتاريخ  1

كمة إصدار فتكل بشأف قبكؿ أم دكلة في عضكية األمـ المتحدة كجاء في المسألة ىؿ يحؽ مف كجية قضائية ألم دكلة عضك في األمـ المتحدة العامة لألمـ المتحدة مف المح
م دكلة في عضكية األمـ حياؿ قبكؿ أ ،عف طريؽ إدالئيا بصكتيا سكاء في مجمس األمف أك في الجمعية العامة  ،تدعى كفقان لممادة الرابعة مف الميثاؽ إلى إبداء مكقفيا 

بينما تسمـ  ،مف تمؾ المادة ؟ كعمى كجو الخصكص ىؿ بإمكاف تمؾ الدكلة العضك  1أف تجعؿ مكافقتيا عمى ذلؾ القبكؿ رىنان بشركط ال تنص عمييا صراحة الفقرة  ،المتحدة 
ي رىنان بشرط إضافي ىك كجكب قبكؿ دكلة أخرل في عضكية األمـ المتحدة إلى جانب أف تجعؿ صكتيا اإليجاب ،بأف الدكلة المعنية قد استكفت الشركط الكاردة في ذلؾ الحكـ 
كأصدر قاضياف آخراف  ،كألحؽ القضاة الستة المعارضكف بو بيانان يتضمف أسباب معارضتيـ ، 6أصكات مقابؿ  9تمؾ الدكلة . أجابت المحكمة عمى السؤاؿ بالنفي بأغمبية 

 كجيتي نظرىما.مكافقاف عمى الفتكل بيانان آخر ب
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، إذا أكصى مجمس األمف بقبكؿ الدكلة صاحبة الطمب في العضكية عمى أنو  ) 136كنصت المادة 
قادرة عمى الكفاء ، تنظر الجمعية العامة في مسألة ما إذا كانت صاحبة الطمب دكلة محبة لمسالـ

ثـ ثبت بأغمبية ثمثي األعضاء الحاضريف ، بااللتزامات المنصكص عمييا في الميثاؽ كراغبة فيو
عند صدكر تكصية ايجابية مف مجمس األمف كيككف ، الذم قدمتو (المصكتيف في طمب العضكية 

حينيا ، دكر الجمعية العامة فحص ما إذا كانت الدكلة محبة لمسالـ كقادرة عمى الكفاء بالتزاماتيا
 يعتمد قبكؿ الدكلة كعضك جديد في األمـ المتحدة .

ذا لـ يكص مجمس األمف بقبكؿ مف النظاـ الداخمي لمجمعية العامة عمى أنو ) إ 137كبينت المادة 
فممجمعية العامة بعد أف تدرس التقرير ، الدكلة صاحبة الطمب في العضكية أك أجؿ النظر في طمبيا

أف تعيد الطمب إلى المجمس كمعو محضر كامؿ لمناقشتو في ، الخاص لمجمس األمف دراسة كافية
بمعنى في حاؿ رفض مجمس ، نو (كذلؾ لمنظر فيو مف جديد كتقديـ تكصية أك تقرير بشأ، الجمعية

عندئذ يحؽ لمجمعية العامة بعد ، األمف إعطاء تكصية ايجابية مف قبمو لقبكؿ دكلة جديدة عضك
إعادة دراسة التقرير المقدـ مف مجمس األمف دارسة كاممة ككافية تقديـ تقرير كامؿ مف الجمعية 

 .1مف بخصكص ىذا الطمب العامة مف جديد لمجمس األمف مف أجؿ أخذ تكصية مف مجمس األ

يعمـ األميف العاـ الدكلة  "مف النظاـ الداخمي لمجمعية العامة عمى أنو  138حيث نصت المادة 
ذا قبؿ الطمب يبدأ نفاذ العضكية مف التاريخ الذم تتخذ فيو ، صاحبة الطمب بقرار الجمعية العامة كا 
اإلشعار بقرار قبكؿ كتاريخ نفاذ العضكية بينت المادة المذككرة ، "الجمعية العامة قرارىا في الطمب 

 لمعضك الجديد .

عندما يباشر مجمس األمف بصدد نزاع أك مكقؼ  "مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أنو  12بينت المادة 
فميس لمجمعية العامة أف تقدـ أية تكصية في شأف ىذا النزاع ، ما الكظائؼ التي رسمت في الميثاؽ

ليس مف الممكف أف تقدـ الجمعية العامة أم ، " ؾ منيا مجمس األمفأك المكقؼ إال إذا طمب ذل
تكصية لمجمس األمف في حاؿ إبقاء مجمس األمف الدكلي طمب العضكية قيد البحث إال بناء عمى 

 .2طمب منو 

                                                           
 . 30ص  ،مرجع سابؽ  ،ياسر عالكنة  ، 1952مف أمثمة ذلؾ رد مجمس األمف الدكلي السمبي عمى عضكية الياباف في األمـ المتحدة في عاـ  1
كاصطدـ الطمب مف قبؿ الفيتك  ،مرة  16كفي ىذا اإلطار رفضت عضكية دكلة تايكاف في األمـ المتحدة عمى الرغـ مف تقديميا طمب االنضماـ إلى األمـ المتحدة أكثر مف  2

تأسست حككمة جميكرية  ، 1949حيث أنو في أكتكبر مف عاـ  ،كيعكد ذلؾ إلى قرار الجمعية العامة ) الصيف الكاحدة (  ،الصيني العضك الدائـ في مجمس األمف الدكلي 
الذم يعترؼ بأف مندكب حككمة جميكرية الصيف الشعبية ىك المندكب الشرعي  25/10/1971يخ بتار  2758كأقرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة قرارىا رقـ  ،الصيف الشعبية 

كما يقضي القرار بإعادة جميع الحقكؽ المشركعة  ،كأف جميكرية الصيف الشعبية ىي إحدل الدكؿ الخمس الدائمة العضكية في مجمس األمف  ،الكحيد لمصيف في األمـ المتحدة 
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أما فيما يتعمؽ بالكاقع الفمسطيني إف التركيز عمى حصكؿ فمسطيف عمى عضكية األمـ المتحدة مف 
كخصكصان أف ىناؾ عشرات القرارات الصادرة عف الجمعية العامة ، سالـ العالميشأنو تعزيز ال

كمجمس األمف كمجمس حقكؽ االنساف كالككاالت المتخصصة في األمـ المتحدة تؤكد عمى حصكؿ 
ذا ثار خالؼ عمى جكىر القرار ، انتياكات مف قبؿ اسرائيؿ كمدل انطباؽ الشركط األربعة   377كا 

كفي الحالة ىذه تطمب فتكل مف محكمة العدؿ الدكلية حكؿ مدل انطباؽ ، نيعمى الكضع الفمسطي
 مضمكف القرار المذككر عمى طمب فمسطيف االنضماـ إلى عضكية األمـ المتحدة .

كمف ضمف الخيارات المطركحة أماـ الفمسطينييف أف تمجأ منظمة التحرير الفمسطينية إلى محكمة 
كالتكجو إلى مجمس األمف الدكلي مف أجؿ ، 1تالؿ طكيؿ األمد العدؿ الدكلية لطمب فتكل حكؿ االح

 استصدار قرار بإنياء االحتالؿ متضمنان إطاران زمنيان كآلية تنفيذ .

 

 الفرع الثالث :اآلثار القانونية التي تترتب عمى حصول فمسطين عمى عضوية األمم المتحدة .

ة كاممة العضكية عمى آثار قانكنية يترتب عمى حصكؿ فمسطيف عمى عضكية األمـ المتحدة كدكل
كمنيا قياـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة برفع مكانة فمسطيف مف عضك مراقب )غير دكلة( ، ىامة

 إلى عضك مراقب بصفة دكلة ليا عدة آثار قانكنية .

 ىناؾ عدة مف الفكائد التي تجنييا فمسطيف نتيجة انضماميا إلى عضكية األمـ المتحدة منيا :

  : سيتـ نقؿ مكانة فمسطيف في األمـ المتحدة مف صفة مراقب إلى دكلة بصفة مراقب.أكالن 

ثانيان : تتيح لفمسطيف الحصكؿ عمى عضكية كاممة في كؿ الككاالت المتخصصة كالمنظمات التابعة 
كىذا ما حصمت عميو فمسطيف ، كاليكنسكك، اليكنيسيؼ، لألمـ المتحدة منيا : منظمة الصحة العالمية

 .ـ 2012عضكية اليكنسكك قبؿ قبكليا في األمـ المتحدة عاـ ب

                                                                                                                                                                             
لقد سممت األمـ المتحدة بأنو ال يكجد ىناؾ في العالـ إال صيف كاحدة كأف تايكاف جزء ال يتجزأ مف  ،ة في األمـ المتحدة كطرد مندكب سمطات تايكاف لجميكرية الصيف الشعبي

تايكاف إلى األمـ المتحدة إال أنيا  كعمى الرغـ مف رفض انضماـ دكلة ،كحككمة جميكرية الصيف الشعبية ىي الحككمة الشرعية الكحيدة التي تمثؿ الصيف بأكمميا  ،الصيف 
 أصبحت عضكان في منظمة التجارة العالمية .

لممحكمة أف تفتي في أية مسألة قانكنية بناء عمى طمب أية ىيئة رخص ليا ميثاؽ األمـ المتحدة  "مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية عمى أنو  65نصت المادة  1
بذلؾ طبقان ألحكاـ الميثاؽ المذككر. المكضكعات التي يطمب مف المحكمة الفتكل فييا تعرض عمييا في طمب كتابي يتضمف بيانان دقيقان  باستفتائيا أك حصؿ الترخيص ليا

  ."مستندات التي قد تعيف عمى تجميتيا لممسألة المستفتى فييا كترفؽ بو كؿ ال
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كخاصة ، ثالثان : سيسمح لفمسطيف االنضماـ إلى االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية المتعمقة بحقكؽ االنساف
( 84حيث انضمت فمسطيف إلى )، نضماـ إلى اتفاقية جنيؼ الرابعة كاال، المعاىدات التعاقدية

 معاىدة .

فمسطيف إلى المنظمة الدكلية سيتيح ليا إمكانية أف تصبح عضكان في مجمس حقكؽ  رابعان : دخكؿ
إلى النظاـ األساسي  تكانضم، كفرصة لمالحقة مجرمي الحرب، االنساف التابع لألمـ المتحدة

 لممحكمة الجنائية الدكلية كفقان لنظاـ ركما  .

مكانية طمب خامسان : سيساعد عمى انضماـ فمسطيف إلى النظاـ األساسي لم حكمة العدؿ الدكلية كا 
كمنيا القضايا المتعمقة في أشكاؿ التمييز العنصرم دكف الحاجة ، إصدار فتاكل حكؿ مسائؿ مختمفة

 .1لمكافقة اسرائيؿ 

التي مف شأنيا الحفاظ عمى ، 1982سادسان : إمكانية انضماـ فمسطيف إلى اتفاقية قانكف البحار لعاـ 
 ـ . 1982حيث انضمت فمسطيف إلى اتفاقية قانكف البحار لعاـ ، ةالحقكؽ المائية الفمسطيني

يجعميا تتمتع بحؽ ، سابعان : مف شأف انضماـ فمسطيف تعزيز مكانتيا مف حيث المساكاة بيف الدكؿ
 التصكيت في الجمعية العامة أك في الككاالت المتخصصة التابعة لألمـ المتحدة .

كيحؽ ليا إنشاء عالقات دبمكماسية  ، يا كالحصانات الدبمكماسيةثامنان : يتيح لفمسطيف التمتع بالمزا
 خارجية مع الدكؿ األعضاء كالمنظمات الدكلية .

تاسعان : يحؽ لفمسطيف إبراـ المعاىدات مع الدكؿ األعضاء كغير األعضاء كالمنظمات الدكلية 
 األخرل .

 في الداخؿ أك في الشتات .عاشران : ستمنح الفمسطينييف الحؽ في الحصكؿ عمى الجنسية سكاء 

حيث إف ، ىناؾ فرؽ بيف انضماـ الدكلة الكاممة العضكية في األمـ المتحدة كالدكلة بصفة مراقب
الدكؿ الكاممة العضكية تنضـ إلى االتفاقيات كمعاىدات حقكؽ االنساف كما يصدر عف الجمعية 

 ة مراقب.ت التي تمر بيا الدكؿ بصفالعامة دكف الحاجة إلى إجراءات التصكي

                                                           
يجكز لدكلة  ،أعضاء ) األمـ المتحدة ( بحكـ عضكيتيـ أطرافان في النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية يعتبر جميع  "مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أنو  93نصت المادة  1

 . "مجمس األمف ليست مف )األمـ المتحدة ( أف تنضـ إلى النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية بشركط تحددىا الجمعية العامة لكؿ حالة بناء عمى تكصية 
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المبحث الثاني : اآلثار القانونية المترتبة عمى انضمام دولة فمسطين لممعاىدات الدولية ذات 
 الصمة بالقانون الدبموماسي .

بيف المبحث الثاني اآلثار القانكنية المترتبة عمى انضماـ دكلة فمسطيف لممعاىدات الدكلية ذات 
األكؿ إلى االتفاقيات الدكلية الخاصة باالمتيازات حيث تحدث المطمب ، الصمة بالقانكف الدبمكماسي

ف إلى اتفاقية فيينا لعاـ كالمطمب الثاني تناكؿ تبعات انضماـ دكلة فمسطي، كالحصانات الدبمكماسية
براز المكاسب التي حققتيا الدبمكماسية الفمسطينية عمى ىذا  ـ 1961 لمعالقات الدبمكماسية كا 
حكاـ المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية عمى المستكل الدكلي كالمطمب الثالث تناكؿ أ، الصعيد

 كالفمسطيني .

 

 المطمب األول : االتفاقيات الدولية الخاصة باالمتيازات والحصانات الدبموماسية .

كجيكد جماعية مف قبؿ ىيئات عممية تعمؿ ، كانت ىناؾ جيكد مف جانب فقياء القانكف الدكلي فردية
مف أجؿ صياغة القكاعد العرفية لمعمؿ الدبمكماسي كصقميا كجعميا قكاعد ، 1في مجاؿ القانكف الدكلي

كخصكصان بعد مؤتمرم فيينا عاـ ، إال أنيا لـ تمقى إال نجاحان محددا  ، قانكنية محددة تتفؽ عمييا الدكؿ
 ـ . 1818ـ ك اكسؿ الشابؿ عاـ  1815

 مف المحاكالت الفردية عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما يمي  :

يتضمف عدة فصكؿ ، قدمو الفقيو السكيسرم بالنتشمي، ـ مشركع ) بالنتشمي( 1868كال ن : عاـ أ
مباشرة الميمة ، كىي عمى النحك التالي : نظرية امتداد االقميـ كتعميؿ لالمتيازات الدبمكماسية

 كأخيران نياية الميمة الدبمكماسية .، حقكؽ الممثميف الدبمكماسييف، الدبمكماسية

كتتضمف بحثان مكسعان ، قدمو الفقيو االيطالي )باسكاؿ فيكرة(، ـ مشركع )فيكرة( 1890: عاـ ثانيان 
 عف المشركع األكؿ في البحث عف نظرية امتداد االقميـ كنتائجيا كحاالت انعداميا 

الذم احتكل عمى عالج ألمكر ، قدمو الفقيو البرازيمي )بيسكا(، ـ مشركع ) بيسكا( 1911ثالثان : عاـ 
 ممثميف الدبمكماسييف كحصاناتيـ ككقؼ الميمة الدبمكماسية كنيايتيا .ال

                                                           
 .35ص ـ . 1986 ،األكلى  الطبعة ،بيركت  ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع  ،عالقات الدبمكماسية كالقنصمية ال ،عدناف البكرم  1
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قدمو الفقيو البريطاني المكرد ) فيميمكر( لمجمع القانكف ، ـ مشركع ) فيميمكر( 1928رابعان : عاـ 
الذم ركز اىتمامو بالبحث عف االمتيازات التي يتمتع بيا ، الدكلي في اجتماعو في لندف

  الدبمكماسيكف .     

يرل ضركرة تطبيؽ ، قدمو األلماني )كارؿ شتركب(، ـ مشركع ) شتركب ( 1926خامسان : عاـ 
 االمتيازات تطبيقان ضيقان بالنظر لصفتيا االستثنائية .

يبيف كيفرؽ بيف االمتيازات المستمدة مف القانكف ، ـ مشركع ) غاككم ( 1962سادسان : عاـ 
 .1ة كاالمتيازات المستمدة مف قكاعد المجامم

 

مف المحاكالت الجماعية مف قبؿ ىيئات عممية تعمؿ في مجاؿ القانكف الدكلي عمى سبيؿ المثاؿ ال 
 :  الحصر ما يمي

ضـ القكاعد الخاصة بالمزايا كالحصانات ، ـ مشركع معيد القانكف الدكلي 1895أكالن : عاـ  
 الدبمكماسية .

، مكظفي السفارات، مقسـ إلى : رئيس البعثة، يفثانيان : مشركع المجنة الدكلية لمحقكقييف األمريكي
 ككاجبات الممثميف الدبمكماسييف .، المكظفكف الممحقكف بالمفكضيات

ضـ القكاعد الخاصة بالمزايا ، ـ مشركع الشعبة القانكنية لمقانكف الدكلي 1926ثالثان : عاـ 
 كالحصانات الدبمكماسية .

بأف ، قرر في دكرتو المنعقدة في نيكيكرؾ، لدكليـ مشركع معيد القانكف ا 1929رابعان : عاـ 
كال تمنح عمى ، االمتيازات كالحصانات الدبمكماسية تمنح عمى أساس مقتضيات العمؿ الدبمكماسي

 أساس فكرة امتداد اإلقميـ .

 يرجح االمتيازات العتبارات ضركرة الكظيفة .، ـ مشركع معيد الحقكؽ الدكلية 1929خامسان :عاـ 

                                                           
 .31ص  ،ـ  1975ة طبع ،االسكندرية  ،منشأة المعارؼ  ،القانكف الدبمكماسي  ،ابك ىيؼ صادؽ عمي  1
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تضمف شركط المكاد التي ، ـ مشركع جامعة ىارفارد ألبحاث القانكف الدكلي 1932اـ سادسان : ع
 .1ف الخبراء المنبثقة عف عصبة األمـ اككميا تستند إلى النتائج التي تكصمت إلييا لج، أقرىا

مف  13شكمت الجمعية العامة لجنة القانكف الدكلي استنادان إلى المادة ، بعد إنشاء األمـ المتحدة
، اقيا كعيد إلى ىذه المجنة أف تقنف القكاعد الدكلية التي مف ضمنيا مكضكع العالقات الدبمكماسيةميث

طمبت فيو مف المجنة أف تباشر ، 685/7ـ صدر عف الجمعية العامة القرار رقـ  1952في عاـ 
 عممية تقنيف مكضكع العالقات الدبمكماسية .

كعف طريؽ مقرر المجنة ، مميا في دكرتيا السادسةـ  باشرت لجنة القانكف الدكلي ع 1954في عاـ 
 ـ . 1955في الدكرة السابعة عاـ ، 2) ساند ستكـر ( قدـ المشركع 

كعممت عمى تكسيعو كأصبح يتألؼ ، ـ قامت لجنة القانكف الدكلي بدراسة المشركع 1957كفي عاـ 
 .3 مادة 37مف 

عقد مؤتمر دكلي ، 1451/14قرارىا رقـ ـ قررت الجمعية العامة لألمـ المتحدة في  1959في عاـ 
حيث انعقد المؤتمر ، لممفكضيف لمنظر في المشركع ألنو لـ يتطرؽ إلى الميمات الدبمكماسية المؤقتة

كحضر المؤتمر ، ـ 1961نيساف لعاـ  14آذار إلى  22في مدينة فيينا في الفترة الكاقعة ما بيف 
جراء تعديالتممثمك إحدل كثمانيف دكلة فتمت المكافقة عمى ا كبالنتيجة ، لمشركع بعد المداكالت كا 

 18صقؿ المشركع كأصبح اتفاقية دكلية عامة كىي ) اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية ( بتاريخ 
 ـ . 1961نيساف مف العاـ 

                                                           
 كما بعدىا .  35ص  ،مرجع سابؽ  ،عدناف البكرم 1

 .42ص  ،ـ  2002 ،بعة األكلى طال ،عماف  ،الدار العممية لمنشر كالتكزيع كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع  ،دراسة قانكنية  ،المعاصرة  الدبمكماسية  ،الصباريني  غازم 2

 مادة مقسمة كالتالي :  28يحتكم المشركع عمى 

ثالثان : مف  ،( في االمتيازات الدبمكماسية كىي تشمؿ حماية دار السكف كالسجالت كالمراسالت 16-12المادة )ثانيان : مف  ،( في العالقات الدبمكماسية 11-1أكالن : مف المادة )
 ( كاجبات الممثؿ الدبمكماسي . 28-27رابعان : مف المادة ) ،( االمتيازات العائدة لشخص الممثؿ الدبمكماسي كحاجياتو 26-17المادة ) 

 دة اقساـ كما يمي : مشركع االتفاقية كاف مقسـ إلى ع 3

القسـ الثالث : مف المادة  ،( دكر السفارات كسجالتيا 18-15القسـ الثاني : مف المادة )  ،( يتحدث عف العالقات الدبمكماسية بشكؿ عاـ 14-1القسـ األكؿ : مف المادة )
-28القسـ الخامس : مف المادة ) ،( عف االمتيازات كالحصانات الدبمكماسية 27 -22)  القسـ الرابع  : مف المادة ،( حرية التنقؿ لممثمييف الدبمكماسييف كمراسالتيـ 21 -19)

( 37القسـ السابع : المادة )  ،( انتياء كظيفة الممثؿ الدبمكماسي 36-34القسـ السادس : مف المادة )  ،( تصرفات البعثة الدبمكماسية كأعضائيا إزاء الدكلة المضيفة  33
 تسكية المنازعات .
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غمب القكاعد التي تحكـ العالقات أتعتبر اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية أكؿ تقنيف رسمي يضـ 
حيث تضمنت اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية عمى ، بمكماسية بعد أف كانت تستند إلى العرؼالد
حكاـ الخاصة بالعالقات الدبمكماسية مف كيفية إقامة ىذه العالقات حتى شممت كافة األ، ( مادة 53)

دبمكماسييف كمراتبيـ كبينت مياـ البعثات الدبمكماسية ككاجبات المبعكثيف ال، انتياء الميمة الدبمكماسية
كفئاتيـ كاإلجراءات الخاصة بتعيينيـ كقبكليـ كما يتمتعكف بو مف مزايا كحصانات في الدكؿ المكفديف 

حكاـ ككاجبات الدكلة المعتمديف لدييا تجاىيـ كغيرىا مف األ، إلييا كالدكؿ االخرل التي يمركف بيا
 التفصيمية التي تتعمؽ بالميمة الدبمكماسية .

اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية الغرض مف كضعيا حيث ذكرت في ديباجتيا :" أف ىذه  كقد بينت
االتفاقية ستساعد عمى تحسيف عالقات الصداقة بيف البمداف ميما تباينت نظميا الدستكرية 

أكدت أيضان الديباجة عمى كجكب استمرار تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي العرفي في ، كاالجتماعية "
 . 1 سائؿ التي لـ تتطرؽ ليا نصكص االتفاقية بشكؿ صريح ككاضحالم

 

 .م4994عالقات الدبموماسية لعامالمطمب الثاني : تبعات انضمام دولة فمسطين إلى اتفاقية فيينا لم

 لجمعية العامة لألمـ المتحدةحيث كاف لقرار ا، صفة الفاتيكافمع تتساكل الصفة الجديدة لفمسطيف 
 29صكتت عميو الجمعية العامة لألمـ المتحدة في اجتماعيا السابع كالستيف في الذم   67/19رقـ 

، إلى دكلة مراقب في األمـ المتحدة ينيةطمنظمة التحرير الفمسرفع  المتضمفك ، ـ 2012نكفمبر لعاـ 
كيرفع ىذا القرار ، حيث كاف التصكيت لصالح منح فمسطيف صفة دكلة غير عضك في األمـ المتحدة

تمؾ الصفة الجديدة لفمسطيف تتيح امكانية ، سطيف مف كياف عضك إلى دكلة غير عضكمرتبة فم
 كالمصادقة عمى اتفاقيات دكلية .، االنضماـ لمنظمات دكلية مثؿ المحكمة الجنائية الدكلية

يترتب تبعات قانكنية لحصكؿ فمسطيف عمى صفة مراقب منيا تغيير اسـ فمسطيف في األمـ المتحدة 
صبحت أحيث ، كىك ترفيع داخؿ منظكمة األمـ المتحدة، دكلة عضك بصفة مراقبمف كياف إلى 

يخاطب ، بمكجبة فمسطيف شخص مف أشخاص القانكف الدكلي الذم ينظـ العالقة ما بيف الدكؿ
، القانكف الدكلي الدكؿ التي تتمتع بالحقكؽ كتمتـز بالكاجبات التي نظمتيا ليا قكاعد القانكف الدكلي

دة األكلى مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا كتنص عمى حيث أكدت الما
                                                           

 .  ـ 1961ديباجة اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  1
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انماء العالقات الكدية بيف األمـ عمى أساس احتراـ المبدأ الذم يقضي بالتسكية في الحقكؽ بيف 
كيترتب كفقان لمقانكف الدكلي مسؤكليات قانكنية عمى ، بأف يككف لكؿ منيا تقرير مصيرىا، الشعكب
 ألعضاء في األمـ المتحدة .الدكؿ ا

يمكف لفمسطيف بصفتيا عضكان مراقبان في األمـ المتحدة االنضماـ إلى االتفاقيات ، كمف جية أخرل
كىناؾ سكابؽ دكلية أكدت امكانية الدكؿ المراقبة  االنضماـ إلى ، كالمعاىدات الدكلية لحقكؽ االنساف

، اركة الكرسي الرسكلي في أعماؿ األمـ المتحدةمش، مثاؿ عمى ذلؾ، االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية
نو عضك في العديد أحيث ، ـ1964حيث الكرسي الرسكلي عضك مراقب في األمـ المتحدة منذ عاـ 

 .كاتفاقية مناىضة التعذيب، الطفؿمنيا اتفاقية حقكؽ ، مف االتفاقيات الدكلية لحقكؽ االنساف

يتطمب االنضماـ لممعاىدات ، دات كالمكاثيؽ الدكليةمف التبعات الدستكرية النضماـ فمسطيف لممعاى
اجراء النشر يعتبر مف االجراءات ك ، الدكلية كدخكليا حيز التنفيذ نشرىا في الجريدة الرسمية

ال يجبر أحد عمى العمؿ بالقانكف أك التشريع ما لـ ، الضركرية كالالزمة لمتشريعات كالقكانيف الداخمية
مف القانكف األساسي الفمسطيني عمى أف "  116حيث نصت المادة ، اءن ينشر بالجريدة الرسمية ابتد

كيعمؿ بيا ، كتنشر فكر اصدارىا في الجريدة الرسمية، تصدر القكانيف باسـ الشعب العربي الفمسطيني
 .1بعد ثالثيف يكمان مف تاريخ نشرىا ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ "

ىدات الدكلية التي انضمت إلييا دكلة فمسطيف في الجريدة نشر المعا، تستكجب المادة سالفة الذكر
يكمف الغرض مف النشر إخطار الجميكر كعمميـ بالقانكف قبؿ ك ، الرسمية حتى تككف ليا قكة القانكف

كىك اجراء ضركرم في النظاـ القانكني الفمسطيني لنفاذ المعاىدة كالتشريع في مكاجية ، تطبيقو عمييـ
نما بعد نشره بال، فالقانكف بذاتو ال يصبح ممزمان بمجرد اإلصدار، المخاطبيف بأحكاميما رؽ طكا 

 المقررة قانكنان كالمتمثؿ بالنشر في الجريدة الرسمية .

ة التشريعات الكطنية الفمسطينية بما يتناسب مع تمؾ ئمكمف الضركرم العمؿ عمى إعادة مكا
 كاإلعماؿ التدريجي ليا .، االلتزامات الدكلية

، في مقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، ـ 1/4/2014كلة فمسطيف محمكد عباس بتاريخ كقع رئيس د
عمى كثيقة لالنضماـ إلى خمسة عشر منظمة كمعاىدة كاتفاقية دكلية كمف ضمنيا اتفاقية فيينا 

 .ـ  1963ـ ك اتفاقية فيينا لمعالقات القنصمية لعاـ  1961لعاـ لمعالقات الدبمكماسية 
                                                           

 .  يني طمف القانكف األساسي الفمس 116المادة  1
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ـ 1961ابريؿ لعاـ  18تـ التكقيع عمييا في ، يينا لمعالقات الدبمكماسية معاىدة دكليةتعتبر اتفاقية ف
حيث ، ـ  1964ابريؿ لعاـ  24كأصبحت نافذة المفعكؿ بتاريخ  ، دكلة 22صادقت عمييا ، في فيينا

مياـ ككظائؼ ، كأكردت االتفاقية في مضمكنيا عدة مكضكعات متنكعة أىميا، مادة 53تتككف مف 
كأثر اخالؿ المبعكث ، ككاجبات المبعكث الدبمكماسي تجاه الدكلة المعتمد لدييا، ة الدبمكماسيةالبعث

كبينت الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية المتعمقة بمقر البعثة الدبمكماسية ، الدبمكماسي بكاجباتو
 كعمؿ البعثة الدبمكماسية كبأعضاء البعثة الدبمكماسية .

في األمـ المتحدة أف تباشر إجراءاتيا في االنضماـ إلى االتفاقيات  يفطيترتب عمى عضكية فمس
بة القانكف طالقان مف مخاطكذلؾ ان، ـ1961الدكلية كمنيا اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 

ينية الى االعالنات طنية الفمسطة الك طيني مف خالؿ مكاده ضركرة انضماـ السمطاالساسي الفمس
 تفاقيات الدكلية .كالمكاثيؽ كاال

ـ مكقؼ القانكف الدكلي مف  1969نظمت اتفاقية فيينا لممعاىدات التي تـ اعتمادىا في عاـ 
كعميو يعتبر ، االتفاقيات الدكلية مف حيث حؽ الدكؿ في التكقيع أك االنضماـ أك المصادقة عمييا

كفي ىذه ، مضمكف االتفاقية التصديؽ كاالنضماـ إلى االتفاقية تعبير عف استعداد الدكلة لاللتزاـ ب
، الحالة تككف المعاىدة دخمت حيز النفاذ ) فيما يتعمؽ باتفاقية فيينا ثالثيف يكـ بعد ايداع الصؾ(

 رفان في االتفاقية كممزمة بأحكاـ المعاىدة بمكجب القانكف الدكلي .طكتصبح الدكلة 

ا لمعالقات الدبمكماسية في النظاـ يف في األمـ المتحدة إدماج اتفاقية فيينطكيترتب عمى عضكية فمس
عند دخكؿ اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية حيز النفاذ فإنيا تصبح بشكؿ ، ينيطالقانكني الفمس

 .1يني طني الفمسطتمقائي جزء مف القانكف الك 

يني العالقة بيف االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية كبيف القانكف طلـ ينظـ القانكف األساسي الفمس
 ألساسي كالقكانيف الداخمية مف حيث ترتيب العالقة كسمك االتفاقيات عمى القكانيف الداخمية .ا

ينية مع بنكد اتفاقية فيينا لمعالقات طنية الفمسطكما يجب العمؿ عمى مكائمة التشريعات الك 
ف يجب العمؿ  عمى مراجعة التشريعات كالقكاني، نو تـ المصادقة عميياأكخصكصان ، الدبمكماسية

                                                           
 رؼ أف تحتج بأحكاـ قانكنيا الداخمي لتبرير عدـ تنفيذ معاىدة ما (.طمف اتفاقية فيينا لممعاىدات ) ال يجكز بمكجبو لمدكلة ال 27المادة  1
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كىناؾ مبدأ أساسي بالقانكف الدكلي مفاده ، تيا مع مضمكف االتفاقيةئمينية النافذة بغرض مكاطالفمس
 مبو المعاىدة .طرؼ في معاىدة دكلية كفالة اتساؽ قانكنيا الداخمي مع ما تطيجب عمى الدكلة ال

الدبمكماسية لعاـ  نية لتنفيذ كرصد اتفاقية فيينا لمعالقاتطيف إنشاء مؤسسات ك طكما يتكجب عمى فمس
مف شاف ذلؾ تسيير عمميا ، مف اتفاقية فيينا لممعاىدات 33كذلؾ كفؽ أحكاـ المادة ، ـ 1961

 بفعالية كدكر رئيسي في تنفيذ االتفاقية .

يكجد أيضان اتفاقية ىافانا حكؿ المكظفيف الدبمكماسييف التي أقرىا المؤتمر األمريكي الدكلي السادس 
، متناكلة المكضكعات التالية، مادة مقسـ إلى خمسة أقساـ 25تتككف مف ك ، ـ 1928 طشبا 20في 

حصانات كامتيازات المكظفيف ، كاجبات المكظفيف الدبمكماسييف، أعضاء البعثات، رؤساء البعثات
نياء البعثة الدبمكماسية ، الدبمكماسييف  كا 

 

 الدولي والفمسطيني . المطمب الثالث : أحكام المعاىدات واالتفاقيات الدولية عمى المستوى

نتناكؿ في ىذا المبحث مكضكع األحكاـ القانكنية لالتفاقيات الدكلية كالمعاىدات الدكلية عمى المستكل 
سكاء كانت ، كاليدؼ مف ذلؾ معرفة كيفية انضماـ فمسطيف لالتفاقيات الدكلية، الدكلي كالفمسطيني
 ثنائية أك جماعية .

 

 االتفاقيات الدولية عمى المستوى الدولي .الفرع األول : أحكام المعاىدات و 

في مادتيا الثانية المقصكد في المعاىدة حيث نصت عمى ما  1بينت اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات 
يمي : " يقصد بالمعاىدة االتفاؽ الدكلي المعقكد بيف الدكؿ في صيغة مكتكبة كالذم ينظمو القانكف 

 كميما كانت تسميتو الخاصة ".، كثيقتاف متصمتاف أك أكثر سكاء تضمنتو كثيقة كاحدة أك، الدكلي

 

                                                           
المؤرخ في  2287كالقرار رقـ  ، 1966كانكف األكؿ / ديسمبر  5المؤرخ في  2166األمـ المتحدة بمكجب قرارم الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ اعتمدت مف قبؿ مؤتمر  1
 .1989كانكف الثاني / يناير  27كدخمت حيز النفاذ في  ، 1969أيار / مايك  23كعرضت لمتكقيع في  ،1967كانكف األكؿ / ديسمبر  6
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الذم تقر ، 2كاالنضماـ  1تمر ابراـ اتفاقية معينة بمراحؿ مختمفة منيا التصديؽ كالقبكؿ كالمكافقة  
 .الدكلة بمكجبو االلتزاـ بالمعاىدة عمى الصعيد الدكلي 

 أك إعالنان تفسيريان . 3كتشمؿ االتفاقية عمى إقراران  

بمكجب المعاىدة بأف دكلة ما ممتزمة ، مى المستكل الدكلي يفيـ مف التصديؽ كالقبكؿ كالمكافقةع
ىناؾ اختالؼ ما بيف التصديؽ عمى المستكل الدكلي كالتصديؽ ، بالتعيدات التي أخذتيا عمى عاتقيا

نصكصيا حيث أنو قد يطمب مف الدكلة المعنية االلتزاـ بالتعيدات كفقان ل، عمى المستكل الكطني
كالذم يحدد ، كأحكاميا الدستكرية أكالن قبؿ أف تكافؽ عمى أف تككف ممتزمة بيا عمى الصعيد الدكلي

 صيغة القبكؿ في المعاىدات الدكلية األنظمة الدستكرية في تمؾ الدكؿ . 

بيف ك ، فرقت اتفاقية فيينا لقانكف المعاىدات بيف الدكلة المتفاكضة كالدكلة الطرؼ كالدكلة المتعاقدة
المقصكد باألخيرة بأنيا ىي " الدكلة التي رضيت االلتزاـ بالمعاىدة سكاء دخمت حيز التنفيذ أـ لـ 

كالمقصكد بالدكلة الطرؼ " الدكلة التي رضيت االلتزاـ بالمعاىدة ككانت المعاىدة نافذة ، تدخؿ "
صياغة نص المعاىدة كالمقصكد بالدكلة المتفاكضة ىي " الدكلة التي أسيمت في ، بالنسبة إلييا "

 . 4كاعتماده " 

 

                                                           
 ،كالذم تؤكد الدكلة مف خاللو مكافقتيا أف تككف ممتزمة بمعاىدة ما  ،ديؽ كالقبكؿ كالمكافقة :ىي مصطمحات تشير إلى الفعؿ أك اإلجراء المتخذ عمى المستكل الدكلي التص  1

 ،ب رئيس الدكلة أك رئيس الحككمة أك كزير الشؤكف الخارجية أكالن : انجاز كثيقة التصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة مف جان ،كيتطمب التصديؽ كالقبكؿ كالمكافقة تحقيؽ خطكتيف 
كبالنسبة لممعاىدات  ،ثانيان فيما يتعمؽ بالمعاىدات المتعددة األطراؼ يتـ إيداع الكثيقة لدل جية االيداع  ،كىي الكثيقة التي تعبر عف عـز الدكلة عمى االلتزاـ بالمعاىدة المعنية  

 .مرجع سابؽ  ،ياسر عالكنة  ،بيف أطرافيا  ثنائية األطراؼ تتبادؿ الكثائؽ

كلالنضماـ المفعكؿ نفسو  ،اـ " االنضماـ ىك فعؿ يعبر عف مكافقة دكلة ما لـ تكقع عمى معاىدة ما بأف تصبح طرفان في تمؾ المعاىدة عبر ايداعيا " مستند أك كثيقة انضم  2
كعادة ما تمجأ الدكؿ إلى االنضماـ تعبيران  ،النضماـ كاالجراء الخاص بو يعتمداف عمى أحكاـ المعاىدة المعنية أما شركط ا ،الذم يترتب عمى التصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة 

اء الفترة لكف العديد مف المعاىدات الحديثة المتعددة األطراؼ تفتح الباب أماـ االنضماـ حتى أثن ،عف مكافقتيا عمى االلتزاـ بمعاىدة ما بعد فكات المكعد النيائي لتكقيعيا 
 .مرجع سابؽ  ،ياسر عالكنة  المخصصة لمتكقيع .

كيتـ اقرار المعاىدة عبر فعؿ أك تصرؼ محدد يعبر عف إرادة الدكؿ  ،االقرار ىك فعؿ أك إجراء رسمي تصكغ األطراؼ المتفاكضو بمكجبو شكؿ المعاىدة كمضمكنيا   3
كيمكف أيضان  ،أك غير ذلؾ  ،أك تكقيعيا  ،أك تكقيعيا باألحرؼ األكلى  ،مثؿ التصكيت عمى نص المعاىدة  ،ة كالمنظمات الدكلية المشاركة في المفاكضات الخاصة بالمعاىد

 .مرجع سابؽ  ،ياسر عالكنة  أك المكائح كالقكانيف الخاصة بتمؾ المعاىدة . ،أف يككف االقرار آلية تستخدـ لتحديد شكؿ كمضمكف التعديالت المقترحة عمى معاىدة ما 

 مادة الثانية مف اتفاقية فيينا لممعاىدات الدكلية .ال  4
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طرؽ عدة منيا التعبير عف حددت اتفاقية فيينا كسائؿ التعبير عف رضا الدكلة بااللتزاـ بالمعاىدة في 
كبتبادؿ كثائؽ انشائيا أك بالتصديؽ عمييا أك بقبكليا أك ، 1الرضا بااللتزاـ بالمعاىدة كتكقيعيا 

يمكف ، كتبادؿ كثائؽ التصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة أك االنضماـ، بالمكافقة عمييا أك باالنضماـ إلييا
 .2التعبير عف االلتزاـ بجزء مف المعاىدة مع عدـ االخالؿ بمكضكع االتفاقية 

منيا  20كتضمنت المادة ، بينت اتفاقية فيينا امكانية الدكؿ بالتحفظ عمى بعض مكاد أك بنكد االتفاقية
ككضحت االتفاقية أيضان إلى حظر التحفظات في ، ض عمييامكضكع قبكؿ التحفظات كاالعترا

 .3حاالت محددة 

اتفاقية فيينا لممعاىدات الدكلية مف أجؿ اعتماد نص المعاىدة أك تكثيقيا ال بد مف تحديد  تكما حدد
 .4كىذا ما بينتو المادة السابعة منيا ، األشخاص الذيف يعتبركف ممثميف لمدكلة

كيقصد بو التاريخ الذم تصبح فيو المعاىدة ممزمة ، سرياف مفعكؿ المعاىدةبينت اتفاقية فيينا بدء 
قد يككف المكعد تاريخ محدد كمثبت في ، محددة بذلؾ مكعد دخكليا حيز التنفيذ، قانكنيان ألطرافيا

، المعاىدة أك تاريخ يتكجب فيو إيداع عدد مف التصديقات أك القرارات أك االنضماـ لدل جية اإليداع
ما يتعمؽ بتاريخ دخكؿ المعاىدة المكدعة لدل األميف العاـ لألمـ المتحدة حيز التنفيذ فيتـ كفقان أما في

 . 5ألحكاـ المعاىدة نفسيا

                                                           
كىذا يعني أنو عندما تكقع دكلة ما عمى معاىدة ما  ،راؼ طعمى معظـ المعاىدات متعددة األ طبؽ التكقيع البسيطتكقيع يخضع لمتصديؽ : ين طالتكقيع البسي –التكقيع   1

كفي ىذه الحالة إف الدكلة التي  ،ر الدكلة مكافقة عمى أف تككف ممزمة بالمعاىدة إال بعد اف تصدقيا أك تقبميا أك تقرىا كال تعتب ،يخضع تكقيعيا لمتصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة 
ده ال يفرض فالتكقيع كح ،اؿ ىدؼ المعاىدة كغرضيا طمؽ حسف النية عمى االمتناع عف القياـ بأية أفعاؿ أك تصرفات تؤدم إلى أفساد أك إبطتكقع معاىدة تككف مجبرة مف من

عي ) تكقيع ال يخضع لمتصديؽ( يحصؿ التكقيع النيائي عندما تعبر دكلة ما عف مكافقتيا عمى أف تككف طأما التكقيع النيائي أك الق ،عمى الدكلة أم تعيدات بمكجب المعاىدة 
في حاؿ إجازة المعاىدة  طعيان فقطمكف لمدكلة تكقيع معاىدة ما تكقيعان نيائيان أك قكي ،ممزمة بمعاىدة ما عبر تكقيعيا كمف دكف الحاجة إلى تصديقيا أك قبكليا أك المكافقة عمييا 

 .مرجع سابؽ  ،ياسر عالكنة كيسمح عدد مف المعاىدات المكدعة لدل األميف العاـ لألمـ المتحدة بالتكقيع النيائي .  ،المعنية ذلؾ التكقيع 

 .مف اتفاقية فيينا  18-11لممزيد راجع المكاد مف   2

أك أف  ،أك نصت المعاىدة عمى أنو ال يجكز أف تكضع إال تحفظات محددة ليس مف بينيا التحفظ المعني  ،حظرت المعاىدة ىذا التحفظ "  مف اتفاقية فيينا : 19نص المادة  3
 " يككف التحفظ في غير الحاالت التي تنص عمييا الفقرتاف السابقتاف منافيان لمكضكع المعاىدة كغرضيا 

يعتبر الشخص ممثالن لمدكلة مف أجؿ اعتماد نص المعاىدة أك تكثيقو أك مف أجؿ التعبير عف رضا االلتزاـ بالمعاىدة في إحدل الحالتيف  "  مف اتفاقية فيينا : 7المادة  نص 4
ل أف نيتيا انصرفت إلى اعتبار ذلؾ الشخص ممثالن لمدكلة مف اجؿ أك إذا بدا مف تعامؿ الدكؿ المعنية أك مف ظركؼ أخر  ،التاليتيف : إذا أبرز كثيقة التفكيض الكامؿ المناسبة 

كرؤساء  ،كدكف حاجة إلى ابراز كثيقة التفكيض الكامؿ : رؤساء الدكؿ  ،يعتبر األشخاص التالكف ممثمكف لدكليـ بحكـ كظائفيـ  ،ىذا الغرض كممنكحان تفكيضان كامالن 
كرؤساء البعثات الدبمكماسية مف اجؿ اعتماد نص المعاىدة بيف الدكلة المعتمدة كالدكلة  ،ميع األعماؿ المتعمقة بعقد المعاىدة مف اجؿ القياـ بج ،ككزراء الخارجية  ،الحككمات 

المؤتمر أك  كالممثمكف المعتمدكف مف قبؿ الدكؿ لدل مؤتمر دكلي أك لدل منظمة دكلية أك إحدل ىيئاتيا كذلؾ مف أجؿ اعتماد نص المعاىدة في ذلؾ ،المعتمديف لدييا 
  ."المنظمة أك الييئة 

  مف اتفاقية فيينا . 24لممزيد انظر المادة  5
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 الفرع الثاني : أحكام المعاىدات عمى المستوى الفمسطيني .

القانكف يعيف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية ممثالن لمسمطة لدل المنظمات الدكلية كىذا ما بينو 
يعيف رئيس السمطة الكطنية ممثمي السمطة  "حيث نصت عمى  40األساسي الفمسطيني في مادتو 

كما يعتمد ممثمي ىذه ، الكطنية لدل الدكؿ كالمنظمات الدكلية كالييئات األجنبية كينيي مياميـ
المعاىدات كما خمت القكانيف الفمسطينية إلى أحكاـ ، " الجيات لدل السمطة الكطنية الفمسطينية

كمف جية أخرل لـ تبيف الجية صاحبة الصالحية كاالختصاص ، كاالتفاقيات الدكلية ىذا مف جية
في التكقيع كالمصادقة عمى االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية أك بدء سرياف المعاىدات كاآلثار المترتبة 

 عمييا .

ففي بعض األحياف يقـك الرئيس ، يياتنكعت الجيات التي تقكـ بالتكقيع عمى االتفاقيات كالمصادقة عم
كلـ يبيف القانكف األساسي الفمسطيني في نصكصو عمى ، 1بالتكقيع أك المصادقة عمى االتفاقيات 

قرار عف  حديثان  إال أنو صدر، سمك المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية عمى القانكف الكطني الداخمي
 .2دات كاالتفاقيات الدكلية عمى القكانيف الداخمية ينية أكد عمى سمك المعاىطالمحكمة الدستكرية الفمس

كعميو يتطمب مف دكلة فمسطيف العمؿ عمى مالئمة قكانينيا الداخمية مع القانكف الدكلي عمى ما 
لغاء أم قكانيف كتشريعات ، صادقت عميو مف اتفاقيات دكلية كبالنتيجة ، أنظمة تتعارض معوك كا 

 و .تطبيؽ القضاء الفمسطيني ذلؾ في أحكام

 

 

 
                                                           

 ،بشأف المصادقة عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة )سيداك(  ، 8/3/2009بتاريخ  2009لسنة  19اصدار المرسـك الرئاسي رقـ  ،مف أمثمة ذلؾ  1
ينية عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة )سيداك( بما ينسجـ كأحكاـ القانكف طة الفمسطمصادقة السم " مف المرسـك حيث جاء في نص المادة االكلى 

سمك المعاىدات كالقانكف فيعد ذلؾ مخالفة لالتفاقيات الدكلية كالمعاىدات التي تنص عمى  ،يف أصبحت دكلة مراقب في األمـ المتحدة طكبما اف فمس ، "يني طاألساسي الفمس
 ني .طالدكلي عمى القانكف الك 

كجاء ىذا الحكـ بناء عمى  ، سمك االتفاقيات الدكلية التي صادقت عمييا دكلة فمسطيف عمى التشريعات الداخمية 4/2017في الطعف الدستكرم رقـ   قررت المحكمة الدستكرية 2
القاضي أحمد األشقر بكصفو قاضي   حيث رأت المحكمة الدستكرية أفّ ، مف قانكف المحكمة الدستكرية 2فقرة  27إحالة دستكرية مف القاضي أحمد األشقر سندا لممادة 

نتيى حيث ا، كلي في العالقة في مسألة العالقة بيف القانكف الدكلي كالقانكف الداخمي مف خالؿ بياف نظرية كحدة القانكف كنظرية الثانيةدالمكضكع قد استعرض ما جاء بو الفقو ال
مف االجتيادات القضائية الدكلية إلى أّف القضاء الدكلي قد استقر عمى تغميب تطبيؽ االتفاقيات الدكلية عمى أحكاـ القانكف الكطني حاؿ التعارض بينيما مستعرضا العديد 

مشيرا إلى أّف ىذا الرأم ، األمـ المتحدة حكؿ اتفاقية المقر  مريكيةبخصكص النزاع بيف الكاليات المتحدة األ 1988كالكطني منيا الرأم االستشارم لمحكمة العدؿ الدكلي لسنة 
 .قد ذىب إلى عدـ جكاز تذرع الدكؿ بقانكنيا الكطني لمتنصؿ مف التزاماتيا الدكلية  لمحكمة العدؿ الدكلية
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  المبحث الثالث : رفع مستوى التمثيل الدبموماسي الفمسطيني من منظمة إلى دولة . 

مف خاللو يمكف تحسيف كضع ، مف أىـ القكانيف فعالية لمجانب الفمسطيني ىك القانكف الدبمكماسي
 فمسطيف دكليان كرفع مستكل التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني مف منظمة إلى دكلة .

رفع مستكل التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني مف منظمة إلى دكلة ال بد مف الحديث عف كلمحديث عف 
كيمييا الحديث عف حصكؿ ، حصكؿ منظمة التحرير الفمسطينية عمى عضك مراقب في األمـ المتحدة

كأخيران الرفع مف درجة القنصميات الفمسطينية إلى ، دكلة فمسطيف عمى عضك مراقب باألمـ المتحدة
 فارات .مستكل س

 المطمب األول : حصول منظمة التحرير الفمسطينية عمى عضو مراقب في األمم المتحدة .

سيتـ الحديث في ىذا المطمب عف مكانة منظمة التحرير الفمسطينية في األمـ المتحدة منذ عاـ 
حدة عضك مراقب لدل األمـ المتكفي ىذا العاـ تـ االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية   -ـ 1974

حيث يعد انتصاران دكليان كدبمكماسيان حصكؿ منظمة التحرير الفمسطينية عمى عضك مراقب في  -
كالذم ينص ، 1ـ 14/10/1974الصادر بتاريخ  3210االمـ المتحدة بناءن عمى نص القرار رقـ 

عني إذ ترل أف الشعب الفمسطيني ىك الطرؼ األساسي الم، أف الجمعية العامة لألمـ المتحدةعمى " 
تدعك منظمة التحرير الفمسطينية الممثمة لمشعب الفمسطيني إلى اإلشتراؾ في ، بقضية فمسطيف

تمخض ىذا القرار بناء عمى ، "مداكالت الجمعية العامة بشأف قضية فمسطيف في جمساتيا العامة
ت مجمكعة مف القرارات الدكلية كالتكصيات الصادرة عف مجمس األمف كاألمـ المتحدة كعف منظما

دكلية أخرل مختمفة  حيث تـ االعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية بصفتيا الممثؿ الشرعي الكحيد 
 .لمشعب الفمسطيني 

ـ أف الطرؼ الرئيسي في القضية 14/10/1974الصادر في تاريخ  3210أكد القرار رقـ ك 
ة كممثؿ لمشعب كنتيجة لذلؾ دعيت منظمة التحرير الفمسطيني، الفمسطينية ىك الشعب الفمسطيني

كقامت منظمة التحرير الفمسطينية بفتح مكاتب ليا في ، الفمسطيني لحضكر إجتماعات األمـ المتحدة
مما حدا بالمجتمع الدكلي ، كتكلى االعتراؼ بيا اعتراؼ تمك االعتراؼ، عدة دكؿ أجنبية مختمفة

 لمتحدة .بالنظر إلييا بطريقة مختمفة عف نظرة ما قبؿ االعتراؼ بيا لدل األمـ ا

                                                           
 ـ  .14/10/1974الصادر بتاريخ  3210القرار رقـ   1
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برفع ، قامت عديد مف الدكؿ العربية كاألجنبية كعمى رأس قائمة الدكؿ االتحاد السكفيتي سابقان 
المستكل التمثيمي إلى مستكل سفارة بعد اف كانت مكاتب منظمة التحرير الفمسطينية في الدكؿ 

لتي تربطيا بيـ حيث كانت العالقة ا، المستضيفة ليا ال تتمتع بأم صفة رسمية أك دبمكماسية تذكر
اتخذ  26/10/1974كبتاريخ ، عالقات قنصمية  أك صداقة بمنظمات المجتمع المدني المكجكد فييا

مؤتمر القمة العربية المنعقد في الرباط بالمغرب قرار مصيرم كتاريخي يخص الشعب الفمسطيني 
 .منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني  باعتبار

الدكلي  في القانكفنظرية حديثة كفقان ل -، اعتبرت منظمة التحرير الفمسطينية دكلة في طكر التككيف
اإل كفقان ليذه النظرية ال تختمؼ نظرية دكلة في طكر التككيف عف الدكلة المستقمة ذات السيادة ك ، -

طكر التككيف تتمتع بسيادة  بينما الدكلة في، فاألخيرة تتمتع بسيادة الدكلة، مف حيث التمتع بالسيادة
كمع الزمف سكؼ تتحكؿ منظمة التحرير الفمسطينية مف دكلة في طكر التككيف إلى ، الشعب الكطنية

 .1دكلة مستقمة ذات سيادة مع انتياء مرحمة تككينيا كتحرير أراضييا مف االحتالؿ 

كبتطبيؽ ، ية كدبمكماسيةساىـ االعتراؼ األممي عمى إعطاء منظمة التحرير الفمسطينية أىمية قانكن
نظرية الدكلة في طكر التككيف عمى الكاقع الفمسطيني الذم ال يزاؿ تحت االحتالؿ االسرائيمي بناء 

مف جية  1967فأراضي الدكلة الفمسطينية ىي المعترؼ بيا عمى حدكد  181عمى قرار التقسيـ 
كمف جية اخرل ، فمسطيف كالقدس الشرقية عاصمة، قطاع غزة، كالتي تتجمى في الضفة الغربية

باإلضافة إلى الالجئيف الذم كفؿ ليـ ، السكاف الساكنيف في ىذه المناطؽ مف القدـ بشكؿ ثابت
أما فيما يتعمؽ بالسيادة ، ـ حؽ العكدة 1974الصادر عف األمـ المتحدة  في عاـ   194القرار 

طيف كتحريرىا كاستقالليا حينئذ الشعبية الفمسطينية الكطنية بعد إنتياء االحتالؿ االسرائيمي لفمس
 ذات سيادة كاممة . إلى دكلة يفطفمسستتحكؿ سيادة دكلة 

كاليدؼ منيا اقامة ، كعميو تعتبر الدكلة في طكر التككيف صكرة مجازية لمدكلة ذات السيادة الكاممة
خاص القانكف العالقات الدكلية كالتمثيؿ الدبمكماسي ما بيف الدكؿ ذات السيادة الكاممة كغيرىا مف أش

كرفع ، ما ييمنا في ىذا المقاـ الشعكب المناضمة مف أجؿ االستقالؿ كتقرير المصير كتحديدان ، الدكلي
 تمثيميا الدبمكماسي في عالقاتيا الدبمكماسية.

                                                           
زيمر   ، نطدراسة مموشور  عل  ممواع دويم الو ، 9الحلاة رام  ،ممم الممححد  عل  ضو  ححكمم الاموون الدولي واساسححامام  ين في األطوضعية دولة فلس ،عبد الحكيم وادي  1

    t/303077.htmlhttps://pulpit.alwatanvoice.com/content/prinللحفمصيل:  61/8/3162بحمريخ 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/303077.html
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مف أجؿ مباشرة التمثيؿ الدبمكماسي بيف ، 1ـ  1961كفقان إلتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 
ت التحرر الكطني باعتبارىا شخص مف أشخاص القانكف الدكلي يقتضي مسبقان الدكؿ أك حركا

كأف ايفاد البعثة الدبمكماسية مف الدكلة المكفدة إلى الدكلة المكفد إلييا ، االعتراؼ المتبادؿ فيما بينيـ
كالمكافقة عمييا أك رفضيا أك االعتراض عمى أعضاء البعثة الدبمكماسية يعتبر حؽ مف حقكؽ ىذه 

كال يمكف أف تباشر البعثة الدبمكماسية كاكتسابيا االمتياز الدبمكماسي إال بعد اعتراؼ ، ألطراؼا
 متبادؿ كاضح كصريح كرغبتيـ في إقامة عالقات دبمكماسية متبادلة بيف الطرفيف .

فقد كاف لكثيقة إعالف استقالؿ دكلة فمسطيف عاـ ، أما فيما يتعمؽ بالكضع الفمسطيني في ىذا الشأف
ـ مف خالؿ إعالنيا مف قبؿ المجمس الكطني الفمسطيني المنعقد في دكرتو التاسعة عشر في  9881

ـ مف  1967الجزائر دكر بارز في رفع الكضع القانكني الدكلي لممناطؽ الفمسطينية المحتمة عاـ 
كرة كنتيجة لكثيقة اإلعالف المذك، مجرد أراضي فمسطينية محتمة إلى مستكل دكلة فمسطيف المحتمة

كتماشيان مع ىذا االعتراؼ تـ تطبيؽ ، قامت عدة دكؿ باالعتراؼ الصريح كالضمني بدكلة فمسطيف
كتـ استبداؿ مكاتب منظمة التحرير الفمسطينية بسفارات لدكلة ، أحكاـ القانكف الدبمكماسي الدكلي

 فمسطيف التي ترتب مباشرة بكزارة الخارجية أك أعمى مؤسسة حككمية ليذه الدكؿ .

أصكات بالدكلة الفمسطينية المستقمة كعاصمتيا  104ترفت الجمعية العامة لألمـ المتحدة بأكثرية اع
كعمى أثر ذلؾ تـ رفع مستكل التمثيؿ الدبمكماسي لمنظمة ، 1967القدس الشريؼ عمى حدكد 

كذلؾ بعد خطاب ياسر عرفات ، التحرير الفمسطينية مف عضك مراقب إلى عضك مراقب لدكلة محتمة
 1988س المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية بتاريخ الثالث عشر مف كانكف األكؿ لعاـ رئي
كتماشيان مع الكضع الجديد لمنظمة التحرير الفمسطينية تـ استبداؿ يافطات منظمة ، في جنيؼ، ـ

خرل مكتكب التحرير الفمسطينية في األمـ المتحدة كغيرىا مف المنظمات الحككمية الدكلية بيافطات أ
 عمييا فمسطيف .

بعيدان عف االنتقادات كاالختالفات حكؿ الكجكد الفعمي لمدكلة الفمسطينية كاالدعاءات المتقابمة بيف 
ما ييمنا في ىذا المكضكع تحديدان ىك الجانب  وإنإال ، مؤيد كمعارض مف فقياء القانكف الدكلي

ارىا حركات تحرر كشعبيا يناضؿ مف أجؿ القانكني الدكلي الذم اعتبر الدكلة الفمسطينية باعتب
كمف خالؿ قرارات دكلية يطالب االحتالؿ االسرائيمي ، التحرير فيي تخضع تحت االحتالؿ االسرائيمي
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كأف اعتراؼ بالدكلة الفمسطينية مف قبؿ المجتمع الدكلي ىك ، باالنسحاب مف ىذه األراضي المحتمة
 .1اعتراؼ كاشؼ كليس منشأ 

 

 حصول دولة فمسطين عمى عضو مراقب باألمم المتحدة . المطمب الثاني :

اختمفت الردكد الدكلية عمى تصكيت الجمعية العامة لألمـ المتحدة المتمثؿ في رفع التمثيؿ الفمسطيني 
كدكؿ أخرل ، ىناؾ دكؿ ثمنت التصكيت األممي، في المنظمة الدكلية إلى صفة دكلة غير عضك

سرائيؿ ككندا انتقدت ذلؾ التصكيت مثؿ الكاليات   .المتحدة األمريكية كا 

ىك قرار صكتت عميو الجمعية العامة لألمـ المتحدة في  67/19قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة 
كىك تاريخ اليكـ العالمي لمتضامف مع الشعب ، 2012نكفمبر  29اجتماعيا السابع كالستيف في 

صفة دكلة غير عضك في  فمسطيفلمنح  لمتحدةقدـ االقتراح ممثؿ فمسطيف في األمـ ا ، الفمسطيني
، التصكيت كاف لمنح فمسطيف صفة دكلة غير عضك في األمـ المتحدة. في األساسك ، األمـ المتحدة

، 2دكلة  138يرقي القرار مرتبة فمسطيف مف كياف غير عضك إلى دكلة غير عضك. أيد القرار 
كتتيح الصفة الجديدة ، 5مس دكؿ كتغيبت خ، 4 41كامتنع عف التصكيت ، 3دكؿ  9كعارضتو 
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كتساكم الصفة الجديدة ، لفمسطيف إمكانية االنضماـ لمنظمات دكلية مثؿ المحكمة الجنائية الدكلية
 .لفمسطيف صفة دكلة الفاتيكاف

 

 المطمب الثالث : الرفع من درجة القنصميات الفمسطينية إلى مستوى سفارة . 

يات دكلة فمسطيف في الخارج إلى مستكل سفارة أسكة بباقي نتيجة لما سبؽ أدل ذلؾ إلى تعزيز تمثيم
فإف ، عف طريؽ يختمؼ مفيكـ المبعكث الدبمكماسي عف مفيكـ البعثة الدبمكماسية الدائمة، الدكؿ

ف البعثة الدبمكماسية ىي جياز إكبناء عميو ف، األخيرة تتككف مف عناصر مادية كليس أشخاص
معتمد لدل شخص أخر مف اشخاص ىذا القانكف ، ـلشخص مف أشخاص القانكف الدكلي العا

 ميمتيا رعاية العالقات الدبمكماسية لذلؾ الشخص .

اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية ، البد مف قكاعد قانكنية كقكانيف منظمة لمتمثيؿ الدبمكماسي أىميا
الدبمكماسية التي ال البعثة  كامتيازاتالتي بينت عمى كجو التحديد كظائؼ كحصانات ، ـ 1961لعاـ 

سيما كأف العالقات الدبمكماسية بيف الدكؿ تككف مبنية عمى االعتراؼ المتبادؿ بيف ، يجكز مخالفتيا
حيث تعمؿ البعثة الدبمكماسية ، إضافة الى مبدأ المعاممة بالمثؿ، الدكلة المكفدة كالدكلة المكفد إلييا

كيحؽ ليا ، صالح رعاياىا في الدكلة المكفدة إليياالمكفدة عمى حماية مصالح الدكلة المكفدة كحماية م
 .1الدكلية  االتفاقياتالتفاكض مع الدكلة المكفدة إلييا كمتابعة أعماليا حسب 

قامت عدة دكؿ عربية كأجنبية بعد حصكؿ دكلة فمسطيف عمى دكلة عضك مراقب في األمـ المتحدة 
بسفارات الدكؿ  أسكة، بمكماسي كامؿبرفع مستكل التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني إلى مستكل د

بعد أف كانت سابقان عبارة عف بعثة قنصمية تشرؼ عمى العمؿ اإلدارم المتعمؽ بمصالح ، المستقمة
 كرعايا الفمسطينييف في الخارج .

تعتبر إقداـ دكلة فمسطيف عمى تكقيع عدد مف االتفاقيات المتعمقة بالعمؿ الدبمكماسي مع كزراء 
حيث ما ، خطكة في بالغ األىمية في رفع مستكل التمثيؿ الدبمكماسي الفمسطيني الخارجية األجانب

مرت العالقات الدبمكماسية بعدة ، ـ 29/12/2012بمركز دكلة عضك مراقب بتاريخ  االعتراؼقبؿ 
حيث شيدت فيما بعد تطكرات في إقامة عالقات دبمكماسية كتبادؿ ، مراحؿ مع دكؿ العالـ الخارجي
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دبمكماسييف كصكالن إلى إقامة عالقات دبمكماسية عمى مستكل السفراء كفتح سفارات لممبعكثيف ال
بعد أف تـ رفع مستكل التمثيؿ القنصمي الفمسطيني إلى مستكل بعثات ، فمسطينية في الخارج

 .1دبمكماسية فمسطينية دائمة 

القنصمي إلى مستكل  بالدكلة الفمسطينية كرفع مستكاىا التمثيمي باالعتراؼىناؾ بعض الدكؿ سارعت 
فأصبحت دكلة فمسطيف قادرة عمى االنضماـ إلى المنظمات ، 2 مثؿ باقي الدكلة المستقمة، سفارة
 كمف حؽ ممثمييا التمتع بكافة االمتيازات كالحصانات الدبمكماسية .، الدكلية
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 ة فمسطينالفصل الثاني : البعثات الدبموماسية الخارجية الدائمة المعتمدة لدى دول

حيث ، سيتناكؿ الفصؿ الثاني البعثات الدبمكماسية الخارجية الدائمة المعتمدة لدل دكلة فمسطيف
نشاء  فمسطيفإقامة العالقات الدبمكماسية بيف دكلة تطرؽ المبحث األكؿ إلى  كالدكؿ األخرل كا 

إقامة ؿ عف حيث تحدث المطمب األك ، يفبإلى مطم متفرعان ، البعثات الدبمكماسية بيف الطرفيف
القكاعد بيف الفرع االكؿ ، كقسـ إلى فرعيف، كالدكؿ األخرلفمسطيف العالقات الدبمكماسية بيف دكلة 

التشريعات ، االتفاقيات الدكلية، ) العرؼ الدكليدبمكماسية العالقات الالقانكنية التي تحكـ إقامة 
) تمتع  دبمكماسيةالعالقات الكط إقامة تناكؿ شر كالفرع الثاني ، ( االجتياد كالفقو الدكلياف، الداخمية

ك ، إقامة عالقات دبمكماسية ( االتفاؽ عمى، تبادؿ االعتراؼ بيف الدكؿ، الدكؿ بالسيادة الكاممة
كقسـ  إلى ، إنشاء البعثات الدبمكماسية بيف دكلة فمسطيف كالدكؿ األخرلالمطمب الثاني تحدث عف  

إجراءات ، البعثة الدبمكماسية أعضاءثة الدبمكماسية ) تشكيؿ البعحيث تناكؿ الفرع االكؿ ، فرعيف
البعثة الدبمكماسية ) أصناؼ مكظفك  أعضاءبيف  كالفرع الثاني، ( كاعتماد المبعكث الدبمكماسيقبكؿ 

 .(صفات الدبمكماسي، البعثة الدبمكماسية

فمسطيف كأثر  كظائؼ ككاجبات البعثات الدبمكماسية المعتمدة لدل دكلة كتطرؽ المبحث الثاني إلى
عف كظائؼ المبعكث  حيث تحدث المطمب األكؿ، متفرعان إلى ثالثة مطالب، اإلخالؿ بيا
تمثيؿ الدكلة بيف الفرع األكؿ الكظائؼ العادية لممبعكث الدبمكماسي )، كقسـ إلى فرعيف، الدبمكماسي

ياىا في الدكلة حماية مصالح الدكلة المعتمدة كمصالح رعا، المعتمدة لدل الدكلة المعتمد لدييا
، التفاكض مع حككمة الدكلة المعتمد لدييا، المعتمد لدييا في الحدكد المقررة في القانكف الدكلي

عمى ظركؼ كتطكر األحداث في الدكلة المعتمد لدييا كعمؿ التقارير التعرؼ بكؿ الكسائؿ المشركعة 
قات االقتصادية كالثقافية تييئة عالقات الصداقة كتنمية العال، عف ذلؾ لحككمة الدكؿ المعتمدة

الكظائؼ االستثنائية كتناكؿ الفرع الثاني ، (كالعممية بيف الدكلة المعتمدة كالدكلة المعتمد لدييا 
، حماية مصالح دكلة ثالثة كمصالح رعاياىا (، ) ممارسة المياـ القنصميةلممبعكث الدبمكماسي 
ماسي تجاه الدكلة المعتمد لدييا )دكلة كاجبات كالتزامات المبعكث الدبمك كالمطمب الثاني بيف 

حيث تناكؿ الفرع األكؿ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكلة المعتمد ، كقسـ إلى فرعيف، فمسطيف(
، كالفرع الثاني تطرؽ إلى احتراـ قكانيف كأنظمة الدكلة المعتمد لدييا كقكاعد القانكف الدكلي، لدييا

كقسـ إلى ، لمبعكث الدبمكماسي بكاجباتو تجاه الدكلة المعتمد لديياأثر إخالؿ اكالمطمب الثالث تناكؿ 
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كالفرع ، إنياء مياـ المبعكث الدبمكماسي لمخالفتو قكانيف الدكلة المعتمد لدييابيف الفرع األكؿ ، فرعيف
 . الدبمكماسي عف تصرفاتو غير المشركعةمسؤكلية دكلة المبعكث الثاني 

 

نشاء البعثات  إقامة العالقات: المبحث األول  الدبموماسية بين دولة فمسطين والدول األخرى وا 
 .الدبموماسية بين الطرفين 

نتيجة لما سبؽ كاالعتراؼ بمنظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي الكحيد لمشعب الفمسطيني 
)  لمتبادلة بينيا كبيف الدكؿ االخر فيحؽ لدكلة فمسطيف اقامة عالقات دبمكماسية كاقامة سفارات 

 (. 2كالممحؽ رقـ  1الممحؽ رقـ 

تناكؿ ىذا المبحث في طياتو حكؿ إقامة العالقات الدبمكماسية بيف دكلة فمسطيف كالدكؿ األخرل 
نشاء البعثات الدبمكماسية بيف الطرفيف حيث تحدث المطمب األكؿ عف إقامة ، متفرعان إلى مطمبيف، كا 

بيف الفرع االكؿ القكاعد ، كقسـ إلى فرعيف، األخرلالعالقات الدبمكماسية بيف دكلة فمسطيف كالدكؿ 
التشريعات ، االتفاقيات الدكلية، دبمكماسية ) العرؼ الدكليالعالقات الالقانكنية التي تحكـ إقامة 

دبمكماسية ) تمتع العالقات الكالفرع الثاني تناكؿ شركط إقامة ، (االجتياد كالفقو الدكلياف، الداخمية
ك ، إقامة عالقات دبمكماسية ( االتفاؽ عمى، تبادؿ االعتراؼ بيف الدكؿ، ممةالدكؿ بالسيادة الكا

كقسـ  إلى ، المطمب الثاني تحدث عف  إنشاء البعثات الدبمكماسية بيف دكلة فمسطيف كالدكؿ األخرل
 كاعتماد قبكؿ، البعثة الدبمكماسية اعضاءحيث تناكؿ الفرع االكؿ تشكيؿ البعثة الدبمكماسية ) ، فرعيف

البعثة الدبمكماسية ) أصناؼ مكظفك البعثة  أعضاءكالفرع الثاني بيف ، الدبمكماسي( مبعكثرئيس ال
 (.صفات الدبمكماسي، الدبمكماسية

 

 .إقامة العالقات الدبموماسية بين دولة فمسطين والدول األخرى : المطمب األول 

األسس المتعمقة ، ـ1961لعاـ  حدد المجتمع الدكلي مف خالؿ اتفاقية فينا لمعالقات الدبمكماسية
كترؾ لكؿ دكلة عمى حده صالحية تنظيـ الكظائؼ الدبمكماسية مف ، بالعمؿ الدبمكماسي بيف الدكؿ

 .1بمكظفي السمؾ الدبمكماسي كافة خالؿ تشريعات تصدرىا لتنظيـ المسائؿ المتعمقة 
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كذلؾ ، الكظائؼ الدبمكماسية إف لمدكلة كامؿ الحرية في تحديد الشركط الالـز تكافرىا فيمف يعيف في
حيث أنو بعد ابراـ اتفاؽ أكسمك كاالعتراؼ المتبادؿ ، عف طريؽ تشريع خاص يكضع ليذا الغرض

كنشكء السمطة الكطنية الفمسطينية كانتخاب المجمس التشريعي الفمسطيني عاـ ، بيف المنظمة كاسرائيؿ
ـ قانكف السمؾ  25/8/2005أقر المجمس التشريعي في جمستو المنعقدة بتاريخ ، ـ1996

ىذا القانكف في العدد الستكف مف الكقائع الفمسطينية بتاريخ كنشر ، 2005لسنة  13الدبمكماسي رقـ 
بالالئحة  2005لسنة  374فقد أصدر مجمس الكزراء قرار رقـ ، كالحقان لذلؾ، 9/11/2005

ىذه الالئحة في العدد  كقد جرل نشر، 2005لسنة  13التنفيذية لقانكف السمؾ الدبمكماسي رقـ 
كؿ ذلؾ بيدؼ تحديد القكاعد ، 14/6/2006الخامس كالستكف مف الكقائع الفمسطينية الصادر بتاريخ 

كقانكف ، كاألحكاـ التي سيتـ بمكجبيا التعامؿ مع التعييف كالترقية في السمؾ الدبمكماسي مف ناحية
 .1البعثات الدبمكماسية األجنبية لدل فمسطيف مف ناحية أخرل 

، المطمب عف إقامة العالقات الدبمكماسية بيف دكلة فمسطيف كالدكؿ األخرل سنتناكؿ في ىذاحيث 
دبمكماسية ) العرؼ العالقات البيف الفرع االكؿ القكاعد القانكنية التي تحكـ إقامة ، كقسـ إلى فرعيف

كالفرع الثاني تناكؿ ، ( فاالجتياد كالفقو الدكليا، التشريعات الداخمية، االتفاقيات الدكلية، الدكلي
االتفاؽ ، تبادؿ االعتراؼ بيف الدكؿ، دبمكماسية ) تمتع الدكؿ بالسيادة الكاممةالعالقات الشركط إقامة 

 إقامة عالقات دبمكماسية (. عمى

 

  . دبموماسيةالعالقات الالقواعد القانونية التي تحكم إقامة : الفرع االول 

ال بد مف الحديث ، بيف فمسطيف كالدكؿ األخرل العالقات الدبمكماسيةلمعرفة القكاعد التي تحكـ إقامة 
 شريعات الداخمية .كالت، كاالتفاقيات الدكلية، عف العرؼ الدكلي

 .العرف الدولي : الفقرة االولى

كقاعدة مف القكاعد القانكنية التي تحكـ إقامة ، الدكلي أحد مصادر القانكف الدكلي المباشرة يعد العرؼ
كيعتبر أىـ مصدر ألنو يمثؿ جزء كبير مف القكاعد القانكنية الدكلية كأف ، ت الدبمكماسيةالعالقا

 .عالمية قد ثبتت عف طريؽ العرؼ معظـ أحكاـ القانكف الدكلي ذات الصفة ال
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حيث كانت أغمب القكاعد ، ما ينطبؽ عمى القانكف الدكلي ينطبؽ عمى القانكف الدبمكماسي أيضان 
، ككاف المدكف منيا قميؿ، الناظمة لمعالقات الدبمكماسية تستند إلى العرؼ كحده القانكنية الدكلية

 . اعتبرت التشريعات الدينية العرؼ مرجعان لمقكاعد التي تحكـ معاممة السفراءك 
 
تنشأ نتيجة ، غير مكتكبة، العرؼ بأنو عبارة عف مجمكعة مف األحكاـ القانكنية العامة والفقيعرؼ ك 

مع اعتقاد غالبية أشخاص القانكف الدكلي ، ؿ لتصرفات معينة في أحكاؿ معينةالتكرار المتكاص
/ب بأنو " التعامؿ 38كقد عرفت محكمة العدؿ الدكلية العرؼ في المادة ، 1بإلزامية ىذه التصرفات

أك " العادات الدكلية المرعية المعتبرة بمثابة دؿ عميو تكاتر ، العاـ المقبكؿ بمثابة القانكف "
 ماؿ".االستع

 
مما ، ـ  كقعت في فيينا اتفاقية حكلت العالقات الدبمكماسية التي قننت العرؼ القائـ1961في عاـ

كعند ممارسة بعض الدكؿ لألعراؼ الدكلية فيما بينيـ مف ، أدل إلى جعؿ دكر العرؼ الدكلي محدكد
عمى بعثاتيا لدل الدكؿ  خالؿ منح البعثات المعتمدة لدييا تسييالت معينة فإنيا تمقائيان تعكد بالنفع

كالقسـ األخر بقي ، فأصبح قسـ منو في حكـ القانكف تمتـز الدكؿ بمراعاتو، األخرل تسييالت مماثمة 
حيث جاء في ديباجة اتفاقية ، في نطاؽ المجامالت تتبعو الدكؿ عمى أساس التبادؿ كالمعاممة بالمثؿ

ذ تؤكد ضركرة استمرار القانكف ال دكلي العرفي في تنظيـ المسائؿ التي لـ تنظميا فيينا ما يمي : " كا 
 صراحة أحكاـ االتفاقية "

 
لقد لعب العرؼ دكر ىاـ تحديدان عندما ال تستطيع الدكؿ سف تشريعات تنظـ ، عمى الصعيد الداخمي

أك عندما  ال تتضمف التشريعات جميع القضايا التي يالحظيا ، العمؿ الدبمكماسي المعتمد لدييا
ـ 1961/ب مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 47كىذا ما أكدتو نص المادة ، العرؼ الدكلي

كفقان لمعرؼ المتبع أك تطبيقان التفاؽ ، كبشكؿ متبادؿ، عمى أنو " أف تمنح بعض الدكؿ البعض األخر
 معاممة أفضؿ مما كرد في أحكاـ ىذه االتفاقية ".، بينيما

 
ممة الكذاب يقاؿ لمبعكثي مس –عميو الصالة كالسالـ -ف الرسكؿ حيث أ، أقر اإلسالـ حرمة الرسؿ

كىذا يدؿ عمى أف اإلسالـ كفؿ لمبعكثي دكؿ ، ؟:  " كاهلل لكال أف الرسؿ ال تقتؿ لضربت أعناقكـ "
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اتبعيا صحابتو كطبقت عمى جميع  –صؿ اهلل عميو كسمـ  –كاف سنة رسكؿ اهلل ، األعداء األماف
ف لـ تراعي دكلة ىؤالء مبدأ المعاممة بالمثؿالممثميف الدبمكماسييف    . 1حتى كا 

 

 . االتفاقيات الدولية: الفقرة الثانية

  ،الدكلي الصعيد عمى الدبمكماسي لمقانكف ىاـ أساسي مصدر الدكلية االتفاقيات تعتبر

  : نكعيف إلى الدكلية االتفاقيات قسـتك 

 . الثنائية االتفاقيات : األكؿ النكع

 . األطراؼ المتعددة االتفاقيات : الثاني النكع

 . الثنائية االتفاقيات : األول النوع

 تمؾ المكضكع ىذا في ييمنا كما ،مختمفة مجاالت في دكلتيف بيف تعقد ثنائية دكلية اتفاقيات ىناؾ
 . الدبمكماسي القانكف يخص فيما الثنائية الدكلية االتفاقيات

 : دكلتيف بيف تعقد تيال الثنائية الدكلية االتفاقيات "كتستيدؼ

 . الدكلتيف بيف البعثات كتبادؿ دبمكماسية عالقات إقامة -1
 مستكل إلى باألعماؿ قائـ مستكل مف أك مفكضية مف ) الدبمكماسي التمثيؿ مستكل تغيير -2

 (. سفارة
 القانكف قكاعد إف . ليما الممثمتيف البعثتيف مف لكؿ األفضؿ المعاممة مبدأ الدكلتاف تتبادؿ أف -3

 . 2  " المعاممة في التمييز مف نكعان  معينة حدكد في تقيـ قد مكماسيالدب
 

 :" أنو عمى ـ1961 لعاـ الدبمكماسية لمعالقات فيينا اتفاقية مف 47 المادة عميو نصت ما كىذا

 . االتفاقية ىذه أحكاـ تطبيؽ في الدكؿ بيف التمييز المستقبمة لمدكلة يجكز ال -1
  : تمييز أم ىنالؾ أف ذلؾ مع يعتبر كال -2
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2
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 المماثؿ تطبيقو  بسبب ضيقان  تطبيقان  االتفاقية ىذه أحكاـ أحد ،لدييا المعتمد الدكلة طبقت إذا - أ
 . المعتمدة الدكلة في بعثتيا عمى

 ". االتفاقية ىذه أحكاـ تتطمبو مما أفضؿ معاممة ،االتفاؽ أك العرؼ بمقتضى الدكؿ تبادلت إذا - ب
 إيطاليا تمتـز بمكجبيا ،كالفاتيكاف إيطاليا بيف ـ11/2/9291 في التراف معاىدة  ذلؾ عمى مثاؿ

 عالقات يكف لـ إذا حتى ،أراضييا عمى البابكم الكرسي قبؿ مف المعتمدة األجنبية البعثات باستقباؿ
 تتطرؽ ال بنكدىا أف منيا يتضح الثنائية باالتفاقيات التدقيؽ إف ،الدكؿ كتمؾ إيطاليا بيف دبمكماسية
 القانكف في المعركفة العامة المبادئ إلى ترجع بؿ ،الدبمكماسية كالحصانات يازاتاالمت ذكر بالتفصيؿ
 .1 كاالمتيازات الحصانات تمؾ لتطبيؽ الدكلي

 

 . األطراف المتعددة االتفاقيات : الثاني النوع
 

 لمبعثات أفضؿ معاممة تقديـ منيا كالغرض ،الدكؿ مف محدد غير عدد بيف االتفاقيات ىذه تعقد
كلتالفي العيكب المكجكده في ىذا المصدر مف مصار ، طراؼ في االتفاقيةاأل لمدكؿ ماسيةالدبمك 

كمف المعركؼ عندما تقكـ الدكؿ بعقد اتفاقيات قانكنية ، القانكف الدكلي عمؿ عمى تقنيف العرؼ القائـ
 يجب عمييـ حصر العرؼ القائـ كسد الثغرات التي يشكك منيا العرؼ .

 الدبمكماسي يمكف تصنيؼ محاكالت تقنيف العرؼ إلى قسميف :فيما يتعمؽ بالقانكف 
 التقنيف الذم تقـك بو مؤسسات عممية أك أفراد )فقياء القانكف الدكلي(. القسـ األكؿ :
 .2محاكالت التقنيف المخصصة إلبراـ إتفاقية  القسـ الثاني :

 .التشريعات الداخمية : الفقرة الثالثة

 : 3خمية التي تشكؿ مصدر لمقانكف الدبمكماسيىناؾ قسميف مف القكانيف الدا

 القكاعد القانكنية الداخمية التي يعكد لمدكلة حرية اختيارىا كتحديدىا . القسـ األكؿ :

                                                           
 .44 ص ، سابؽ مرجع ، الرضا ىاني الدكتكر1

 .45 -44 ص ، سابؽ مرجع ، الرضا ىاني الدكتكر2

 .49 -84 ص ،  سابؽ مرجع ، الرضا ىاني الدكتكر3
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حيث ترؾ لتمؾ الدكؿ ، القانكف الدكلي ال يمـز الدكؿ في أمكر تعتبر مف صميـ سيادتيـ الداخمية
 يف الجمركية تقكـ كؿ دكلة عمى حدهعمى ذلؾ القكان مثاؿ، حرية تحديد القكاعد القانكنية الداخمية

 األلزاـ . أبتحديد االعفاءات الجمركية لمبعثات الدبمكماسية كفقان لمبدأ المجاممة كليس كفؽ مبد

 القكانيف الداخمية التي تستيدؼ تكييؼ النظاـ القانكني الداخمي مع القانكف الدكلي . القسـ الثاني :

، نية الداخمية التي تستيدؼ مكائمة النظاـ القانكني الداخمي مع القانكف الدكليإف غياب القكاعد القانك 
 يا مسؤكلة دكليان عف ذلؾ .متؤدم بالدكلة إلى انتياؾ القكاعد المذككرة كيجع

 ىناؾ ثالث فئات مف ىذه القكانيف :

 لي .القكانيف التي تتطابؽ مع القانكف الدك ، الفئة األكلى : فيما يتعمؽ بالدبمكماسية

 . ةف الدبمكماسييانك الق التي أقرتيا القكانيف التي تمنح لمدبمكماسييف معاممة أفضؿ مف الفئة الثانية :

، القكانيف التي تمنح الدبمكماسييف معاممة أدنى مف تمؾ التي أقرتيا القكانيف الدبمكماسية الفئة الثالثة :
 كىنا تثار االشكاليات حكليا.

أىـ المبادئ التي تعتمد لتكفير ضمانات كتسييالت لمبعثات الدبمكماسية ، ثؿيعتبر مبدأ المعاممة بالم
1. 

 ن .اإلجتياد والفقو الدوليي:  الفقرة الرابعة

كقرارات المحكمة الدائمة ، كقرارات لجاف التكفيؽ، يتككف االجتياد مف قرارات المحاكـ التحكيمية
الفقو دكر ميـ خالؿ القرف الثامف عشر مع كلعب ، كقرارات محكمة العدؿ الدكلية، لمعدؿ الدكلية

 .2غياب قانكف محدد لمدبمكماسية 
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 .دبموماسية العالقات الشروط إقامة  الفرع الثاني :

سنتناكؿ ك ، كلـ يعترؼ لغير الدكؿ بإقامة البعثات الدبمكماسية، أنشئت البعثات الدبمكماسية بيف الدكؿ
مف خالؿ الحديث عف تمتع الدكؿ ف كالدكؿ األخرل بيف فمسطيشركط إقامة العالقات الدبمكماسية 

 كمبدأ الرضا في إقامة عالقات دبمكماسية .، تبادؿ االعتراؼ بيف الدكؿ، بالسيادة الكاممة

 

 .الدول بالسيادة الكاممة  : تمتعالفقرة األولى

لداخمية كالخارجية بممارسة شؤكنيا االمتمتعة بالشخصية القانكنية الدكلية  تقكـ الدكلة الكاممة السيادة 
براـ ، أجنبية بإرادتيا دكف الخضكع ألم سمطة فيحؽ ليا االنضماـ إلى المنظمات الدكلية كا 

يتطمب إقامة البعثات ، المعاىدات الدكلية كتبادؿ التمثيؿ الدبمكماسي بينيا كبيف الدكؿ األخرل
يا مف إصدار قانكف تحدد فيو التي تمكنك الداخمية الخارجية ك الدبمكماسية أف تتمتع الدكلة بالسيادة 

كما يتصؿ بذلؾ مف شركط تعييف في السمؾ الدبمكماسي كحقيا األشخاص الذيف يمثمكنيا دكليان 
كمف جية ، اسي كفؽ دستكرىا دكف تدخؿ أم جية ىذا مف جيةبإصدار قانكف ينظـ العمؿ الدبمكم

البعثات الدبمكماسية المقيمة عمى حماية  مف أخرل عندما تتمتع الدكلة بالسيادة الداخمية يمكنيا ذلؾ
 1 ليـاقميميا كتكفير الحصانات كاالمتيازات 

أك التفكيض ، تحدد كؿ دكلة طريقة استقباؿ المبعكثيف الدبمكماسيف كأسمكب تقديـ أكراؽ االعتماد
 فيحؽ لمدكلة أف تمارس عالقاتيا الدكلية، تككف السيادة الخارجية مطمقة، أك البركتكككؿ(، )المراسيـ

بمحض إرادتيا بأف تقيـ عالقات أك تمتنع عف إقامة عالقات مع الدكؿ فيي خاضعة الرادتيا 
 .2 المطمقة التي ال تنقص مف سيادتيا الخارجية

ينعدـ كجكد الدكلة بالكامؿ كيسمى االقميـ باالقميـ المحتؿ في حاؿ كجكد قكات أجنبية كسيطرتيـ عمى 
 .3 كاسقاط الحككمة القائمة فيو، ة عمى ىذا الكجكداقميـ الدكلة كميان بغير مكافقة الدكل

                                                           
.)قامت الكاليات المتحدة 165ص  ، ـ 2010طبعة األكلى ال ،المممكة االردنية الياشمية  ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع  ،القانكف الدبمكماسي  ،د. سييؿ حسيف الفتالكم 1

 كخضعت لسيطرة الحمؼ األطمسي بمكجب قرارات صدرت مف مجمس األمف انسحبت البعثات الدبمكماسية مف أفغانستاف (. ، 2001األمريكية باحتالؿ أفغانستاف عاـ 

 .166ص  ،مرجع سابؽ  ،د. سييؿ حسيف الفتالكم 2
أمرت البعثات األجنبية  ، 2003) عندما قامت الكاليات المتحدة األمريكية باحتالؿ العراؽ في التاسع مف نيساف مف عاـ .166ص  ،مرجع سابؽ ،م د. سييؿ حسيف الفتالك 3

 .( 2004/ حزيراف /  29كلـ تسمح ليا إال بعد إنشاء حككمة شبو مستقمة تحت اشرافيا في  ،بمغادرة العراؽ 
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تعد الدكلة ناقصة السيادة عمى الجزء الذم تحتمو الدكلة األخرل إذا احتؿ جزء مف الدكلة مع بقاء 
تنعدـ ، 1 كيحؽ ليذه الدكلة االتفاؽ عمى إقامة عالقات كدية مع أم دكلة، الحككمة السابقة فييا

كتنتقص سيادة ، لـ يسمح لدكلة إقامة عالقات دبمكماسية مع دكؿ أخرلالسيادة الخارجية لمدكلة إذا 
مف الناحية ، الدكلة الخارجية في حاؿ سمح ليا بإقامة عالقات دبمكماسية مع دكؿ دكف أخرل

القانكنية تككف الدكلة صاحبة االقميـ كاممة السيادة في حاؿ تكاجدت القكات األجنبية عمى أراضييا 
 .2 كلمدكلة صاحبة االقميـ أف تباشر اختصاصيا الداخمي كالدكلي بالكامؿ بمكجب معاىدة دكلية

مف الناحية القانكنية تككف سيادة الدكلة كاممة حتى لك كجد مناطؽ داخؿ اقميميا ال يمكف لمدكلة 
مثاؿ عمييا مقار السفارات األجنبية كالسفف األجنبية ، فرض سيطرتيا عمييا مف الناحية العممية

فالجرائـ التي تقع ، ي مياىيا الداخمية كالدكلية كالطائرات المكجكدة في مطاراتيا أك اجكائياالمكجكدة ف
ال تتأثر ، تخضع الختصاص الدكلة التي ترفع السفارة أك السفينة أك الطائرة عمميافي ىذه المناطؽ 

يحؽ ليا إقامة  طالما، السيادة الخارجية لمدكلة إذا رفضت بعض الدكؿ إقامة عالقات دبمكماسية معيا
 .3 عالقات دبمكماسية في أم كقت عندما ترغب الدكؿ األخرل

، 4 كفقان لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة تخضع الدكلة لقطع العالقات الدبمكماسية كعقكبة
حيث تعد الدكلة ناقصة السيادة الخارجية فيما يتعمؽ بإقامة عالقات دبمكماسية مع الدكؿ إذا كاف 

كتككف الدكلة سيادتيا الخارجية ناقصة بإقامة ، القات الدبمكماسية مف قبؿ جميع الدكؿقطع الع
 .5 العالقات الدبمكماسية مع الدكؿ إذا كاف القطع الدبمكماسي قد شمؿ دكؿ دكف آخرل

                                                           
 .167ص  ، جع سابؽمر  ،د. سييؿ حسيف الفتالكم 1

قات مع جميع الدكؿ بما فييا اسبانيا ) تقيـ المغرب عالقات دبمكماسية مع العديد مف الدكؿ عمى الرغـ مف أف كؿ مميمة كسبتو محتمتيف مف قبؿ اسبانيا . كاف المغرب يقيـ عال
 (.1967بؿ الكياف الصييكني منذ عاـ عمى الرغـ مف احتالؿ الجكالف مف ق ،كتقيـ سكريا العالقات الدكلية مع دكؿ العالـ  ،

 .167ص  ، مرجع سابؽ ،د. سييؿ حسيف الفتالكم2

كمف ىذه الدكؿ عدد مف دكؿ الخميج العربي كالعديد مف دكؿ اكركبا كبنما  ،عالقات دكلية مع دكؿ العالـ  ،) تقيـ الدكؿ التي تتكاجد فييا قكات أجنبية بمكجب اتفاقيات دكلية 
 لمنسمخة مف االتحاد السكفيتي(.كالعديد مف الدكؿ ا

 .168-167ص  ، مرجع سابؽ ،د. سييؿ حسيف الفتالكم 3

 مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى ما يمي : 41نصت المادة 4

 ،ألمـ المتحدة( تطبيؽ ىذه التدابير كلو أف يطمب إلى أعضاء )ا ،) لمجمس األمف أف يقرر ما يجب اتخاذه مف التدابير التي ال تتطمب استخداـ القكات المسمحة لتنفيذ قراراتو  
ئؿ المكاصالت كقفان جزئيان أك كميان كقطع كيجكز أف يككف مف بينيا كقؼ الصالت االقتصادية كالمكاصالت الحديدية كالبحرية كالجكية كالبريدية كالبرقية كالالسمكية كغيرىا مف كسا

 العالقات الدبمكماسية (

 .168ص  ، مرجع سابؽ ،الدبمكماسي القانكف  ،د. سييؿ حسيف الفتالكم 5
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 . تبادل االعتراف بين الدول:  الفقرة الثانية

ف كاف مف ا  ك ، حدىما باآلخرأتراؼ ال يمكف إقامة عالقات دبمكماسية بيف شخصيف دكلييف دكف اع
حؽ الدكلة التي تتفرع مف سيادتيا إيفاد كقبكؿ المبعكثيف الدبمكماسييف لكف مف الناحية العممية ال 
يمكف لمدكلة مباشرة حقكقيا إال إذا كاف حككمتيا معترفان بيا اعترافان قانكنيان أك كاقعيان مف قبؿ الدكلة 

 . 1 ية معياالراغبة في إقامة عالقات دبمكماس

إذا كانت العالقات القائمة بيف الدكلتيف دكف اعتراؼ ال يعد مف قبيؿ العالقات الدبمكماسية النظامية 
العامميف ، مؽ عمى االشخاص التي تعيد الييـ تمؾ المياـ بالمبعكثيف الدبمكماسييفطكال ي، صريح

، 2 صالحيا لدل الدكلة األخرلبالبعثات التجارية بيف دكلتيف يعتبركف ككالء عف الدكلة لرعاية م
فتنتيي ، الستمراية العالقات الدبمكماسية بيف الدكلتيف كبقائيا ال بد مف استمراية االعتراؼ فيما بينيما

ظيرت عدة ، 3 العالقات الدبمكماسية كال يعد ليا كجكد في حاؿ سحبت احدل الدكلتيف االعتراؼ
 . 4كاالعتراؼ المقرر، الكاشؼ، نكنيالقا، منيا االعتراؼ الكاقعي، نظريات لالعتراؼ

 كيقـك االعتراؼ عمى ما يمي : 

ىناؾ دكؿ تتكافر بيا اركاف الدكؿ كال تعترؼ بيا الدكؿ ألسباب ، االعتراؼ قرار سياسيأكالن :
 سياسية.

كعقد المعاىدات ، منيا إقامة عالقات دبمكماسية، يترتب عمى االعتراؼ آثار قانكنية معينة ثانيان :
 كغيرىا .، ةالدكلي

 .ؼ بيا دكف غيرىا مف الدكؿ األخرلالدكلة المعترفة كالدكلة المعتر آثار االعتراؼ قاصرة بيف  ثالثان :

 غالبان االعتراؼ بالدكلة يندمج باالعتراؼ بالحككمة . رابعان :

                                                           
 .168ص  ،  مرجع سابؽ ،د. سييؿ حسيف الفتالكم 1

 .96ص   ،مرجع سابؽ  ،د . عمي صادؽ ابك ىيؼ  ،168ص  ، مرجع سابؽ ،سييؿ حسيف الفتالكم 2

 .213ص ،ـ 1963 ،القاىرة  ،ر النيضة العربية دا ،االعتراؼ في القانكف الدكلي العاـ  ،د. يحيى الجمؿ  ، 168ص  ، مرجع سابؽا ،سييؿ حسيف الفتالكم 3

ص  ،ـ  2009 ،عماف  ،دار الثقافة  ،المكجز في القانكف الدكلي العاـ  ،سييؿ حسيف الفتالكم  ، 168ص  ،مرجع سابؽ ،القانكف الدبمكماسي  ،تالكم سييؿ حسيف الف4
 .كما بعدىا  133
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 . 1 يجكز لمدكلة سحب اعترافيا السابؽ في أم كقتخامسان : 

يف كأقيمت فيما بينيـ طبأف ىناؾ عدد مف الدكؿ اعترفت بفمسيني يرل الباحث طكعمى الصعيد الفمس
كىذا مف شأنو رفع مكانة ، عالقات دبمكماسية كفؽ ما كرد في اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية

 يف عمى المستكل الدكلي كجمب االعتراؼ بيا مف باقي دكؿ العالـ .طفمس

 .ماسية إقامة عالقات دبمو  االتفاق عمى:  الفقرة الثالثة

ال يمكف مف خالليما لكحدىما إقامة كتبادؿ االعتراؼ بيف الدكؿ ، إف تمتع الدكؿ بالشخصية القانكنية
دكؿ إلقامة العالقات ال بد مف تكافر اتفاؽ مباشر كرضا مع ال، عالقات دبمكماسية مع الدكؿ األخرل

شر بيف الدكؿ بإقامة العالقات عمى قاعدة االتفاؽ المباحيث يقكـ التمثيؿ الدبمكماسي ، الدبمكماسية
 .2كرضا الدكؿ كاستقالليا كسيادتيا  بمعنى أنو عمؿ يعبر عف قبكؿ، الدبمكماسية

 ىناؾ كجياف لمباشرة التمثيؿ الدبمكماسي :

  الكجو االكؿ : االيجابي كيقصد بو القدرة عمى إيفاد مبعكثيف يمثمكف الدكلة لدل دكؿ أخرل .

د بو قدرة الدكؿ عمى قبكؿ مبعكثيف الدكؿ االخرل كمنحيـ االمتيازات كيقصالكجو الثاني : السمبي 
 .3 الدبمكماسية

أما أف تككف ، يتطمب االتفاؽ عمى إقامة العالقات الدبمكماسية بيف الدكؿ تحديد نكع تمؾ العالقة
ذلؾ عالقة دبمكماسية بشكؿ كامؿ بيف الدكؿ مف خالؿ إقامة السفارات كتبادؿ السفراء مباشرة كيعني 

قامة عالقات دكلية أك عالقة دبمكماسية بشكؿ غير كامؿ عف طريؽ ، اعتراؼ متبادؿ بيف الدكؿ كا 
مثؿ إقامة ممثمية تجارية االتفاؽ عمى إقامة ممثميو لمطرفيف عمى درجة معينة لرعاية المصالح بينيما 

                                                           
 169ص  ، مرجع سابؽ ،سييؿ حسيف الفتالكم 1

 .169ص ، مرجع سابؽ ،حسيف الفتالكمد. سييؿ 2

إال انيا لـ تقـ عالقات دبمكماسية إال بعد التكقيع عمى اتفاؽ تبادؿ  ،) عمى الرغـ مف اعتراؼ جميكرية االتحاد الركسي بجميكرية أكستيتيا التي كانت مقاطعة تابعة لجكرجيا 
 (.2009/آذار/ 7التمثيؿ الدبمكماسي بتاريخ 

 .95ص   ،جع سابؽ مر  ،عمي صادؽ ابك ىيؼ3
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ة عالقات دكلية كال إقام، ذلؾ ال يعني اعتراؼ صريح أك ضمني بينيما، أك شعبة لرعاية المصالح
 . 1 إنما الغرض منيا حماية مصالحيما المشتركة دكف االعتراؼ ببعضيما، بينيما

يجب عقد اتفاقية دكلية كفقان لقانكف المعاىدات عندما يككف اتفاؽ بيف دكلتيف عمى تبادؿ التمثيؿ 
نشاء بعثات دبمكماسية ة بيف الدكلتيف بينما ال يتطمب عقد معاىدة دكلي، الدبمكماسي فيما بينيما كا 

، في حاؿ إقامة بعثات تجارية أك قنصميةتتكلى رعاية مصالح الدكلتيف نما يتـ عبر دكؿ أخرل ا  ك 
 .2 كالحالة ىذه ترفع البعثات التجارية كشعبة رعاية المصالح عمـ الدكؿ التي ترعى مصالح الدكلتيف

 

 .دول األخرى إنشاء البعثات الدبموماسية بين دولة فمسطين وال:  المطمب الثاني

تناكؿ تشكيؿ البعثة ال بد مف ، لمعرفة البعثات الدبمكماسية بيف دكلة فمسطيف كالدكؿ األخرل
إجراءات قبكؿ رئيس البعثة ، تعييف رئيس البعثة الدبمكماسيةخالؿ الحديث عف  الدبمكماسية
 كبيافالدبمكماسية تعييف أعضاء البعثة  ك، إجراءات اعتماد رئيس البعثة الدبمكماسية، الدبمكماسية

حجـ البعثة ، شركط تعييف أعضاء البعثة الدبمكماسية، أصناؼ مكظفك البعثة الدبمكماسية
 .مياـ ك كاجبات البعثة الدبمكماسية ، الدبمكماسية

 

 .تشكيل البعثة الدبموماسية الفرع االول : 

كما ىي ، الدبمكماسية لمحديث عف تشكيؿ البعثة الدبمكماسية ال بد مف معرفة مف ىـ أعضاء البعثة
 اجراءات قبكؿ كاعتماد المبعكث الدبمكماسي.

 

 

 
                                                           

 .170ص ، مرجع سابؽ ،القانكف الدبمكماسي  ،د. سييؿ حسيف الفتالكم 1

 .170ص ، مرجع سابؽ ،القانكف الدبمكماسي  ،د. سييؿ حسيف الفتالكم 2
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 .البعثة الدبموماسية  أعضاء :الفقرة األولى

تتجو كؿ دكلة منيما لفتح البعثة ، بعد االتفاؽ بيف دكلتيف عمى إقامة عالقات دبمكماسية بينيما
الحكاـ القانكف الداخمي كال عالقة  تشكيؿ البعثة الدبمكماسية تخضع، الدبمكماسية لدل الدكلة األخرل

 .لمقانكف الدكلي بذلؾ 

كالممثميات لدل المنظمات الدكلية ، يقصد بالبعثة الدبمكماسية : السفارات المعتمدة لدل الدكؿ
 . 1كشعب رعاية المصالح، كالقنصميات، كاالقميمية

 أكالن :رئيس البعثة الدبمكماسية .

 ر بعدة مراحؿ كما يمي :اختيار رئيس البعثة الدبمكماسية يم

 اختيار الشخص المناسب. -1

كيترؾ أمر اختيار البعثة الدبمكماسية لقكانيف ، يككف لكؿ بعثة دبمكماسية ممثؿ أعمى مسؤكؿ عنيا
كبحسب االتفاؽ بيف الدكلتيف عمى درجة ، فكؿ دكلة حرة في اختيار رئيسان لبعثتيا، الدكلة الداخمية

 .2 كغيرىا، انت سفارة أك ممثمية برئاسة سفيرعما إذا ك، التمثيؿ الدبمكماسي

 مكافقة الدكلة المعتمد لدييا . -2

بعد أف قامت الدكلة المعتمدة رئيسان لبعثتيا تقكـ بإشعار الدكلة المعتمد لدييا باسمو كدرجتو 
كبعدىا تطمع كزارة الخارجية عمى ذلؾ كبدكرىا تقرر قبكؿ ، الدبمكماسية كنبذه عف سيرتو الذاتية

 .3 رئيس البعثة الدبمكماسية دكف بياف أسباب الرفض أكرفض
                                                           

 .1993لعاـ  68مف نظاـ السمؾ الدبمكماسي االردني رقـ  2المادة 1

 .186ص  ، المرجع السابؽ ،د. سييؿ حسيف الفتالكم2

) أ. يعيف السفير كتتـ تسميتو كنقمو كسحبو بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب الكزير عمى اف  مف نظاـ السمؾ الدبمكماسي االردني عمى ما يمي : 10ت المادة نص
ب االميف العاـ عمى اف ال تقؿ رتبة أم منيما عف رتبة مستشار . يقترف القرار باالرادة الممكية السامية .ب. يعيف القنصؿ العاـ كالقائـ باألعماؿ بقرار مف الكزير بناء عمى تنسي

 ج. يعيف رئيس الممثمية بقرار مف الكزير بناء عمى تنسيب االميف العاـ .(

 .186ص  ، المرجع السابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم3

 مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية عمى ما يمي :  4نصت المادة 

كلة المعتمد لدييا مضطرة ة المعتمدة أف تتأكد مف الحصكؿ عمى مكافقة الدكلة المعتمد لدييا قبؿ أف تعتمد مرشحيا رئيسان لبعثتيا لدل الدكؿ الثانية . ليست الد)يجب عمى الدكل
 ألف تذكر لمدكلة المعتمد أسباب رفضيا قبكؿ الممثؿ المقترح (.
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 تزكيد بكثيقة االعتماد . -3

إال رئيس البعثة  وتزكد الدكلة المعتمدة رئيس البعثة الدبمكماسية خطاب اعتماده كال يزكد ب
كيعني خطاب ، بعد مكافقة الدكلة المعتمد لدييا عمى اختيار رئيس البعثة الدبمكماسية، الدبمكماسية

عتماد اختيار شخص لتمثيؿ الدكلة لدل الدكلة المعتمد لدييا باسـ رئيس الدكلة كمنح ممثؿ الدكلة اال
حينيا يقدـ رئيس البعثة الدبمكماسية أكراؽ اعتماده كيباشر ، الفرصة لتطكير العالقات بيف الطرفيف

 .1 أعمالو

 تقديـ أكراؽ اعتماده . - أ

تعمف الدكلة المعتمد لدييا بتاريخ كصكؿ ، سابقة الذكر بعد مركر رئيس البعثة الدبمكماسية بالمراحؿ
كينقؿ ، ك عند الحدكدأكيقكـ مكظؼ الخارجية باستقبالو في المطار ، رئيس البعثة الدبمكماسية إلييا

كبعدىا يقدـ رئيس البعثة الدبمكماسية نسخة مف خطاب االعتماد مفتكحة إلى ، بعدىا إلى مقر إقامتو
كبعدىا يتـ تحديد مكعد ، ككف معو كثيقة تفكيض لمتفاكض نيابة عف الدكلةكقد ي، كزارة الخارجية

كبعدىا يقكـ مكظؼ مف التشريفات بتعميـ رئيس البعثة الدبمكماسية ، لمقابمة رئيس الدكلة أك مف ينكبو
كيتـ بعدىا نقؿ ، فمكؿ دكلة طريقة خاصة بيا، 2 بمراسيـ تقديـ خطاب االعتماد إلى رئيس الدكلة

كعند كصكؿ ، 3بعثة الدبمكماسية مف مقر اقامتو إلى مقر رئيس الدكلة بمككب رسمي مييب رئيس ال
، رئيس البعثة الدبمكماسية يقدـ أكراؽ اعتماده مباشرة إلى رئيس الدكلة مرفقان بيا عبارات كد كمجاممة

                                                           
 .188-187ص  ، المرجع السابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم1

 .188ص  ، المرجع السابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم2

ـ عمى ما يمي : ) يعتبر رئيس البعثة أنو تسمـ مياـ منصبو لدل الدكلة المعتمد لدييا إذا ما قدـ أكراؽ 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  13نصت المادة 
ككفقان لما يجرم عميو العمؿ في  –أك قاـ بعمؿ ذلؾ لدل كزارة أخرل تبعان لممتفؽ عميو  –قدـ إلييا صكرة مف أكراؽ اعتماده اعتماده أك إذا ما أخطر كزارة الخارجية بكصكلو ك 

 عمى أف يطبؽ ذلؾ بشكؿ مكحد كيتكقؼ مكعد تقديـ أكراؽ االعتماد أك صكرة تمؾ األكراؽ عمى تاريخ كساعة كصكؿ رئيس البعثة (. –الدكؿ المعتمد لدييا 

 .188ص  ، المرجع السابؽ ، سييؿ حسيف الفتالكمد. 3

ـ عمى ما يمي : ) تتبع في كؿ دكلة اجراءات مكحدة الستقباؿ رؤساء البعثات كؿ كفقان لمطبقة التي ينتمي  1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  18نصت المادة 
 إلييا(.
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البعثات  كبعد ذلؾ يقكـ رئيس البعثة الدبمكماسية بمقابمة رئيس الكزراء ككزير الخارجية كرؤساء
 .1الدبمكماسية المعتمدة في الدكلة المعتمد لدييا

 مباشرة رئيس البعثة أعمالو. 

بعد مركر رئيس البعثة الدبمكماسية ابتداء بمرحمة اختيار الشخص المناسبة كانتياء بمرحمة تقديـ 
متع بالصفة كيت، يباشر رئيس البعثة الدبمكماسية أعمالو في مقر البعثة الدبمكماسية، أكراؽ اعتماده

في كيستمر عممو بالبعثة الدبمكماسية ، 2الدبمكماسية مف تاريخ تسميـ أكراؽ اعتماده إلى رئيس الدكلة 
 .3الغالب فترة محدده مقدارىا ثالث سنكات ثـ يعكد إلى بالده 

 ثانيان : أعضاء البعثة الدبمكماسية .

كاختيار نكع أعضاء ، لدبمكماسييف كعددىـيحدد اتفاؽ إقامة العالقات الدبمكماسية بيف الدكلتيف نكع ا
البعثة الدبمكماسية يككف حسب طبيعة العالقات بيف الدكلتيف مثالن إذا كانت السمة الغالبة سياسية أك 

، فيتـ اختيار أعضاء البعثة الدبمكماسية مف المتخصصيف في الشؤكف السياسية أك التجارية، تجارية
اسية عدد مف االدارييف كالفنييف في مختمؼ االختصاصات كيككف مف بيف أعضاء البعثة الدبمكم

مب مف أعضاء البعثة الدبمكماسية تقديـ أكراؽ ال يط، البعثة الدبمكماسية في أعماليـ لمساعدة أعضاء
إنما يتكجب عمى البعثة الدبمكماسية إشعار كزارة خارجية الدكلة المعتمد لدييا بكصكؿ ، اعتمادىـ

ؿ بمذكرة تحتكم عمى اسمو ككظيفتو كما ىك كارد في جكاز سفره عضك البعثة كتسممو العم
كبعدىا يرسؿ عضك البعثة ، 4 اقامتو كتاريخ كصكلو بمفرده أك بصحبة عائمتو كمكاف، الدبمكماسي

كيقابمو ىؤالء الزمالء ، الجديد بطاقة خاصة بو إلى زمالئو في البعثات الدبمكماسية األخرل لمتعارؼ
  .5الشخصية لمتينئة  بردىـ عميو ببطاقتيـ

 ثالثان: عدد أعضاء البعثة الدبمكماسية .

                                                           
 .188ص  ،المرجع السابؽ  ، د. سييؿ حسيف الفتالكم1

 .319ص   ،دار الحكمة لمطبع  ،جامعة بغداد  ،الدبمكماسية في عالـ متغير ،د. فاضؿ زكي محمد 2

 .189ص  ،المرجع السابؽ  ، د. سييؿ حسيف الفتالكم3

 .190ص  ، المرجع السابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم4

 .28ص  ،ـ  1976 ،القاىرة  ، عالـ الكتاب ،البركتكككؿ االتكيت  ،الدبمكماسية  ،احمد حممي ابراىيـ 5
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يتـ االتفاؽ بيف الدكلتيف الراغبتيف في إقامة عالقات دبمكماسية عمى تحديد عدد أعضاء البعثة 
كتحدد كؿ دكلة بمكجب قكانينيا الداخمية عدد أعضاء البعثة الدبمكماسية تبعان لمتكزيع ، الدبمكماسية

، 2كعدد الممحقيف العسكرييف كالمكظفيف االدارييف، 1 كما يتطمبو العمؿ فييا، عالـالجغرافي في ال
، كالعكس غير صحيح، 3كاالتفاؽ عمى إقامة عالقات دبمكماسية ال يمنع إقامة عالقات قنصمية  
 .4 االتفاؽ عمى إقامة عالقات قنصمية كحدىا ال يعني إقامة عالقات دبمكماسية

ف تحدد عدد العامميف في البعثة الدبمكماسية مع األخذ بعيف االعتبار حاجة لمدكلة المعتمد لدييا أ
في حاؿ لـ يتـ االتفاؽ بيف الدكلة المعتمدة كالدكلة المعتمد لدييا ، البعثة الدبمكماسية لمعدد المطمكب

 .5 عمى عدد العامميف في البعثة الدبمكماسية

                                                           
 .190ص  ،المرجع السابؽ  ، د. سييؿ حسيف الفتالكم1

. رئيس 2. رئيس بعثة كستة مكظفيف :نيكيكرؾ 1مف نظاـ السمؾ الدبمكماسي األردني عمى ما يأتي : أ.يككف الحد األعمى لمالؾ البعثات عمى النحك التالي : 7نصت المادة 
 ،دمشؽ  ،باريس  ،. رئيس بعثة كثالثة مكظفيف : ابك ظبي 4برككسؿ  ،جنيؼ  ،تؿ أبيب  ،. رئيس بعثة أربعة مكظفيف : لندف 3كاشنطف  ، بعثة كخمسة مكظفيف : القاىرة

 ،طرابمس  ،صنعاء ،الرياض  ،الرباط  ،الدكحة  ،دبي  ،تكنس  ،بيركت  ،بكيف  ،برليف  ،بغداد  ،اتاكا  ،أنقرة  ،.رئيس بعثة كمكظفيف اثنيف : إسالـ اباد 5فينا  ،الككيت 
. 6الىام  ،غزة  ،المنامة  ،كانبيرا  ،طيراف  ،برازيميا  ،ركما  ،الخرطـك  ،الجزائر  ،جدة  ،جاكرتا  ،بيرف  ،بخارست  ،اثينا  ،نيكدليي  ،مكسكك  ،مسقط  ،مدريد  ،طككيك 

. مكظؼ دبمكماسي كاحد 8استانو . ،. مكظؼ دبمكماسي كاحد عمى مستكل قائـ  باالعماؿ : باكك 7 ،ككااللمبكر  ،طشقند   ،سنتياغك  ،رئيس بعثة كمكظفان كاحدان : بريتكريا 
 .يحدد مالؾ البعثات الجديدة كيعاد النظر في مالؾ البعثات القائمة بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب الكزير ( ب.عمى مستكل رئيس مكتب : بيكنس آيرس. 

 .190ص  ، المرجع السابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم2

 ـ عمة ما يمي : 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  7نصت المادة 

ا أف فممدكلة المعتمد لديي ،كبالنسبة لمممحقيف العسكرييف كالبحرييف كالجكييف  –لمدكلة المعتمدة أف تعيف كما تشاء أعضاء طاقـ بعثتيا  - ،8،9،11) مع مراعاة نصكص المكاد 
 تكجب إبالغيا أسمائيـ كي تنظر في قبكؿ تعيينيـ  (.

 .190ص  ، المرجع السابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم3

 ـ عمى ما يمي :  1961/ك مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 3نصت المادة 

 ة األعماؿ القنصمية(.) ال يفسر أم نص مف نصكص ىذه االتفاقية بأنو يحـر البعثة الدبمكماسية مف مباشر 

 .190ص  ، المرجع السابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم4

 .190ص  ، المرجع السابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم5

 ـ عمى ما يمي : 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  11نصت المادة 

مع مالحظة الظركؼ كالمالبسات  –يا اف تحتـ أف يككف العدد محددان في نطاؽ ما تعتبره معقكالن كعاديان فممدكلة المعتمد لدي –) في حالة عدـ كجكد اتفاؽ خاص بحجـ البعثة 
 أف ترفض تعييف مكظفيف مف فئة معينة (. –لمدكلة المعتمد لدييا في نفس الحدكد كبدكف تفرقة  ،كمع األخذ بعيف االعتبار حاجة البعثة المعنية  ،القائمة في ىذه الدكلة 
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يجب ك ، 1 ى فتحيا مع الدكلة المعتمد لديياالتفاؽ عمال يجكز لمدكلة المعتمدة أف تفتح مكاتب لـ يتـ ا
يرتبط زيادة عدد أعضاء البعثة الدبمكماسية ك ، 2 البعثة الدبمكماسية مبالغان فيو أال يككف عدد أعضاء

 . بقكة الدكلة كامكانياتيا االقتصادية عمى تحمؿ تكاليؼ البعثة

 

 .الدبموماسي  واعتماد المبعوثقبول :  الفقرة الثانية

ف تقكـ الدكؿ عمى اطالع بعضيا عمى اسـ كصفة الشخص الذم أمنذ زمف بعيد جرل العرؼ عمى 
يرشح لتعيينو كاعتماده كرئيس لمبعثة الدبمكماسية قبؿ ايفاده كالتأكد مف قبؿ الدكلة التي سيعتمد لدييا 

نية معترؼ بيا التي أصبحت مبدأ أك قاعدة قانك ، كتـ تسمية ىذه العممية بعممية االستمزاج، بقبكلو
 .3 مف الفقياء

أكدت اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية عمى مبدأ االستمزاج بصكرة مباشرة بالنسبة لرئيس البعثة 
 . 4الدبمكماسية . كبصكرة غير مباشرة بالنسبة لبقية أعضاء البعثة الدبمكماسية

أف تككف ممزمة بتبياف  دكف، يحؽ لمدكلة التي يجرم استمزاجيا أف ترفض قبكؿ الشخص المرشح
كدتو الفقرة الثانية مف المادة الرابعة مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية أكىذا ما ، أسباب رفضيا

ـ حيث نصت عمى :) ال تمـز الحككمة المعتمد لدييا بإبداء أسباب رفض القبكؿ لمدكلة 1961لعاـ 
 .5 المعتمدة (

 

                                                           
 .191ص  ، المرجع السابؽ ، سييؿ حسيف الفتالكمد. 1

 ـ عمى ما يأتي :  1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  4نصت المادة 

 ثانية (.) يجب عمى الدكلة المعتمدة أف تتأكد مف الحصكؿ عمى مكافقة الدكلة المعتمد لدييا قبؿ أف تعتمد مرشحيا رئيسان لبعثتيا لدل الدكلة ال

 .190ص  ، المرجع السابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم2

 .78ص  ،ـ  2008-2007 ،جامعة الجزائر بف يكسؼ بف خدة  ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ، -حالة الجزائر  –المبعكث الدبمكماسي  ،محمكدم محمد لميف 3

ص  ، ـ1994 ،الطبعة الثانية  ،لبناف  ،بيركت  ،دار العمـ لممالييف  ،المتيازات الدبمكماسية الدبمكماسية نشأتيا كتطكرىا كقكاعدىا كنظاـ الحصانات كا ،عمي حسيف الشامي 4
259. 

 .162ص  ،ـ  1973 ،الطبعة األكلى  ،بيركت  ،دار اليقضة العربية  ،الدبمكماسية الحديثة  ،سمكحي فكؽ العادة 5



 

70 
 

 اعتماد المبعوث الدبموماسي 
كلـ تترؾ اتفاقية ، معظـ الدكؿ في اجراءات اعتماد المبعكث الدبمكماسي مع فركؽ بسيطةتتشابو 

كبالتالي ، فيينا لمعالقات الدبمكماسية مجاالن لالختالؼ فيما يتعمؽ بالسمطة المختصة باالعتماد
 سنتناكؿ صكر اعتماد المبعكث الدبمكماسي في فمسطيف .

 
 اجراءات اعتماد المبعوث الدبموماسي 

 
 تقسـ اجراءات اعتماد المبعكث الدبمكماسي إلى :

 القسـ االكؿ : اجراءات تتعمؽ باستقباؿ المبعكث الدبمكماسي عند كصكلو إلى البمد المعتمد لديو .
 القسـ الثاني : اجراءات تتعمؽ بحفمة أك مراسـ تقديـ أكراؽ أك كتاب االعتماد .

 
 أواًل : كيفية استقبال المبعوث الدبموماسي .

تقكـ إدارة ، بعد مكافقة الدكلة المعتمد لدييا المبعكث الدبمكماسي عمى تعييف رئيس البعثة الدبمكماسية
عماؿ بالنيابة في البعثة التي سيرأسيا كبدكرىا تخبره أيضان المراسـ في كزارتو باالتصاؿ بالقائـ باأل

رة المراسـ في الدكلة المستقبمة كيقكـ القائـ باألعماؿ بالنيابة بإخطار إدا، بمكعد مغادرتو ككصكلو
يككف في استقبالو كعند كصكؿ رئيس البعثة الدبمكماسية ، بيكـ كساعة كمحؿ الكصكؿ ككاسطة النقؿ

خذ فترة أكبعد ، كفي بعض الدكؿ يككف في االستقباؿ ممثؿ رئيس الدكلة، مدير المراسـ أك نائبو
كبعد كصكؿ رئيس ، منزلو أك مقر عممو الجديد استراحة في قاعة كبار الزكار يتكجو بسيارة بعثتو إلى

البعثة الدبمكماسية بيكـ تطمب سفارة رئيس البعثة مف إدارة المراسـ بكزارة الخارجية تحديد مكعد 
كراؽ اعتماده كاخرل مف أجؿ تقديـ نسخة مف ألمقابمة كزير الخارجية أك مف ينكبو إذا كاف غائب مف 

مكعد المحدد يقابؿ رئيس البعثة الدبمكماسية كزير الخارجية في كبعدىا في ال، أكراؽ استدعاء سمفو
منتيز رئيس ، تحديد مكعد لتقديـ أكراؽ اعتماده إلى رئيس الدكلة البان ط، مكتبو الرسمي دكف مراسـ

الفرصة كسركره الختياره لتمثيؿ دكلتو كالمشي عمى خطى سمفو في تكثيؽ الصداقة البعثة الدبمكماسية 
كبعدىا تقـك إدارة المراسـ بكزارة الخارجية بالكتابة لمديكاف مرفقة صكرة أكراؽ ، 1 لدكلتيفكالتعاكف بيف ا

 .2 االعتماد التي قدمت لكزير الخارجية
                                                           

 .78ص  ، المرجع السابؽ ، عدناف البكرم1

 .161ص  ،ـ  2001 ،الطبعة األكلى  ،االردف  ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع  ،قكانينيا (  ،قكاعدىا  ،مؤسساتيا  ،فة الدبمكماسية )نشأتيا الكظي ،عالء ابك عامر 2
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 : السمطة المختصة باالعتماد . نياً ثا
 خالؿ فمف، اعتماده المراد الدبمكماسي تختمؼ السمطة المختصة باالعتماد بحسب درجة المبعكث

 كالكزراء يفف الرسكلييكالقاصد السفراء اعتماد بأفّ  يتضح 1فيينا اتفاقية مف (14) ك  13) المادتيف
 .الخارجية كزير لدل فإّنيـ يعتمدكف باألعماؿ القائمكف أما، الدكلة رئيس لدل يككف فيالمفكض
 ىاألكل يكقعيا باألحرؼ شفيية رةكمذ بمكجب ذلؾك يعتمدكف بالنيابة باألعماؿ لمقائميف كبالنسبة
 قائمة في ذلؾ ذلؾ كتسجؿ عمى تجيب التي، الخارجية كزارة إلى كيرسميا، األصيؿ البعثة رئيس
 .الدبمكماسي السمؾ

 إدارة يبمغ أف الدبمكماسية البعثة رئيس عمى يترتب فإّنو، األخركف الدبمكماسيكف لألعضاء كبالنسبة
 المادة ذلؾ إلى أشارت كقد، ييفالدبمكماس األعضاء ككصكؿ تعييف عف الخارجية كزارة في المراسـ
 . 2فيينا اتفاقية مف العاشرة

 
 : االعتماد المزدوج أو المتعدد . ثالثاً 

االعتماد المزدكج أك المتعدد أف تكمؼ الدكلة المعتمدة مبعكثيا الدبمكماسي المعتمد لدل إف المقصكد ب
لدل إحدل المنظمات الدكلية أك ، لتمثيميا أيضان لدل الدكؿ المجاكرة لمركز عممو، احدل العكاصـ

مف  5كىذا ما نصت عميو المادة ، 3التي يككف مقرىا الرئيسي في عاصمة الدكلة المعتمد لدييا
ـ عمى االعتماد المزدكج أك المتعدد حيث جاء فييا 1961اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 

أف تعتمد رئيس ىيئة أك تعيف  -عتمد لدييابعد إعالميا الدكؿ المعنية األخرل الم-لمدكلة المعتمدة )
إال إذا اعترضت إحدل الدكؿ المعتمد  -في عدة دكؿ-لمظركؼ  عضكا مف الطاقـ الدبمكماسي تبعان 

إذا اعتمدت الدكلة المعتمدة رئيس بعثة لدل دكلة أك أكثر فميا أف تنشئ ، لدييا صراحة عمى ذلؾ
ة في كؿ دكلة ال يقيـ فييا رئيس البعثة إقامة دائمة. يصح بعثة دبمكماسية يديرىا قائـ باألعماؿ بالنياب

 (.أف يمثؿ رئيس البعثة أك أحد أعضاء طاقميا الدبمكماسي دكلتو لدل أم منظمة دكلية
                                                           

 ـ عمى ما يمي : 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  13نصت المادة 1
تمد لدييا مف كقت تقديمو أكراؽ اعتماده أك مف كقت قيامو باالخطار بكصكلو كتقديمو صكره مف أكراؽ . يعتبر رئيس البعثة قائما بميامو في الدكلة المع1) 

 عمى أف يراعى اتباع اجراء مكحد في ىذا الشأف. ،تبعان لما يجرم عميو العمؿ في الدكلة المعتمد لدييا  ،اعتماده إلى كزارة أخرل متفؽ عمييا
 اد أك صكرة مف ىذه االكراؽ بتاريخ كساعة كصكؿ رئيس البعثة (.. يتحدد ترتيب تقديـ أكراؽ االعتم2

 ـ عمى ما يمي : 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  14نصت المادة 
طبقة  -ة. برؤساء البعثة ثالث طبقات: طبقة السفراء كسفراء البابا المعتمديف لدل رؤساء الدكؿ كرؤساء البعثات اآلخريف الذيف مف نفس الطبق)

طبقة القائميف باألعماؿ المعتمديف لدل كزارات الخارجية. كليست ىناؾ أم تفرقة  -كالكزراء ككزراء البابا المفكضيف المعتمديف لدل رؤساء الدكؿ. جػ المبعكثيف
 (.بيف رؤساء البعثات مف حيث طبقاتيـ سكل ما يتصؿ بأسبقيتيـ كبالمراسـ

 .173-172ص  ، بؽالمرجع السا ، سمكحي فكؽ العادة2
 .115ص  ،ـ  2000 ،الطبعة األكلى  ،االردف  ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع  ،الدبمكماسية المعاصرة كاستراتيجية إدارة المفاكضات  ،امر كامؿ محمدثد. 3
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 : االعتماد المشترك . رابعاً 

 كترؤس لتمثيميا كيقصد باالعتماد المشترؾ إمكانية عدة دكؿ االشتراؾ في اعتماد نفس الشخص
 كما، كاحدة بعثة في المعنية تشترؾ الدكؿ أف كيمكف، األخيرة ىذه ترفض مالـ أخرل دكلة لدل بعثتيا
، 1جميعا ليا الممثؿ الشخص نفس يرأسيا كلكف، دكلة بكؿ خاصة بعثة منيا لكؿ يككف أف يمكف

ـ االعتماد المشترؾ فنصت عمى 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  6ذكرت المادة ك 
تستطيع عدة دكؿ أف تعتمد نفس الشخص رئيسا لبعثتيا لدل دكلة أخرل إال إذا اعترضت ا يمي :) م

 ، (الدكلة المعتمد لدييا عمى ذلؾ

ف، لدييا المعتمد الدكلة مكافقة ضركرة التمثيؿ ىذايستمـز ك   كلكف، الضمني لذلؾ القبكؿ يكفي كاف كا 
 لممادة كطبقا، شخص الممثؿ عمى بو العمؿ جرل الذم ىك الصريح القبكؿ فإفّ  العممية الناحية مف

 كيحمؿ بتمثيميا يكمؼ التي بعدد الدكؿ مرات عدةان معتمد يككف الشخص ذات فإفّ  االتفاقية مف ( 6)
 لدل تمثيميا سيتكلى التي الدكؿ عدد عددىا يعادؿ كيككف باسمو كيقدميا االعتماد أكراؽ مف عددان 
 .2 المشترؾ التمثيؿ عمى كافقت قد تككف عميو فقتكا إف التي، لدييا المعتمد الدكلة

 كترابط تعاطؼ بالمصالح أك كالتقاء النظر كجيات في تفاىـ كجكد عمى يدؿ التمثيؿ مف النكع كىذا
 كيمكف، 3ىذا يكمنا دكلتيف في بيف كجكدىا يصعب المعايير كىذه، الخاصة كعالقاتيما أىدافيما
 . دكؿ عدة يمثؿ الذم البعثة لرئيس

 .(المتعدد التمثيؿ )لدييا معتمد دكؿ عدة لدل بتمثيميا ذلؾ إلى جانب يقـك أف (المشترؾ تمثيؿال
 .المتعدد كالتمثيؿ المشترؾ التمثيؿ بيف يجمع عندما كشاقة كتصبح متعبة ميمتو تتعقد حيث

 دكلة برعاية مصالح دكلة قياـ كحالة المشترؾ التمثيؿ بيف الخمط عدـ الكضع ىذا في يجب ماك
 األكلى الحالة الشامي بيف حسيف عميالدكتكر  يميز حيث، ثالثة دكلة لدل مكاطنييا كمصالح، أخرل
 - التمثيؿ مف كالحالة الثانية، الدبمكماسي بالتمثيؿ عّرفيا كالتي -المشترؾ التمثيؿ - التمثيؿ مف

 القانكنية اآلثار إلى التمثيميف بيف الفرؽ سبب كيرجع، الدكلي بالتمثيؿ عّرفيا كالتي -المصالح رعاية
 .4 الدكلية المسؤكلية لجية المترتبة

                                                           
 .333ص ،ـ  1993 ،لطبعة الثانية ا ،القاىرة  ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع  ،قانكف العالقات الدكلية  ،د. احمد سرحاؿ  1

 .158ص  ،ـ  1986طبعة  ،دكف دار نشر  ،قانكف العالقات الدبمكماسية كالقنصمية  ،د.عبد العزيز سرحاف 2

 .190ص  ،ـ  1997 ،الطبعة الثانية  ،دار زىراف لمنشر  ،الدبمكماسية النظرية كالممارسة  ،د.محمكد خمؼ  3
 .89ص  ،مرجع سابؽ  ،محمكدم لميف  4
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 .أعضاء البعثة الدبموماسية : الفرع الثاني

 عضاء البعثة الدبمكماسية مف خالؿ الحديث عف أصناؼ مكظفك البعثة الدبمكماسية .أسنتناكؿ 

 

 .أصناف موظفو البعثة الدبموماسية : الفقرة األولى

ـ عبارة المبعكث الدبمكماسي عمى رئيس البعثة  1961قات الدبمكماسية لعاـ أطمقت اتفاقية فيينا لمعال
 .1 الدبمكماسية أك أحد مكظفييا الدبمكماسييف

 

 أواًل: رئيس البعثة الدبموماسية .

يقصد برئيس البعثة الدبمكماسية بأنو الشخص الذم يتكلى مسؤكلية إدارة البعثة الدبمكماسية كيخضع 
اتفاقية فيينا كعرفتو ، 2 كىك الذم يمثؿ دكلتو في الدكلة المستقبمة، د البعثةلتكجيياتو جميع أفرا

 .  3 لمعالقات الدبمكماسية بأنو الشخص الذم تكمفو الدكلة المعتمدة بالتصرؼ بيذه الصفة

إف اختيار الدكلة لرئيس البعثة الدبمكماسية يخضع لمقانكف الداخمي الذم بدكره يحدد شركط التعييف 
 كال يخضع لمقانكف الدكلي . ، ئيس البعثة الدبمكماسيةلمنصب ر 

 لكي يتمتعكا ىؤالء بالصفة الدبمكماسية يشترط فييـ ما يمي : 

 الصفة الدبمكماسية . تودكل وأف تمنح - أ
 .4أف تقبؿ الدكلة المعتمد لدييا اعتماده كرئيس بعثة  - ب

                                                           
أك أحد مكظفييا  ،ـ .يقصد بتعبير ) المبعكث الدبمكماسي رئيس البعثة الدبمكماسية 1961نصت الفقرة ق مف المادة األكلى مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  1

 الدبمكماسييف (.
 .140ص  ، مرجع السابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم 2

 ـ . 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ الفقرة األكلى مف المادة األكلى  3

لمدكلة المعتمد لدييا في أم كقت كبدكف ذكر األسباب أف تبمغ الدكلة المعتمدة أف رئيس ـ عمى ما يمي : ) 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  9نصت المادة  4
كعمى الدكلة المعتمدة ، ا غير مقبكؿ أك أف أم عضك مف طاقـ بعثتيا )مف غير الدبمكماسييف( أصبح غير مرغكب فيوأك أم عضك مف طاقـ بعثتيا الدبمكماسي أصبح شخص

كيمكف أف يصبح الشخص غير مقبكؿ أك غير مرغكب فيو قبؿ أف يصؿ إلى أراضي الدكلة المعتمد ، أف تستدعي الشخص المعني أك تنيي أعمالو لدل البعثة كفقا لمظركؼ
أك لـ تنفذ في فترة معقكلة االلتزامات المفركضة عمييا في الفقرة األكلى مف ىذه المادة فممدكلة المعتمد لدييا أف ترفض االعتراؼ  ذا رفضت الدكلة المعتمدة التنفيذلدييا فإ

 (.لمشخص المعني بكصفو عضكا في البعثة
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 .1ا أف يقدـ أكراؽ اعتماده إلى كزارة خارجية الدكلة المعتمد لديي -ج

 ـ أصناؼ رؤساء البعثات الدبمكماسية بما يأتي :1961حدد اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 

 السفير . -4

كيتـ تعينو مف قبؿ ، يعتبر منصب السفير أعمى مرتبو في البعثات الدبمكماسية الدائمة في الخارج
كال يجكز أف يعمؿ ، دكلة إلى أخرل اختيار السفير يختمؼ مفك ، طبقان لمقكانيف الداخمية، رئيس دكلتو

كال يباشر عممو إال بعد أف يقدـ أكراؽ اعتماده ، في الدكلة المعتمد لدييا إال بعد مكافقتيا عمى اعتماده
كعند ، كتحدد غالبان مدة عممو بثالث سنكات، أماـ رئيس الدكلة أك مف يخكلو باحتفاؿ رسمي خاص

أما إذا رفضت الدكلة المعتمد ، معتمد لدييا أك مف ينكب عنوانتياء عممو عميو تكديع رئيس الدكلة ال
يجكز نقمو إلى دكلة أخرل إذا قبمتو أك العمؿ ك ، فإنو ال يفقد صفتو كسفير، لدييا قبكؿ اعتماد السفير

في ديكاف الكزارة كىك يحمؿ صفة سفير لكنو ال يتمتع باالمتيازات كالحصانات الدبمكماسية المقررة 
  .2 بؿ المقرر لو في القانكف الداخمي لدكلتو، يبالقانكف الدكل

 

 المندوبون والوزراء المفوضون.-2

كحددت معنى الكزير ، لـ تحدد اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية معنى المندكب الذم يترأس البعثة
كلة كعميو فإف مصطمح المندكب يعني السفير المعيف في دكلة كتندبو دكلتو لتمثيميا في د، المفكض

خر المندكب ىك آبمعنى ، كيسرم عمى المندكب ما يسرم عمى السفير، أخرل غالبان ما تككف مجاكرة
كيطمؽ عميو لقب ، أما الكزير المفكض يأتي بمرتبة ثانية بعد السفير، السفير المعيف في سفارتيف

 .3 فكضيةرأسيا الكزير المفكض بالمكيطمؽ عمى البعثة التي يت، المفكض كالمندكب فكؽ العادة

 القائم باالعمال . -2

كبعض الدكؿ تعيف أم ، يعتبر القائـ باألعماؿ آخر مرتبة مف مراتب رؤساء البعثات الدبمكماسية
عندما ، بينما تشترط دكؿ أخرل أال تقؿ درجتو عف مستشار، مكظؼ مف مكظفييا الدبمكماسييف

أك بدافع اقتصادم ، باألعماؿ لتمثيمياينتاب الفتكر العالقات بيف الدكلتيف تكتفي الدكلة بإرساؿ قائـ 
                                                           

 .141ص  ، المرجع السابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم 1
 .141ص  ، المرجع السابؽ ، فتالكمد. سييؿ حسيف ال 2
 .147ص  ، مرجع سابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم 3
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كال يحؽ لمقائـ باألعماؿ ، عندما تككف األحكاؿ المالية لمدكلة تتطمب تقميص بعثاتيا في الخارج
كعندما يسافر السفير يعيف القائـ باالعماؿ إلدارة ، 1 االتصاؿ المباشر برئيس الدكلة المعتمد لدييا

 .2خالؿ مدة غياب السفير السفارة بديالن عنو كيدير شؤكف السفارة

كيسمى قائمان ، يعيف شخص بدرجة سفير في دكلتو، عندما تككف العالقة بيف الدكلتيف غير جيدة
في ىذه الحالة ال يتطمب أف يقدـ أكراؽ اعتماده لدل رئيس ، باألعماؿ لدل الدكلة المعتمد لدييا

ىذه الحالة يقدـ أكراؽ اعتماده بكصفو كعندما تزاؿ ، 3إنما يقدـ أكراقو إلى كزير الخارجية ، الدكلة
كيجكز تكميؼ ، كمنصب القائـ باالعماؿ ال يعد درجة دبمكماسية طبقان لمقكانيف الداخمية، سفيران لدكلتو

كقد ابتدع ، داخؿ دكلتوأم صنؼ مف أصناؼ الدبمكماسييف بيذه الميمة دكف تغير عنكاف الكظيفة 
 .4 العرؼ الدكلي ىذا المنصب

 عمال بالنيابة .القائم باأل

فتستند إلى أحد أعضاء البعثة ، إذا تعذر عمى رئيس البعثة الدبمكماسية ممارسة عممو أك عدـ كجكده
كتقـك البعثة بإشعار كزارة الخارجية ، الدبمكماسية كيطمؽ عميو القائـ باالعماؿ بالنيابة بشكؿ مؤقت

 .5باسـ الشخص الذم يمارس مياـ رئيس البعثة مؤقتان 

ميما كانت ، كحده حؽ رفع عمـ دكلتو عمى محؿ إقامتو كعمى كسائؿ تنقموالبعثة الدبمكماسية  كلرئيس
أـ مكظؼ دبمكماسي ميما كانت درجتو ما ، أـ كزير مفكض، سكاء كاف سفير، 6 صفتو الدبمكماسية

 .1كال يجكز لغيره حمؿ العمـ ، داـ يمارس أعماؿ رئاسة البعثة الدبمكماسية

                                                           
 .104ص ،مرجع سابؽ ، د.عمي صادؽ أبك ىيؼ 1
  .106ص ،1964 ،دمشؽ  ،مطابع الحمبكني  ،الدبمكماسية  ،د.فؤاد شباط  2
 ـ عمى ما يمي : ) القائمكف باألعماؿ المعتمدكف لدل كزراء الخارجية (. 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  14نصت الفقرة ج مف المادة  3
 .149ص  ، مرجع سابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم 4

 ـ . 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  19المادة 

 .149ص  ، مرجع سابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم 5

 ـ . 1961ات الدبمكماسية لعاـ مف اتفاقية فيينا لمعالق 19المادة 

 .150ص  ، مرجع سابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم 6

 ـ عمى ما يمي : 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  20نصت المادة 

 كذلؾ عمى كسائؿ تنقالتو(.) لمبعثة كلرئيسيا الحؽ في رفع العمـ الكطني كشعار الدكلة المعتمدة عمى مباني البعثة كمنيا مقر رئيس البعثة ك 
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 ون الدبموماسيون.ثانيًا : المبعوث

لـ تحدد اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية درجات المكظفيف الدبمكماسييف الذيف يتمتعكف بالصفة 
في فقد كردت عبارة المكظؼ الدبمكماسي ، تاركة ذلؾ إلى القكانيف الداخمية لكؿ دكلة، الدبمكماسية

البعثة ممف يتمتع بالصفة نصكص متعددة مف االتفاقية كاعتبرت المكظؼ الدبمكماسي مكظؼ 
 .2الدبمكماسية 

كضعت اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية شرطيف لتمتع المكظؼ الدبمكماسي بالصفة الدبمكماسية 
 كما يمي : 

 أف يتمتع المكظؼ الدبمكماسي بجنسية دكلة البعثة الدبمكماسية التي يعمؿ بيا . الشرط األكؿ :

الدبمكماسية كزارة خارجية الدكلة المعتمد لدييا بتعييف المكظؼ  أف تبمغ البعثةالشرط الثاني : 
 .3الدبمكماسي في البعثة العاممة لدييا كتاريخ مباشرتو عممو 

في غالبية الدكؿ جرل العمؿ عمى كضع سممان لمدرجات الدبمكماسية باالضافة إلى السفير كالكزير 
 .4المفكض الدرجات اآلتية 

 المستشار. - أ
 السكرتير. - ب
 حؽ الدبمكماسي.المم - ت

 
 

                                                                                                                                                                             
 .150ص  ، مرجع سابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم 1

 .150ص  ، مرجع سابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم2

االتفاقية عمى ما يمي : ) إذ نصت الفقرة ب مف المادة األكلى مف  ،بيف أفراد البعثة الدبمكماسية كمكظفييا الدبمكماسييف  ،ـ 1961ميزت اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 
مكظفك البعثة  ،بينما نصت الفقرة ج مف المادة المذككرة مف االتفاقية عمى ما يمي : ) يقصد بتعبير المكظفكف الدبمكماسيكف  ،يقصد بتعبير أفراد رئيس البعثة مكظفك البعثة (

 ذكك الصفة الدبمكماسية (.

 ـ عمى ما يمي :  1961كماسية لعاـ مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبم 8نصت المادة 3

ال يمكف اختيار أعضاء طاقـ البعثة الدبمكماسي مف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا إال بمكافقة .مف حيث المبدأ يككف أعضاء طاقـ البعثة الدبمكماسي مف جنسية الدكلة المعتمدة)
 (.لة المعتمد لدييا أف تستعمؿ نفس الحؽ بالنسبة لمكاطني دكلة ثالثة ليسكا مف مكاطني الدكلة المعتمدةكلمدك ، ىذه الدكلة التي يجكز ليا سحب مكافقتيا عمى ذلؾ في أم كقت

 .152-151ص  ، مرجع سابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم4
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 ثالثًا : الممحق الميني .

الممحؽ الميني ىك مكظؼ مف ذكم االختصاص يتبع لكزارات مختمفة يعمؿ بالبعثات الدبمكماسية 
سكل ككنيا كاسطة اتصاؿ بيف العالـ الخارجي كليس لكزارة الخارجية دكر ، يتبع كزارتو بصكرة مباشرة

كتمنحيـ بعض ، الصحفي، الثقافي، التجارم، العسكرمالممحؽ : كمف ىؤالء الممحقيف ، كالداخمي
ال يعدكف مف ، ـ 1961كطبقان التفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ ، الدكؿ الصفة الدبمكماسية

، كغالبان ما تتحايؿ الدكؿ كتمنحيـ صفة الدبمكماسية كىي سكرتير، سييفالمكظفيف كليسكا مف الدبمكما
انات كاالمتيازات الدبمكماسية كتشعر كزارة الخارجية بأنو يقكـ بمقاـ ممحؽ مف أجؿ أف يتمتعكا بالحص

 . 1 تجارم أك ثقافي

 رابعًا : الممحق الفني .

مثؿ تصميح السيارات كاألجيزة ، يقصد بالممحؽ الفني األشخاص الذيف يقكمكف باألعماؿ الفنية
حيث ال ، عمميا كالمراكز التابعة لياكاالتصاالت كاألطباء ككؿ عمؿ تحتاجو البعثة الدبمكماسية في 
فتستعيف بالكزاراة األخرل الخاصة ، تمتمؾ كزارة الخارجية ىذه االختصاصات في ديكاف الكزراة

كغالبان ما يتـ الخمط بيف ، كيرتبط ىؤالء برئيس البعثة الدبمكماسية مف الناحية اإلدارية، لمساعدتيا
 .2 الممحؽ الفني كالجياز اإلدارم كالمالي

 . خامسًا : الموظفون االداريون

، مجمكعة مف اإلدارييف يقكمكف بأعماؿ تساعد البعثة في أداء ميمتيايعمؿ في البعثات الدبمكماسية 
لمكظفكف اإلداريكف عمى كا، دارم كالمالي بالممحؽ الفنيكتمحؽ بعض قكانيف الدكؿ الجياز اال

، كالقانكني، كمنيـ رئيس قسـ، شعبةرئيس ، فمنيـ مدير المكتب، بحسب قكانيف دكليـ، أصناؼ
مكظؼ االستعالمات ، المراسؿ، كمكظؼ الحاسكبابعة كيشمؿ السكرتير ككاتب الط، كمساعدييـ

ف كانكا يتمتعكف ببعض االمتيازات ا  ىؤالء ال يتمتعكف بالصفة الدبمكماسية ك ، كالمرافؽ كحارس البعثة
 .3 كالحصانات الدبمكماسية

                                                           
 .152-151ص  ، مرجع سابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم1

 .156ص  ، مرجع سابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم 2

 .157ص  ، مرجع سابؽ ، تالكمالفد. سييؿ حسيف  3
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 عوث الدبموماسي .سادسًا : أفراد أسرة المب

كيمنحكف الحصانات كاالمتيازات ، أفراد أسرة المبعكث الدبمكماسي يتمتعكف بالصفة الدبمكماسية
 الدبمكماسية التي يتمتع بيا المبعكث الدبمكماسي .

لكنيا اشترطت ما ، ـ عمى ذلؾ1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  37نصت المادة 
 يمي : 

فراد عائمتو مف أىؿ بيتو الذيف يسكنكف معو تحت سقؼ كاحد بغض النظر عف أف يككف أ -1
 .درجة قرابتيـ منو 

 أف ال يككف أفراد عائمتو مف رعايا الدكلة المعتمد لدييا . -2
 . أف تقتصر الصفة الدبمكماسية عمى التمتع بالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية فقط -3
ارة الخارجية المعتمد لدييا بأسماء أفراد أسر المبعكثيف أف تقكـ البعثة الدبمكماسية بإشعار كز  -4

، كىذا الشرط لـ تشترطو اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية، الدبمكماسييف العامميف في البعثة
 .1كجده العرؼ الدبمكماسي أنما ا  ك 

 سابعًا : األسبقية بين أعضاء البعثة الدبموماسية 

عكثيف الدبمكماسييف بحسب قدميـ كشياداتيـ كترقياتيـ إف قانكف كؿ دكلة يرتب أصناؼ المب
بأف يقدـ دبمكماسي أقؿ ، أمر التقديـ بيف الدبمكماسييف يتحكـ بيا رئيس البعثة الدبمكماسية، الكظيفية

درجة عمى آخر أكثر درجة ألسباب يعمميا رئيس البعثة الدبمكماسية منيا أسباب شخصية أك قدرة 
ىذه الحالة يتكجب عمى رئيس البعثة الدبمكماسية إشعار كزارة الخارجية ففي ، االقؿ درجة كمكانتو

أك حضكر ، ألغراض االستدعاء، لمدكلة المعتمد لدييا بأسبقية التقديـ بيف أعضاء البعثة الدبمكماسية
 .2كغيرىا ، المناسبات

                                                                                                                                                                             
 
 

 .158-157ص  ، مرجع سابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم 1

 .158ص  ، مرجع سابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم 2

 ـ عمى ما يمي :1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  17نصت المادة 

 فؽ عمييا بأسبقية أعضاء البعثة(.) يبمغ رئيس البعثة كزراء الخارجية أك الكزارة األخرل المت
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 دم الخاص .اثامنًا : الخ

المنزلية ألحد أفراد البعثة  يقصد بالخادـ الخاص ىك الشخص الذم يعمؿ في مجاؿ الخدمة
مكضكع منح الصفة الدبمكماسية لمخادـ  ك، كليس مف مستخدمي البعثة الدبمكماسية، الدبمكماسية

تركت اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية ذلؾ الخاص الذم يعمؿ عمى خدمة المبعكث الدبمكماسي 
كلكنيا ممزمة بإعفائو مف ، اسية مف عدميالمدكلة المعتمد لدييا كليا الحرية في منحو الصفو الدبمكم

الضرائب التي تفرض عمى األجكر بشرط أال يككف مف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا أك األجانب 
  .1المقيميف إقامة دائمة 

ال يتمتع  ففي ىذه الحالة، أما في حاؿ كاف الخادـ الخاص مف مكاطني الدكلة المعتمد لدييا
 .2لدبمكماسيةبالحصانات كاالمتيازات ا

 

 صفات الدبموماسي.: الفقرة الثانية 

 ظير الدبمكماسي كجكىره كالتزاماتو .مـ تناكؿ صفات الدبمكماسي مف خالؿ تسي

 

 أواًل : المظير الخارجي لمدبموماسي .

كسيتـ ، المطمكب مف الدبمكماسي أف يمثؿ دكلتو أفضؿ تمثيؿ ألنو يمارس عممو خارج حدكد دكلتو
 كط الخاصة بمظير الدبمكماسي مف خالؿ :الحديث عف الشر 

 االسـ كالمقب الحسف كيقصد أف يككف اسـ كلقب الدبمكماسي حسف . -1

                                                           
 .159-158ص  ، مرجع سابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم 1

 ـ عمى ما يمي : 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  37/4نصت المادة 

يعفكف مف الضرائب كالرسـك عمى االجكر التي يتقاضكنيا مقابؿ خدماتيـ )الخدـ الخاصيف ألعضاء البعثة الذيف ليسكامف رعايا الدكلة المعتمد لدييا كليست ليـ بيا إقامة دائمة 
انما عمى ىذه الدكلة عند مباشرة كاليتيا القضائية عمى ىؤالء االشخاص  ،تقره الدكلة المعتمد لدييا  كفيما عدا ذلؾ ال يستفيدكف مف أية مزايا أك حصانات إال بالقدر الذم ،

 ف الحدكد أداء أعماؿ البعثة (.مراعاة أال يعكؽ ذلؾ بما يزيد ع
 .159ص  ، مرجع سابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم 2
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حسف الصكرة كيقصد بو أف يككف الشخص جميالن رشيقان متكامؿ األعضاء متناسبة مع  -2
 بعضيا غير مصاب بعاىو أك تشكيو 

كتناسؽ المالبس بس كيقصد بو أف يجتمع في الشخص نظافة الجسـ كالممحسف المظير  -3
 .1لكانيا أك 
 

 ثانيًا : واجبات الدبموماسي .

 ىناؾ كاجبات تفرض عمى الدبمكماسي كيجب العمؿ عمى تنفيذىا كمف ىذه الكاجبات :

مسؤكلية كأمانة تحكميا المصمحة الكطنية العميا لمدكلة كالمكظؼ الكظيفة الدبمكماسية  -1
 تيا الخارجية .الدبمكماسي ىك كسيمتيا ألداء مياميا في سياس

يحظر عمى المكظؼ الدبمكماسي تحت طائمة المسؤكلية التأديبية اإلقداـ عمى أم نكع مف  -2
 األعماؿ التالية :

 القياـ بأم عمؿ مف شأنو اساءة الخدمة الدبمكماسية كالمصمحة الكطنية . - أ
 الخاصة كخدمة أىدافو .استغالؿ كظيفتو لصالح مصالحو  - ب
 نية .طال تتفؽ مع المصمحة الك معمكمات  االفصاح عف أم بيانات أك -ج 
 االحتفاظ بأم أصكؿ أك صكر ألم كثيقة أك تقرير صدر بشأف سريتيا تعميمات محددة . -د

 نشر أم مقاؿ أك آراء دكف الحصكؿ عمى المكافقة المسبقة مف الكزارة . –ق 
 أك منح مف أم شخص .، أك اكراميات، قبكؿ أم ىدايا -ك
دكف ، الرسمي بشكؿ منتظـ أك غير منتظـ بأجر أك بدكف أجرالعمؿ خارج العمؿ  -ز

 الحصكؿ عمى تصريح مسبؽ مف الكزارة .
 .2تجارم  طالمشاركة بأم نشا –ح 

                                                           
 .110ص  ، مرجع سابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم 1
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 ثالثُا : جوىر الشخصية الدبموماسية .

مف  إف حسف مظير كمنظر الدبمكماسي تعتبراف مفتاح الكصكؿ إلى جكىر الشخصية الدبمكماسية
 : خالؿ

 . براعة الحديث -1
 .1ضكابط حديث الدبمكماسي  -2

 رابعًا : المغة الدبموماسية .

يقصد بالمغة الدبمكماسية ىي المغة التي يستخدميا الدبمكماسي في حديثو أثناء المقابالت 
فالمغة الدبمكماسية لغة منمقة كمؤدبة ، كاالحتفاالت الخاصة كاألحاديث أك في مراسالتوكاالجتماعات 

ف يككف الدبمكماسي عمى اطالع عمى المصطمحات أكيجب ، ديةكىي لغة تمطيؼ ك ، كمتزنة
كأف يككف الدبمكماسي عمى عمـ بكممات الكد التي تقاؿ في ، الدبمكماسية المتداكلة بيف الدبمكماسييف

 . 2الزيارات الرسمية ككممات الترحيب كاستخداـ االلقاب الرسمية كاستغالؿ الكقت المخصص لو بدقو

 وماسي .خامسًا : كياسة الدبم

كيعامؿ الناس بمطؼ كبحسب ، أف يتحمى الدبمكماسي باألخالؽ الفاضمة كأف يككف كيسان كديعان كدكدان 
، كاظمان لمغيظ، صبكران مؤدبان عند اإلثارة، ساليب التعارؼ كالتقرب مف الناسأيجيد ، مكاقعيـ كمراتبيـ

 3مكر يرىا مف األكغ، ثابت الشخصية في المسرات كالنكبات، متكاضعان عند عمك منصبو

 سادسًا : سموك الدبموماسي .

 كيعمؿ عمى ما يمي :، لمدبمكماسي سمكؾ متميز يتصؼ بو

 احتراـ الناس . -1
 الرفؽ كالتعفؼ. -2
 التعارؼ . -3

                                                           
 .115-112ص ، مرجع سابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم 1
 .116ص ، مرجع سابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم 2

 .117ص ،مرجع سابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم 3



 

82 
 

 الحياء . -4
 التكاضع . -5
 الصدؽ . -6
 المؤتمرات كالمقاءات . -7
 التفاكض . -8
 آداب الكالـ . -9

 .1 الكالئـ كاليدايا-10

بات البعثات الدبموماسية المعتمدة لدى دولة فمسطين وأثر اإلخالل وظائف وواج: المبحث الثاني 
 .بيا 

ال ، لمحديث عف كظائؼ ككاجبات البعثات الدبمكماسية المعتمدة لدل دكلة فمسطيف كأثر اإلخالؿ بيا
 مف خالؿ الكظائؼ العادية لممبعكث الدبمكماسي، بد مف معرفة كظائؼ المبعكث الدبمكماسي

حماية مصالح الدكلة المعتمدة كمصالح ، الدكلة المعتمدة لدل الدكلة المعتمد لديياكالمتمثمة بتمثيؿ 
التفاكض مع حككمة الدكلة ، رعاياىا في الدكلة المعتمد لدييا في الحدكد المقررة في القانكف الدكلي

ييا التعرؼ بكؿ الكسائؿ المشركعة عمى ظركؼ كتطكر األحداث في الدكلة المعتمد لد، المعتمد لدييا
تييئة عالقات الصداقة كتنمية العالقات االقتصادية ، كعمؿ التقارير عف ذلؾ لحككمة الدكؿ المعتمدة

كالحديث عف الكظائؼ االستثنائية ، كالثقافية كالعممية بيف الدكلة المعتمدة كالدكلة المعتمد لدييا
، ثالثة كمصالح رعاياىا حماية مصالح دكلة، لممبعكث الدبمكماسي مف خالؿ ممارسة المياـ القنصمية

مف حيث ، كبياف كاجبات كالتزامات المبعكث الدبمكماسي تجاه الدكلة المعتمد لدييا )دكلة فمسطيف(
ك احتراـ قكانيف كأنظمة الدكلة المعتمد لدييا ، عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكلة المعتمد لدييا

، الدبمكماسي بكاجباتو تجاه الدكلة المعتمد لدييا كمعرفة أثر إخالؿ المبعكث، كقكاعد القانكف الدكلي
ك مسؤكلية دكلة ، مف خالؿ إنياء مياـ المبعكث الدبمكماسي لمخالفتو قكانيف الدكلة المعتمد لدييا

 المبعكث الدبمكماسي عف تصرفاتو غير المشركعة .

                                                           
 .130-118لممزيد انظر مف ص  ، مرجع سابؽ ، د. سييؿ حسيف الفتالكم 1
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 .وظائف المبعوث الدبموماسي : المطمب األول 

رسالة ىامة أال كىي خدمة بالده كمكاطنيو كعميو أف يؤدم ىذه إف المبعكث الدبمكماسي ىك صاحب 
خالص  أما فيما يتعمؽ بكظائؼ البعثة الدبمكماسية فقد أشارت المادة الثالثة ، 1الرسالة بأمانو كرزانو كا 

إلى ىذه الكظائؼ نظران لككف البعثة الدبمكماسية ، ـ1961مف اتفاقية فيينا  لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 
 كتتمثؿ بػ : ، اتصاؿ بيف الدكلة المكفد ليا كالدكلة المكفد لدييا أداة

 : وىي كاآلتي الوظائف العادية لممبعوث الدبموماسي

 تمثيؿ الدكلة المعتمدة لدل الدكلة المعتمد لدييا . -1

حماية مصالح الدكلة المعتمدة ككذلؾ مصالح رعاياىا لدل الدكلة المعتمد لدييا في الحدكد  -2
 ة في القانكف الدكلي .المقرر 

 التفاكض مع حككمة الدكلة المعتمد لدييا . -3

التعرؼ بكؿ الكسائؿ المشركعة عمى ظركؼ كتطكر األحداث في الدكلة المعتمد لدييا كعمؿ   -4
 التقارير عف ذلؾ لحككمة الدكؿ المعتمدة .

ية بيف الدكلة المعتمدة كالدكلة تييئة عالقات الصداقة كتنمية العالقات االقتصادية كالثقافية كالعمم -5
  2 .المعتمد لدييا

الدكتكر محمد سامي عبد الحميد فإف المياـ المشار إلييا في المادة الثالثة ما ذكره حسب ك إال أنو 
مف اتفاقية فيينا كردت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر باعتبارىا أىـ الكظائؼ المألكفة لمبعثات 

ما يمنع قانكنان مف تكميؼ الدكلة المعتمدة مبعكثييا بمياـ أخرل بشرط الدبمكماسية الدائمة كال يكجد 
، 3عدـ تعارض ىذه المياـ مع أحكاـ القانكف الدكلي العاـ أك مساسيا بحقكؽ الدكلة المعتمد لدييا 

 . 4 46ك  45 يفالمادت مابؿ ىناؾ كظائؼ أخرل نصت عمييا مكاد أخرل مف االتفاقية كى
                                                           

ص  ،ـ  2010بعة الثانية الط ،عماف  –المممكة األردنية الياشمية  ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع  ،بمكماسية بيف النظرية كالتطبيؽ الحصانة الد ،القاضي عاطؼ فيد المغاريز 1
 .42كص  41

 المادة الثالثة . ،ـ 1961اتفاقية فيينا  لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 2 

 .44ص  ،ـ  2002الطبعة الثالثة  ،االسكندرية  ،المجمد األكؿ  ،الجزء الثالث  ،أصكؿ القانكف الدكلي العاـ  ،الدكتكر محمد سامي عبد الحميد 3

 .286ص   ،مرجع سابؽ  ، ميالدكتكر عمي حسيف الشا4
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 .العادية لممبعوث الدبموماسي  الوظائف: الفرع األول 

تتمثؿ الكظائؼ العادية لممبعكث الدبمكماسي مف خالؿ تمثيؿ الدكلة المعتمدة لدل الدكلة المعتمد 
كحماية مصالح الدكلة المعتمدة كمصالح رعاياىا في الدكلة المعتمد لدييا في الحدكد المقررة ، لدييا

كالتعرؼ بكؿ الكسائؿ المشركعة عمى ، المعتمد لدييا كالتفاكض مع حككمة الدكلة، في القانكف الدكلي
، كر األحداث في الدكلة المعتمد لدييا كعمؿ التقارير عف ذلؾ لحككمة الدكؿ المعتمدةطظركؼ كت

المعتمدة كالدكلة كتييئة عالقات الصداقة كتنمية العالقات االقتصادية كالثقافية كالعممية بيف الدكلة 
 المعتمد لدييا.

 بالتفصيؿ عمى النحك التالي : كستناكليـ

 لدييا. المعتمدة لدى الدولة المعتمد تمثيل الدولة:  الفقرة األولى

بككنيا تجسد العالقات ، إف كجكد البعثة الدبمكماسية المعتمدة لدل الدكلة المعتمد لدييا ) فمسطيف (
ضرة أساسان بالنيابة عف ذلؾ أف البعثة الدبمكماسية ىي حا، يمنحيا صفة التمثيؿ، الخارجية الدكلية
 .و يمنحيا الصفة التمثيميةكىذا بحد ذات، الدكلة المكفدة

عائشة راتب أنو اليدؼ الذم تسعى الدكلة إلى تحقيقو بإرساليا البعثات الدبمكماسية إلى الدكتكرة ترل 
سناد األعماؿ ، إسباغ الكصؼ التمثيمي بمعناه الحديث عمى الممثؿ الدبمكماسي ىك، الخارج التي كا 

 . 1كىذا ما دعى إليو الفقو الدكلي ، يقكـ بيا إلى الدكلة التي أكفدتو

إذ يتحدث رسميان باسميا ، يقـك المبعكث الدبمكماسي بتمثيؿ دكلتو لدل حككمة الدكلة المكفد إلييا
كيقكـ المبعكث ، فيك الذات المتحركة ليكية كراية بالده 2كيحضر نيابة عنيا المحافؿ الرسمية 

ماسي بعرض كجيات نظر بالده كشرح اتجاىاتيا لمدكلة المكفد إلييا مف خالؿ القنكات الدبمك 
كىذا منطقيان لككف رئيس البعثة يككف معتمد كمفكض كنائب عف رئيس دكلتو لدل رئيس ، 3الرسمية

 . 4كسمطات الدكلة المكفد إلييا

                                                           
 .19ص  ، 2004الطبعة األكلى ،عماف  –األردف  ،دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع  ، أصكؿ العمؿ الدبمكماسي كالقنصمي ،الدكتكر عطا محمد صالح زىرة 1

 .600ص   ،ـ  1998 -1997الطبعة السادسة  ،رة المنصك  ،مكتبة الجالء الجديدة  ،القانكف الدكلي العاـ في السمـ كالحرب  ،الدكتكر محمد بشير الشافعي 2

 .93ص  ،ـ 1999الطبعة األكلى  ،الجميكرية الميبية  ،طرابمس  ،دار الركاد  ،الدبمكماسية  ،الدكتكر زايد عبيد اهلل مصباح 3

 .71ص ، ـ 2008 ،الطبعة األكلى  ، االسكندرية  ،دار الفكر الجامعي  ،قانكف العالقات الدبمكماسية كالقنصمية ،الدكتكر منتصر سعيد حمكده 4
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ىر كأشكاؿ الحياة العامة كيتجمى ىذا التمثيؿ مف خالؿ مشاركة البعثة الدبمكماسية في بعض مظا
ذلؾ أف المكظفيف الدبمكماسييف ، اإلستعراضات( –اإلستقباالت  –لمدكلة المضيفة )األعياد الكطنية 

 . 1يمثمكف جانب الدكلة المكفدة في الحياة العامة لمدكلة المضيفة

كما أنو يعتبر ، 2كيتكلى الميمة التمثيمية رئيس البعثة الدبمكماسية أك مف يقـك مقامو حاؿ خمك منصبو
كسيط حككمتو لدل حككمة البمد المضيؼ حيث يبمغ ممثميا تصريحات قيادتو كقراراتيا سكاء أكانت 

كيعتبر الممثؿ الدبمكماسي أحد المصادر األساسية في التعرؼ عمى اتجاىات ، 3أـ شفييةكتابية 
 . 4دكلتو كنكاياىا إذا لـ تكف تمؾ االتجاىات كاضحة

ف تككف البعثة عمى اتصاؿ مستمر مع السمطات الرسمية في الدكلة المضيفة كتقضي ىذه الميمة أ
كعمكما بكؿ مف يشرفكف عمى الشؤكف العامة لكي يتذكركا ، كتنظيماتيا السياسية كشخصياتيا القيادية

 . 5مكقع الدكلة التي تمثميا البعثة ككرامتيا كسيادتيا كاستقالليا دائمان 

فرئيس البعثة ىك ككيؿ دكلتو القانكني في ، مكرجنتاك بالتمثيؿ القانكني كتقكـ البعثة أيضان بما يسميو
البمد المضيؼ يتحدث باسميا كيتصرؼ في ضكء ما تخكلو مف صالحيات قد تصؿ أحيانان إلى حد 

كما يقـك ، تبادؿ الكثائؽ الخاصة بتنفيذ اتفاقية معينة أك التكقيع باألحرؼ األكلى عمى معاىدة ما
مثيؿ حككمتو في المؤتمرات الدكلية كالمنظمات الدكلية كينكب عنيا في كؿ ما تتطمبو رئيس البعثة بت

 . 6عممية التفكيض الممنكحة لو

كتتطمب ىذه الميمة أف تككف لدل رئيس البعثة القدرة الكافية لتمثيؿ دكلتو كمصالحيا في الدكلة 
ات بالده كالسياسات المحيطة بيا كترتبط بذلؾ المعرفة المستمرة بسياس، المضيفة عمى الكجو األكمؿ
كأف تككف لديو المعمكمات كالبيانات الدقيقة التي تجعمو كاثقان مف حقيقة ، كما يطرأ عمييا مف تطكرات

كتدرؾ الدكؿ ، االيضاحات كالمعمكمات التي يقدميا لممثمي الدكلة المضيفة بخصكص تمؾ السياسات
                                                           

 .84ص  ،مرجع سابؽ  ،ىاني الرضا 1

 .192ص  ، مرجع سابؽ ، الدكتكر سييؿ حسيف الفتالكم2

 .99ص  ،ـ  1963  ،القاىرة  –دار النيضة العربية  ،التنظيـ الدبمكماسي كالقنصمي  ،عائشة راتب 3

 .429ص  ،ـ  1985 ،الطبعة الرابعة  ،الككيت ،منشكرات ذات السالسؿ  ، ،العالقات السياسية الدكلية  ،إسماعيؿ صبرم مقمد 4

 . 106ص ، ـ 1975القاىرة  ،مطابع سجؿ العرب  ،دراسات في القانكف الدبمكماسي  ،قارف عبد المنعـ جنيد 5

6 Hans J .Morgenthau – politics Among Nations- Fifth printing newyourk – Alefred A.knoph.1971.p523. 
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لى عقد المؤتمرات الدكرية لسفرائيا في مناطؽ معينة عمكمان أىمية ىذه المسألة كلذلؾ يمجأ بعضيا إ
 . 1حيث تزكدىـ بالمعمكمات التي يتطمبيا عمميـ مما يدعـ قدرتيـ عمى أداء ميمتيـ التمثيمية

 كنتساءؿ عف العالقة القانكنية بيف البعثة الدبمكماسية كبيف الدكلة المكفدة ؟

إف ليذا ، كلكنيا جزء مف الدكلة المكفدة، كليإف البعثة الدبمكماسية ليست شخصان مف القانكف الد
نو في أثناء قيامو بكظيفتو يككف أذلؾ ، خاصة عمى صعيد المسؤكلية الدكلية، األمر نتائجو القانكنية

، كال تسأؿ البعثة الدبمكماسية عف أعماليا كمخالفاتيا، المبعكث الدبمكماسي مسؤكالن تجاه دكلتو المكفدة
إال في ، تحمؿ كامؿ المسؤكلية عف كؿ نشاطات بعثتيا لدل الدكلة المكفدةبؿ إف الدكلة المكفدة ت

 . 2حاالت استثنائية

عمى اعتبار أف الدكلة تتميز بمبدأ الثبات ، إف اتفاقية فيينا ميزت بيف الحككمة كالدكلة كرئيسيا
كعدـ  عمى عكس رئيسيا أك حككمتيا التي يحكميا مبدأ التغيير الدائـ، كاالستقرار كالديمكمة

كما أف كظائؼ البعثة كبالتالي المبعكث الدبمكماسي ، االستقرار السيما أثناء األزمات الحككمية
تتكقؼ في حاؿ حصكؿ أم تغيير يطرأ عمى الدكلة لجية زكاليا أك اندماجيا أك تغيير نظاميا 

عالقات مما يستتبع في ىذه الحالة تكفر عنصر االعتراؼ إلعادة إقامة ال، الدستكرم كالسياسي
رساؿ البعثات الدائمة عمى عكس  التغيير الذم يحصؿ كيطاؿ فقط رئيس الدكلة أك  الدبمكماسية كا 

بؿ تبقى البعثة ، فال يستتبع تكقؼ أك تعطيؿ كظائؼ البعثة، تغيير الحككمة بطريؽ شرعي دستكرم
ة لتجديد ف رئيس البعثة يصبح في حاجأكذلؾ عمى الرغـ مف ، تمارس كظائفيا مف خالؿ أعضائيا

 .3 كتاب اعتماده

يمكف القكؿ بخصكص عنصر التمثيؿ أنو ىك أساس التمييز بيف المبعكث الدبمكماسي كالمبعكث 
 .4 لو أم صفة تمثيمية ألف األخير كما ىك معركؼ ليس، القنصمي

  

                                                           
 .430ص ،مرجع سابؽ ، إسماعيؿ صبرم مقمد1

 .84ص  ،مرجع سابؽ  ، د. ىاني الرضا2

 .291ص   ،مرجع سابؽ  ، الدكتكر عمي حسيف الشامي3

 .96ص ، ـ2003طبعة  ،القاىرة  –دار النيضة العربية  ،العالقات الدبمكماسية كالقنصمية  ،الدكتكر أحمد أبك الكفا  4
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: حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياىا في الدولة المعتمد لدييا في  الفقرة الثانية
 حدود المقررة في القانون الدولي .ال

في حاؿ تعرض أمكاؿ الدكلة المعتمدة أك مصالحيا االقتصادية كالسياسية أك المس بيا عف طريؽ 
تبادر البعثة الدبمكماسية باتخاذ  ، الصحؼ كالتصريحات أك أم أمر مف شأنو اإلضرار بمصالحيا

ذلؾ ال يصؿ إلى حالة التدخؿ في  غير أف، جميع اإلجراءات المشركعة لحماية مصالح دكلتيا
 .1 الشؤكف الداخمية لمدكلة المعتمد لدييا

ترتكز ىذه ، كتعمؿ البعثة الدبمكماسية عمى حماية مصالح رعاياىا كأمكاليـ في الدكلة المعتمد لدييا
الحماية عمى تمؾ النظرية التي تقضي بأف ىناؾ مستكل دكليان لمعدالة يتبع في معاممة األجانب كأف 

كيحؽ ، 2مؾ الدكلة يجب أف تقدـ التعكيض العادؿ لما يصيب رعايا دكلتو في حدكد ىذا المستكل ت
 لمبعثة الدبمكماسية إرساؿ ممثؿ عنيا لمتابعة شؤكف مكاطنييا بعد مكافقة كزراة الخارجية عمى ذلؾ .

اطف جميع الطرؽ بعد أف يستنفذ المك ، إف تدخؿ رئيس البعثة الدبمكماسية ال يككف إال تدخالن أخيران 
ذلؾ أنو عمى أم شخص مف رعايا ، العادية لمحصكؿ عمى حقو طبقان لقكانيف الدكلة المعتمد لدييا

فإذا لـ يجد ، دكلة المبعكث تعرض لضرر أف يمجأ إلى السمطات المحمية المختصة بالطرؽ القانكنية
أف يسعكا في ذلؾ لدل الجيات كعمى ىؤالء ، منيا استجابة فمو أف يرفع أمره إلى المكظفيف القنصمييف

اإلدارية كالقضائية المختصة في الدكلة المستقبمة فإذا اقتضى األمر تدخؿ المبعكث الدبمكماسي نفسو 
فإف عميو أف يرفع األمر فكران إلى  كزارة خارجية الدكلة المستقبمة حتى تحكـ بالشككل  طبقان لمقانكف 

اسي أف يتفاكض بشأف األمكر التي تصيب رعايا دكلتو مع كال يجكز إطالقان لممبعكث الدبمكم، الدكلي
 .3 أم مكظؼ عادم مف مكظفي الدكلة المستقبمة

مف المعركؼ بأف الحماية الدبمكماسية عمؿ تقديرم يرجع لمدكلة المعتمدة التي تمتمؾ سمطة كاسعة 
 .4 في تحديد المساعدات المقدمة لرعاياىا المقيميف لدل الدكؿ المعتمدة لدييا

 ناؾ عدة شركط لتكفير الحماية الدبمكماسية لرعايا الدكلة المعتمدة منيا : ى
                                                           

 .192ص ، مرجع سابؽ ، تالكمالدكتكر سييؿ حسيف الف 1
 .191ص  ، مرجع سابؽ ، مكسى جميؿ القدسي الدكيؾ 2

 .191ص  ،مرجع سابؽ  ، مكسى جميؿ القدسي الدكيؾ 3

 .89ص  ، ـ 2001الطبعة األكلى  ،عماف  ،دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع  ،أسس كقكاعد العالقات الدبمكماسية كالقنصمية  ،الدكتكر ناظـ عبد الكاحد الجاسكر  4
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 جنسية الرعي تابعة لمدكلة المعتمدة المكفدة لمبعثة الدبمكماسية . -1
 استنفاذ الرعي  طرؽ الطعف الداخمية لمدكلة المعتمدة لدييا البعثة كالمتكاجد عمى إقميميا . -2
عمى الرغـ مف أف حماية ، بالضرر الذم أصابو  أف ال يككف لمرعي يد مف قريب أك بعيد -3

إال انو ال يكجد عرفي ، مصالح رعايا الدكلة في الخارج ىك اختصاص البعثات القنصمية
دكلي أك نص قانكني في القانكف الدكلي يمنع البعثات الدبمكماسية مف تقديـ حماية لرعايا 

ية لمدكلة المعتمدة في الدكلة الدكلة في الخارج كتحديدان في حاؿ عدـ كجكد بعثات قنصم
 .1 المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية

 مف الخدمات التي تقـك البعثات الدبمكماسية بتقديميا لرعاياىا في الدكلة المعتمدة لدييا :

 إصدار جكازات السفر الخاصة بالرعايا كتجديدىا في حاؿ انتيائيا . -1
 يا .إصدار شيادات الميالد كالكفاة الخاصة بالرعا -2
 .2 تكثيؽ عقكد الزكاج كالطالؽ بسجالتيا  الخاصة -3
 

 –األجانب  –رعايا الدكلة المعتمدة  ألمـ المتحدة عمى حقكؽ ككاجبات أكدت المكاثيؽ الصادرة عف ا
( مف اإلعالف المتعمؽ بحقكؽ 10كذلؾ في المادة )، المقيميف عمى إقميـ الدكلة المعتمدة لدييا

تنص عمى ما يمي: " يككف  حيثا مف رعايا اإلقميـ الذم يعيشكف فيو اإلنساف لألفراد الذيف ليسك 
، حد رعاياىاأاألجنبي  في أم كقت حران في االتصاؿ بالقنصمية أك البعثة الدبمكماسية لمدكلة التي ىك 

أك في حالة عدـ كجكدىا بالقنصمية أك البعثة الدبمكماسية ألية دكلة يعد إلييا برعاية مصالح الدكلة 
( مف االتفاقية الدكلية 23ككذلؾ نصت المادة )، ىك أحد رعاياىا في الدكلة التي يقيـ فييا  "التي 

عمى أف " لمعماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ  1990لحماية كؿ العماؿ المياجريف كأفراد أسرىـ لعاـ 
ة تمثؿ حؽ المجكء إلى حماية كمساعدة السمطات الدبمكماسية أك القنصمية لدكلة المنشأ أك لدكل

كبصفة خاصة في ، حينما تنتيؾ الحقكؽ المنصكص عمييا في ىذه االتفاقية، مصالح تمؾ الدكلة
دكف تأخير كعمى سمطات الدكلة التي تقكـ ، حالة الطرد يجب إخطار الطرؼ المعني بيذا الحؽ

 .3 " ؽبالطرد تسييؿ ممارسة ىذا الح

                                                           
 .73ك 72ص  ، مرجع سابؽ  ، الدكتكر منتصر سعيد حمكده 1

 .73ص   ، مرجع سابؽ ، الدكتكر منتصر سعيد حمكده 2

 .97ص ، مرجع سابؽ ، الدكتكر أحمد أبك الكفا 3
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لـ تذكر القكاعد التي تحكـ مبدأ الحماية ـ 1961إف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 
إال أنو عمى المبعكث الدبمكماسي لتفعيؿ ذلؾ المبدأ إتباع القكاعد العامة المقررة في ، الدبمكماسية

 . 1بجميع أشكاليا االقانكف الدكلي االتفاقي أك العرفي التي تحكمي

سكاء كانكا مف األشخاص -يجب أف تحرص البعثات الدبمكماسية كؿ الحرص عمى مصالح رعاياىا 
في الدكلة المعتمدة لدييا خصكصان فيما يتعمؽ بأم إصدارات أك تشريعات  -الطبيعييف أك المعنكييف 

 صادرة عف الدكلة المعتمدة لدييا بخصكص األجانب المقيميف عمى إقميميا .

 

 : التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لدييا . الفقرة الثالثة

تبادلية بيف طرفيف أك أكثر تقكـ عمى مبدأ األخذ كالعطاء كالتكازف النسبي بيف التفاكض ىي عممية 
كتتكلى البعثة الدبمكماسية التفاكض مع حككمة الدكلة المعتمدة لدييا نيابة عف ، 2طرفي التفاكض 

كتقريب ، الدكلة المعتمدة في المكاضيع السياسية كاالقتصادية كغيرىا مف األمكر التي تيـ الدكلة
كيقكـ رئيس البعثة الدبمكماسية أك مف يخكلو بإجراء تمؾ المفاكضات مع ، يات النظر المشتركةكج

 الجيات الرسمية في الدكلة المعتمد لدييا . 

كقد تحدث القاضي عاطؼ فيد المغاريز عف أشكاؿ التفاكض قائالن :" يتـ التفاكض بأشكاؿ مختمفة 
الدبمكماسي يقكـ بالتفاكض مف خالؿ تكميؼ أك  أم أف المبعكث، كمتعددة فقد يككف بشكؿ رسمي

كقد يتـ التفاكض بشكؿ ، تفكيض رسمي معمف مف طرؼ الدكلة التي يعمؿ في جيازىا الدبمكماسي
ذاتي غير ممـز مف الناحية الرسمية كأف يقكـ المبعكث الدبمكماسي بإجراء مفاكضات حكؿ مكضكع 

 .3 المكفدة لو "ما بدكف تكميؼ رسمي معمف مف طرؼ حككمة الدكلة 

دكران ىامان في إبراـ المعاىدات الدكلية الثنائية تمعب المفاكضات التي تقكـ بيا البعثات الدبمكماسية  إف
زالة كافة اإلشكاليات التي تعترض استمرارية العالقات الكدية بيف الدكؿ، بيف الدكؿ  .4 كا 

                                                           
 .306ص   ،مرجع سابؽ  ، الدكتكر عمي حسيف الشامي 1

 .19ص  ،ـ  1997الطبعة األكلى  ،عماف  ،كم لمنشر كالتكزيع دار مجدال ،أصكؿ التفاكض  ،الدكتكر نادر أحمد أبك شيخة  2

 .44ص  ، مرجع سابؽ ، القاضي عاطؼ فيد المغاريز 3

 .71ص ، مرجع سابؽ ، الدكتكر منتصر سعيد حمكده 4
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يما يتعمؽ بمجريات مفاكضاتو أك يجب أف يككف المبعكث الدبمكماسي عمى حذر في إخبار حككمتو ف
التفاىمات التي تكصؿ إلييا مف خالؿ مناقشاتو مع العامميف الرسمييف في كزارة خارجية الدكلة 

 . 1المعتمد لدييا 

 :   أشكاؿ عدة كىي لمفاكضات ا كتتخذ

 المفاكضات الرسمية كشبو الرسمية  -1
 المساعي الحميدة . -2
 الكساطة . -3
 لجاف التحقيؽ الدكلية . -4
 .2حكيـ الت -5

 
التعرف بكل الوسائل المشروعة عمى ظروف وتطور األحداث في الدولة المعتمد  : الفقرة الرابعة

 .لدييا وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة 

مف المياـ التي تقكـ بيا البعثة الدبمكماسية ىي استطالع األحكاؿ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية 
فيحؽ لكؿ بعثة دبمكماسية االتصاؿ ، قميا لمدكلة المعتمدة عف طريؽ إرساؿ التقاريرمف ثـ ن، كغيرىا

 بدكلتيا لنقؿ األحداث كتطكراتيا عف طريؽ أجيزة االتصاؿ المسمكح بيا .

فالممثمكف ، مف الجكانب الميمة في عمؿ البعثة الدبمكماسية استطالع األحكاؿ كالتطكرات
نتشرة في الخارج لنقؿ المعمكمات إلى كزارة الخارجية مركز الدبمكماسيكف يشكمكف األعصاب الم

كعميو يقع عمييـ عبء القياـ بميمة صعبة تتمثؿ في جمع المعمكمات عف الدكؿ ، الحركة في الداخؿ
 .3 كتحديد طبيعة أىدافيا كما تممؾ مف قكة فعمية كمحتممة، المعتمديف لدييا

                                                           
 .143ص  ،ـ  2001الطبعة األكلى  ،عماف  ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع  ،الكظيفة الدبمكماسية  ،الدكتكر عالء الديف أبك عامر  1

 .91إلى ص  87مف ص ،ـ  1997لبناف الطبعة األكلى  ،دار المنيؿ المبناني  ،الدبمكماسية  ،راجع ىاني الرضا  2

 .240ص  ، ـ  1960الطبعة األكلى  ،بيركت  ،دار النيضة العربية كالنشر  ،ترجمة خيرم حماد  ،الدبمكماسي  ،شارؿ تاير  3
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ـ أف يتـ الحصكؿ عمى ىذه المعمكمات 1961ة لعاـ لقد بينت اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسي
 كليس عف طريؽ التجسس .، 1بالطرؽ المشركعة 

مف أجؿ ذلؾ يسمح لمدكؿ باستطالع ، إف العالقات الدكلية بيف الدكؿ تقكـ عمى أساس المصالح
ضع مثالن يحؽ لمدكلة المعتمدة معرفة الك ، األحكاؿ كالتطكرات في مختمؼ المجاالت كنقميا لدكليـ

االقتصادم في الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية مف أجؿ تحديد كمعرفة التعامؿ االقتصادم 
كبناء عمى تمؾ المعطيات ، كمعرفة ما إذا كانت تمر بأزمة اقتصادية أك اضطراب سياسي، معيا

الدكؿ تستغؿ ىذه غير أف بعض ، تحدد الدكلة المعتمدة  تعامميا االقتصادم مع الدكلة المعتمدة لدييا
ذا ما تبيف قياـ أحد أفراد البعثة ، الميمة لمتجسس عمى الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية كا 

 .2 بالتجسس فإف الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية تعده شخص غير مرغكب فيو

كعند معرفة ، كضركرم إف تبادؿ المعمكمات بيف البعثة الدبمكماسية كالدكلة المكفدة أمر حيكم
التطكرات التي تحدث في الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية تساعد الدكلة المكفدة في رسـ 

كتطكير جك التعاكف الدكلي  بينيما عمى كافة ، سياساتيا العامة كالخارجية تجاه بعضيا البعض
 األصعدة .

ة الممثؿ الدبمكماسي لمدل كفاء الدكلة يرل عمي صادؽ أبك ىيؼ أف ميمة االستطالع تشمؿ مراقب
كبناء عميو االتصاؿ ، أك لفت نظرىا في حاؿ كجكد خمؿ مف جانبيا، المضيفة بالتزاماتيا تجاه دكلتو

كليس ألحد مف أعضاء البعثة الدبمكماسية الحؽ في التدخؿ ، بحككمتو إلبالغيا بأم تغيرات تحصؿ
 .3 لدل السمطات المحمية بسبب ذلؾ

بعثة الدبمكماسية أف تضع أماـ دكلتيا المعتمدة الصكرة الكاممة كالشاممة عف جميع تستطيع ال
كال يتصكر ، األحداث كالتطكرات كالتكقعات التي تحصؿ في الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية

                                                           
عمى ما يمي :" التعرؼ بكؿ الكسائؿ المشركعة عمى ظركؼ كتطكر األحداث في  ،ـ 1961( مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 3/1نصت الفقرة )د( مف المادة ) 1

 الدكلة المعتمد لدييا كعمؿ التقارير عف ذلؾ لحككمة الدكؿ المعتمدة  ".

 مكماسيان ركسيان غير مرغكب فييـ بسبب اتياميـ بالتجسس لصالح ركسيا .( دب50ـ قمت الكاليات المتحدة األمريكية باعتبار )12/3/2001بتاريخ  2

 .193ص  ، مرجع سابؽ ، راجع الدكتكر سييؿ حسيف الفتالكم

 .99ص ،مرجع سابؽ  ، عمي صادؽ أبك ىيؼ 3
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ا البعثة ذلؾ إال مف خالؿ الفيـ العميؽ كالمعرفة كاإللماـ الكامؿ بجميع أحكاؿ الدكلة المعتمدة لديي
 الدبمكماسية .

بالغ الدكلة المعتمدة بما  كتعتبر مالحظة ما يدكر في الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية  كا 
كىي مف الكظائؼ المستمرة بالنسبة لممبعكث ، يجرم مف الكاجبات األساسية في العممية الدبمكماسية
 .1 يخ مغادرتو كانتياء مياموالدبمكماسي تبدأ مف أكؿ يـك كصكؿ لو كتنتيي إلى تار 

في إطار المياـ الدبمكماسية يقكـ المبعكث الدبمكماسي بتقديـ التقارير إلى كزارة الشؤكف الخارجية 
 كىي عمى نكعيف:

النكع األكؿ : التقارير الدكرية : ىي التقارير التي يعدىا رئيس البعثة الدبمكماسية بمعاكنة مكظفيو 
 ب مرافؽ الدكلة المعتمديف لدييا كاتصاالتيـ بمختمؼ الدكائر .نتيجة دراستيـ لمختمؼ جكان

النكع الثاني : التقارير الطارئة : ىي التقارير التي تعد في حادثة غير عادية أك ظرؼ معينة 
رساليا .، يستدعى إرساليا  كلرئيس البعثة الدبمكماسية السمطة التقديرية في تقدير ظركفيا كا 

ك إعطاء كزارة الشؤكف الخارجية  صكرة مكجزة عف اتجاه السياسة كاليدؼ مف ىذه التقارير ى
 .2 كاالقتصاد كمناحي عدة تخص الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية

تييئة عالقات الصداقة وتنمية العالقات االقتصادية والثقافية والعممية بين الدولة :  الفقرة الخامسة
 .المعتمدة والدولة المعتمد لدييا 

مف النشاطات الميمة التي تقكـ بيا البعثات الدبمكماسية تييئة عالقات الصداقة كتمنية العالقات 
تمؾ ، االقتصادية كالثقافية كالعممية بيف الدكلة المعتمدة كالدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية

االطالع عمى إمكانيات  الميمة تأخذ الكقت الكثير مف كقت المبعكث الدبمكماسي الذم بدكره يقكـ في
كمعرفة التشريعات المحمية التي ، األسكاؽ لمدكلة المعتمد لدييا كمدل نجاح إدماج صادرات بالده

 .3 تحكميا كالتفاكض حكؿ مختمؼ االتفاقيات

                                                           
 .150ص  ،مرجع سابؽ  ، الدكتكر ثامر كامؿ محمد 1

 .57ص   ، ـ1975 ،عماف  ،مطبعة القكات المسمحة األردنية  ،األردنية   الدليؿ العاـ لمبعثات الدبمكماسية ،الدكتكر نجيب جحا  2

   .91ص  ، مرجع سابؽ ، الدكتكر ناظـ الجاسكر 3
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حيث ، إف تنمية العالقات الثقافية تعد مف الميمات التي أصبحت مف اختصاص البعثات الدبمكماسية
 . 1 لمقياـ بتمؾ الميمة مثؿ ) المستشار الثقافي( تـ تخصيص دبمكماسي

لقد جرل العرؼ عمى أف يعبر المبعكث الدبمكماسي عف أممو في تطكير العالقات في شتى المجاالت 
 .2بيف دكلتو كبيف الدكلة المعتمد لدييا كذلؾ أثناء تقديـ أكراؽ اعتماده 

في اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  إف العالقات )االقتصادية كالثقافية كالعممية( الكاردة
كتشمؿ الميمة تنمية كافة العالقات بيف الدكلة المعتمدة ، ـ كاردة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر1961

 . 3 كالدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية عمى اختالؼ مجاالتيا 

ف كاألنظمة الداخمية لدكلتيا مف أعماؿ إدارية تقكـ البعثة الدبمكماسية إلى جانب ما تقدـ كفقان لمقكاني
، تخص رعاياىا في الدكلة المعتمدة لدييا  منيا تسجيؿ المكاليد كعمؿ التأشيرات عمى جكاز السفر

كىي باألساس مف أعماؿ القناصؿ كالمتبع أف يقكـ بيا القنصؿ تحت إشراؼ رئيس البعثة 
 .4صمية  أك يتكالىا القنصؿ  ابتداء بصفة أ، الدبمكماسية

ـ في مادتيا الثالثة عمى : " أف تمارس األعماؿ 1963أجازت اتفاقية فيينا لمعالقات القنصمية لعاـ 
القنصمية بمعرفة بعثات قنصمية كيمكف أيضان ممارستيا بكساطة بعثات دبمكماسية تطبيقان ألحكاـ ىذه 

 االتفاقية ".

عتمدة كالدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية كفي حاؿ إبراـ اتفاقيات دكلية ثنائية بيف الدكلة الم
بالغ الجيات المختصة بحالة عدـ االلتزاـ بتمؾ ، يحؽ لمبعثات الدبمكماسية مراقبة تنفيذىا كا 

كما كتعمؿ البعثات الدبمكماسية عمى حؿ جميع العكائؽ التي مف شأنيا عرقمة تحقيؽ ، االتفاقيات
  . 5ة كالدكلة المعتمد لدييا البعثة الدبمكماسية أفضؿ تعاكف دكلي بيف الدكلة المعتمد

                                                           
 .91ص  ، مرجع سابؽ ، الدكتكر ناظـ الجاسكر 1

 .99ص   ، مرجع سابؽ  ، عائشة راتب 2

 المجمد ،الجزء الثالث  ،اإلسكندرية  –دار المطبكعات الجامعية  ،أصكؿ القانكف الدكلي العاـ  ،خميفة الدكتكر محمد سامي عبد الحميد كمحمد السعيد الدقاؽ ك ابراىيـ احمد  3
 .45ص  ،ـ 2002 ،الطبعة الثالثة  ،األكؿ 

 .105ص  ،ـ  1962الطبعة األكلى  ،االسكندرية  –منشأة المعارؼ  ،القانكف الدبمكماسي  كالقنصمي  ،الدكتكر عمي صادؽ أبك ىيؼ  4

 .74ك 73ص  ،مرجع سابؽ  ، الدكتكر منتصر سعيد حمكده 5
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 .الوظائف االستثنائية لممبعوث الدبموماسي : الفرع الثاني 

ـ مياـ مختمفة غير المياـ العادية التي 1961كردت في اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 
يحظر تفسير أم حكـ مف أحكاـ فقد نصت المادة الثالثة في فقرتيا الثانية عمى : " ، ذكرت سابقان 

 نو يمنع البعثة الدبمكماسية مف مباشرة الكظائؼ القنصمية ".أىذه االتفاقية عمى 

نو :" يجكز لمدكلة المعتمدة أف أ/ج مف نفس االتفاقية المذككرة أعاله عمى  45كما نصت المادة 
 ة المعتمد لدييا "تعيد بحماية مصالحيا كمصالح مكاطنييا إلى دكلة ثالثة تقبؿ بيا الدكل

 

 .ممارسة الميام القنصمية : الفقرة االولى

القكاعد التي يتكجب عمى البعثات  ، 1 ـ1963( مف اتفاقية العالقات القنصمية لعاـ 70بينت المادة )
كمعنكنة تمؾ المادة بػ "ممارسة البعثات ، 2الدبمكماسية إتباعيا  قبؿ مباشرتيا ألعماليا القنصمية

 مكظائؼ القنصمية ".الدبمكماسية ل

عمى أف االتفاقية قد أقرت باحتفاظ الدبمكماسي  3كما كاحتكت الفقرة الرابعة مف المادة المذككرة 
حيث أف قياـ المبعكث الدبمكماسي بمياـ قنصمية ال يفقده صفتو ، القنصؿ بصفتو الدبمكماسية

   .4 الدبمكماسية

                                                                                                                                                                             
 

 

عمى ممارسة  ،تطبؽ أحكاـ ىذه االتفاقية أيضان في حدكد ما يسمح بو مضمكف النص  -ـ عمى ما يمي : " أ1963مف اتفاقية العالقات القنصمية لعاـ  70تنص المادة  1
 الكظائؼ القنصمية مف قبؿ البعثة الدبمكماسية .

كلة المعتمد لدييا أك إلى يغ أسماء أعضاء البعثة الدبمكماسية الممحقيف بالقسـ القنصمي أك المكمفيف بممارسة الكظائؼ القنصمية في البعثة إلى كزارة خارجية الديجرم تبم -ب
 السمطة المعينة مف قبؿ ىذه الكزارة ".

 .324ك 323ص  ،ـ 2001طبعة  ،لبناف  ،عكيدات لمنشر كالطباعة  ،دراسة مقارنة  ،ارسة الكظيفة القنصمية كالدبمكماسية في القانكف كالمم ،الدكتكر عاصـ  جابر  2

ـ عمى ما يمي : " تبقى الحصانات كاالمتيازات العائدة ألعضاء البعثة الدبمكماسية المذككريف 1963( مف اتفاقية العالقات الدبمكماسية لعاـ 70تنص الفقرة الرابعة مف المادة ) 3
 انية مف ىذه المادة خاضعة لقكاعد القانكف الدكلي المتعمقة بالعالقات الدبمكماسية ".في الفقرة الث

 .329-325ص ، مرجع سابؽ  ، الدكتكر عاصـ  جابر 4
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تسجيؿ المكاليد ، الػتأشيرات، مكماسي منح الجكازاتمف المياـ القنصمية التي يقكـ بيا المبعكث الدب
كغيرىا مف المياـ التي تعيد ، التصديؽ عمى الشيادات كالكثائؽ، تسجيؿ عقكد الزكاج، كالكفيات

 .1 أصالن إلى القناصؿ في البعثات القنصمية

 رعاياىا .حماية مصالح دولة ثالثة ومصالح : الفقرة الثانية

أك ، مكماسية بيف الدكلة المعتمدة كالدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسيةفي حاؿ قطع العالقات الدب
يجكز لمدكلة المعتمدة أف تعيد لدكلة ثالثة ، في حاؿ استدعاء البعثة الدبمكماسية نيائيان أك مؤقتان 

عثة الدبمكماسية مف محتكيات كأمكاؿ كمحفكظات كما يخص البعثة ببحراسة كؿ ما يتعمؽ بال
بشرط رضى الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية عف الدكلة الثالثة كىذا ، اسية مف أماكفالدبمكم

 .2 ـ1961( مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 45ما نصت عميو المادة )

كفي نفس السياؽ يجكز لمدكلة المعتمدة بناء عمى طمب دكلة ثالثة ليست ممثمة في الدكلة المعتمدة 
ييا البعثة الدبمكماسية  أف تتكلى حماية مصالح الدكلة الثالثة كرعاياىا بصفة مؤقتة بشرط مكافقة لد

لمدكلة  -الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية عمى قياـ الدكلة الثالثة بذلؾ كبالمقابؿ ليس ليا 
( مف اتفاقية 46إليو المادة ) كىذا ما أشارت 3أف تمنعيا مف ذلؾ  -المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية
ما ينطبؽ عمى الدكلة المعتمدة مف كاجبات اتجاه الدكلة ، 4ـ 1961فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ

المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية ينطبؽ نفسو عمى الدكلة الثالثة المتمثمة بعدـ التدخؿ في الشؤكف 
 .5كاحتراـ قكاعد القانكف الدكلي، سية كاحتراـ قكانينيا كسيادتياالداخمية لمدكلة المعتمدة لمبعثة الدبمكما

                                                           
 .625ص ،ـ 1999 ،بيركت  ،الدار الجامعية لمطباعة كالنشر  ،الكسيط في القانكف الدكلي العاـ  ،الدكتكر محمد المجذكب  1

أك في حالة استدعاء البعثة  ،ف الفقرتيف ب ك ج مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية عمى ما يمي : " في حالة قطع العالقات الدبمكماسية بيف الدكلتيف م 45نصت المادة  2
 نيائيان أك بصفة مؤقتة  

 لى دكلة ثالثة ترضييا الدكلة المستقبمة .لمدكلة المرسمة أف تعيد بحراسة األمكنة الخاصة بالبعثة مع محتكياتيا مف أمكاؿ كمحفكظات إ -ب

 لمدكلة المرسمة أف تعيد برعاية مصالحيا كمصالح رعاياىا إلى دكلة ثالثة ترتضييا الدكلة المستقبمة  ". -ج

 .148ص  ، مرجع سابؽ ، الدكتكر ثامر كامؿ محمد 3

 كبعد الحصكؿ ،جكز لمدكلة المرسمة بناء عمى طمب دكلة ثالثة ليست ممثمة في الدكلة المستقبمة مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية عمى ما يمي : " ي 46نصت المادة  4
 أف تتكلى مؤقتان حماية مصالح الدكلة الثالثة كرعاياىا " ،عمى مكافقة ىذه الدكلة األخيرة 

 .148ص  ، مرجع سابؽ  ، الدكتكر ثامر كامؿ محمد 5
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واجبات والتزامات المبعوث الدبموماسي تجاه الدولة المعتمد لدييا )دولة : المطمب الثاني 
 .فمسطين(

ف ، سنتحدث فيما بعد عف الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية التي يتمتع بيا المبعكث الدبمكماسي كا 
ر بتمؾ الحصانات ال تخكلو بأم شكؿ مف األشكاؿ انتياؾ قكانيف كأنظمة الدكلة المعتمد تمتع األخي

مجمكعة مف الكاجبات التي تقع  1ـ 1961كقد أشارت اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ ، لدييا
ال اعتب، عمى كاىؿ المبعكث الدبمكماسي التقيد بيا كمراعاتيا في الدكلة المعتمد لدييا ر شخصان كا 

 غير مرغكب فيو .

 عمى عاتؽ المبعكث الدبمكماسي اتجاه الدكلة المعتمد لدييا : اهمف الكاجبات الممق

 عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكلة المعتمد لدييا . -1

 الدكلي . القانكف قكاعد لدييا ك المعتمد الدكلة كأنظمة قكانيف احتراـ -2

بعثة الدبمكماسية ألىداؼ تتناقض كطبيعة مياميا الرسمية االمتناع عف استخداـ مقر ال -3
 .كماسية في الدكلة المعتمدة لديياالدبم

 امتناع قياـ المبعكث الدبمكماسي بأم نشاط خارج نشاطو الرسمي . -4

ممارسة أم نشاط عف عمى امتناع المبعكث الدبمكماسي  42كما نصت اتفاقية فيينا في مادتيا 
 . 2  بو الخاص في الدكلة المعتمد لديياتجارم أك ميني  لحسا

 

 

                                                           
 ـ عمى ما يمي : 1961عالقات الدبمكماسية لعاـ مف اتفاقية فيينا لم 41تنص المادة  1

عمى األشخاص الذيف يستفيدكف مف االمتيازات كالحصانات كاجب احتراـ قكانيف كلكائح الدكلة المستقبمة . كما  ،"دكف إخالؿ باالمتيازات كالحصانات المقررة ليـ  -1
 أف عمييـ كاجب عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية ليذه الدكلة .

أك مع أية  ،يا تككف معالجة كافة األعماؿ الرسمية التي تكمؼ بيا البعثة مف قبؿ حككمة الدكلة المرسمة مع كزارة خارجية الدكلة المستقبمة أك عف طريقيجب أف  -2
 كزراة أخرل متفؽ عمييا .

تفاقية أك غيرىا مف القكاعد العامة لمقانكف الدكلي أك في يجكز استعماؿ األماكف الخاصة بالبعثة عمى كجو يتنافى مع مياـ البعثة كما بينتيا نصكص ىذه اال ال -3
 االتفاقيات الخاصة المعمكؿ بيا بيف الدكلة المرسمة  كالدكلة المستقبمة ".

اط ميني أك تجارم لمصمحتو ـ عمى :" ليس لممبعكث الدبمكماسي أف يمارس في الدكلة المستقبمة أم نش 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  42تنص المادة  2
 الشخصية ".
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 .عدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدولة المعتمد لدييا : الفرع األول 

يتكجب عمى المبعكث الدبمكماسي عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكلة المعتمد لدييا انطالقان مف 
ضماف حرية اتخاذ القرارات التي تنسجـ  كبالنتيجة يحقؽ لمدكؿ، احتراـ مبدأ استقالؿ الدكلة كسيادتيا

كعدـ احترامو يسبب خمؿ في ، أف احتراـ المبدأ المذككر مف شأنو تعزيز مبدأ سيادة الدكلة، كرغباتيا
 العالقات الدكلة .

أكد ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة عمى مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ فقد نصت الفقرة 
الثانية عمى ما يمي : " ليس في ىذا الميثاؽ  ما يسكغ لألمـ المتحدة أف تتدخؿ السابعة مف المادة 

كليس فيو ما يقتضي األعضاء أف ، في الشؤكف التي تككف مف صميـ االختصاص الداخمي لدكلة ما
عمى أف ىذا المبدأ ال يخؿ بتطبيؽ تدابير ، يعرضكا مثؿ ىذه المسائؿ الف تحؿ بحكـ ىذا الميثاؽ

ـ عمى المبدأ المذككر في 1928كما تضمنت اتفاقية ىافانا لعاـ ، 1 ردة في الفصؿ الرابع "القمع الكا
أف يتدخمكا في ، منيا التي تنص عمى "ال يجكز لممكظفيف الدبمكماسييف لمدكلة المكفدة 12المادة 

 .2 السياسة الخارجية أك الداخمية لمدكلة المضيفة التي يمارسكف فييا مياميـ "

بعكث الدبمكماسي عف القياـ بإثارة االضطرابات أك المساعدة كالمساىمة عمى إثارتيا أك امتناع الم
كأف يمتنع ، المشاركة بحصكؿ انقالب أك ثكرة كما شابيو بيذا القبيؿ ضد تصرفات الحككمة القائمة

 .3  امف  االنخراط في الخالفات  الحزبية  كالسياسية الداخمية التي تسكد في الدكلة المعتمد لديي

فإف  أم فعؿ يصدر منو اتجاه الدكلة المعتمد لدييا يعد ، بما أف المبعكث الدبمكماسي ممثؿ دكلتو
صادران مف دكلتو كبالنتيجة يعد تدخؿ المبعكث الدبمكماسي في الشؤكف الداخمية لمدكلة المعتمد لدييا 

لة المعتمد لدييا الحؽ في مما يعطي الحؽ لمدك ، يعني تدخؿ دكلتو في الشؤكف الداخمية لتمؾ الدكلة
 ، 4 طرد المبعكث الدبمكماسي مف إقميميا 

                                                           
 راجع ميثاؽ منظمة األمـ المتحدة المادة الثانية الفقرة السابعة . 1
 .1928مف اتفاقية ىافانا لعاـ  12راجع المادة  2
 
 . 275ك  272ص  ،ـ  1998ماف ع ،مطبعة الجامعة األردنية  ،منشكرات الجامعة األردنية  ،دراسات في الكظيفة العامة  ،الدكتكر عمي خطار شنطاكم  3

 .195ص  ، مرجع سابؽ ، الدكتكر سييؿ حسيف الفتالكم 4
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ـ تـ طرد السفير البريطاني في كاشنطف عمى خمفية إرسالو رسالة 1888مثاؿ عمى ذلؾ ففي عاـ 
إلى دكلتو يعمميـ عف المرشح لمرئاسة الذم يعتبر انتخابو أفضؿ إلقامة عالقات كدية بيف الكاليات 

 . 1 المتحدة كبريطانيا

ـ عمى ما يمي : " ال يجكز 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  12كما كنصت المادة 
في غير ، إنشاء مكاتب تككف جزءان مف البعثة، كبدكف رضا مسبؽ مف الدكلة المضيفة، لمدكلة المكفدة

ماسية لمبدأ سيادة الدكلة يتضح مف ذلؾ احتراـ البعثة الدبمك ، 2 األماكف التي أنشئت فييا البعثة " 
ذا ما رأت ، المعتمدة لدييا  مف خالؿ تكاجد البعثة الدبمكماسية في مركز الدكلة المعتمدة لدييا كا 

فتتـ األخيرة باالتفاؽ مع الدكلة المعتمدة لدييا ، البعثة الدبمكماسية ضركرة النتقاؿ مركزىا لمكاف أخر
 . 

 

 .لدولة المعتمد لدييا وقواعد القانون الدولي احترام قوانين وأنظمة ا: الثاني  الفرع

، يجب عمى المبعكث الدبمكماسي احتراـ دستكر الدكلة المعتمد لدييا كقكانينيا كنظاـ الحكـ فييا
كاالمتناع عف أم فعؿ يشكؿ امتياف لمحككمة أك النظاـ السائد فييا كعدـ التدخؿ بتاتان كنيائيان في 

   .3  انينيا الداخميةالشؤكف الخاصة لمدكلة أك خرؽ قك 

، يتكجب عمى المبعكث الدبمكماسي عدـ التصرؼ بتصرفات مف شأنيا جرح  شعكر الشعب أك عقائده
كمف باب المجامالت أف يككف ، كأف يحتـر العادات كالتقاليد كاألدياف المتبعة في الدكلة المعتمد لدييا

 المناسبات السعيدة أك الحزينة منيا حريص كؿ الحرص عمى المشاركة بتمؾ العادات كالتقاليد سكاء
4. 

                                                           
 .101ص  ، مرجع سابؽ ، الدكتكر ىاني الرضا 1
 
 ـ .1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  12راجع المادة  2
 
ص  ، 1986 ،ـ  1963ـ  ك  1961دراسة تحميمية في الفقو كالقضاء الدكلييف كأحكاـ اتفاقية فيينا عاـ قانكف العالقات الدبمكماسية كالقنصمية  ،الدكتكر عبد العزيز سرحاف  3

257. 
 
 .106ص   ، مرجع سابؽ ، الدكتكر عمى أبك ىيؼ 4
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لدييا ال يعني  البتو خضكعو لجميع تمؾ  المعتمد الدكلة احتراـ المبعكث الدبمكماسي لقكانيف كأنظمة
ىناؾ مجمكعة مف القكانيف التي ال تطبؽ إال عمى رعايا الدكلة المعتمد لدييا ، القكانيف كاألنظمة فييا
نص عمييا صراحة باستثناء الدبمكماسييف كالمكاطنيف المقيميف عمى منيا ما ي، ممف يحممكف جنسيتيا

القكانيف المالية ، كمف ىذه القكانيف عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر : قكانيف اكتساب الجنسية، إقميميا
 .1 المتعمقة بفرض رسكـ كضرائب معينة كالتي يستثنى منيا الدبمكماسييف

كثيف الدبمكماسييف مف تطبيؽ بعض قكانيف الدكلة المعتمديف إف ما كرد سابقان بخصكص استثناء المبع
الدبمكماسييف مف شأنو فسح المجاؿ أماـ المكظفييف الدبمكماسييف لمقياـ بميماتيـ بكؿ حرية دكف قيكد 

 .2مف اتفاقية فيينا 33كىذا ما تبيف في المادة 

 

 .دولة المعتمد لدييا أثر إخالل المبعوث الدبموماسي بواجباتو تجاه ال :المطمب الثالث 

مف المبادئ القانكنية المعركفة كالمعترؼ بيا أنو يجكز لمدكلة المعتمد لدييا المبعكث الدبمكماسي أنو 
، ككنو أصبح شخص غير مرغكب فيو بناء عمى أسباب كافية، أك طرده تطمب مف حككمتو استدعائو

                                                           
 .103ص   ،مرجع سابؽ ، الدكتكر ىاني الرضا 1
 
 ما يمي :ـ عمى 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  33تنص المادة  2

مف األحكاـ الخاصة بالضماف االجتماعي  ،فيما يختص بالخدمات التي تؤدم لمدكلة المرسمة  ،يعفى المبعكث الدبمكماسي  ،( مف ىذه المادة 3مع مراعاة أحكاـ الفقرة )-1" 
 التي قد يككف معمكال بيا في الدكلة المستقبمة 

 بشرط : ،المادة يطبؽ كذلؾ عمى الخدـ الخصكصييف الذيف يككنكف في خدمة المبعكث الدبمكماسي اإلعفاء المنصكص عميو في الفقرة األكلى مف ىذه -2

 أف ال يككنكا مف رعايا الدكلة المستقبمة كأف ال تككف إقامتيـ الدائمة بيا .-أ

 ثالثة  . أف يككنكا خاضعيف ألحكاـ الضماف االجتماعي التي قد يككف معمكؿ بيا في الدكلة المرسمة أك في دكلة -ب

االلتزامات التي تفرضيا أحكاـ عمى المبعكث الدبمكماسي الذم يككف في خدمتو أشخاص ال ينطبؽ عمييـ اإلعفاء المنصكص عميو في الفقرة الثانية مف ىذه المادة أف يراعي -3
 الضماف االجتماعي لمدكلة المستقبمة عمى صاحب العمؿ .

كالثانية مف ىذه المادة ال يمنع مف المساىمة االختيارية في نظاـ الضماف االجتماعي لمدكلة المستقبمة بالقدر المسمكح بو في ىذه  اإلعفاء المنصكص عميو في الفقرتيف األكلى
 الدكلة .

 تفاقيات الحقة مف ىذا القبيؿ ".كما أنيا ال تمنع مف إبراـ ا ،ال تمس أحكاـ ىذه المادة االتفاقات الثنائية أكالجماعية المتعمقة بالضماف االجتماعي السابؽ إبراميا 
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و لقكانينيا كغيرىا مف األمكر التي مف كتدخمو في الشؤكف الداخمية لمدكلة المعتمد لدييا أك مخالفت
 شأنيا المساس بأمف كنظاـ الدكلة المعتمد لدييا المبعكث الدبمكماسي. 

 

 . إنياء ميام المبعوث الدبموماسي لمخالفتو قوانين الدولة المعتمد لدييا:  الفرع األول

اسي كفقُا لما كرد في كفقان لمعرؼ الدكلي ىناؾ عدة أسباب مف شأنيا إنياء مياـ المبعكث الدبمكم
ف ما ييمنا في ىذا المقاـ ىك إنياء مياـ المبعكث 1961اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  ـ كا 

 الدبمكماسي لمخالفتو قكانيف الدكلة المعتمد لدييا .

يـ تنتيي ميمة المبعكث الدبمكماسي إذا كمفتو الدكلة المعتمد لدييا بمغادرة إقميميا كطرده ألمر جس
كفي ىذه الحالة تعطيو الدكلة المعتمد لدييا التأشيرة الالزمة عمى جكاز سفره مطالبتو ، كقع منو

 . 1مغادرة إقميميا خالؿ مدة محددة دكف ضركرة النتظار استدعائو مف جانب دكلتو 

، في حاؿ إعالف الدكلة المعتمد لدييا المبعكث الدبمكماسي بأنو أصبح شخص غير مرغكب فيو
مف أكثر الحاالت ، 2تقـك الدكلة المعتمدة إما باستدعاء الدبمكماسي أك إنياء خدمتو في البعثة حينيا 

مد لدييا ىي طرده مف الدكلة المعت، التي تقع بيف الدكؿ مف حاالت انتياء ميمة المبعكث الدبمكماسي
 . 3وبكصفو شخص غير مرغكب في

                                                           
 .209ص ،مرجع سابؽ  ، الدكتكر عمي صادؽ أبك ىيؼ 1

 تسميـ جكاز السفر إلى المبعكث مف قبؿ الحككمة المعتمد لدييا ". -4ـ عمى أنو :" تنتيي بعثة المكظؼ الدبمكماسي :1928مف اتفاقية ىافانالعاـ  25حيث نصت المادة 

 ،كمة  البكليفية )فرانسيسكك مرتيالند ( أحد مكظفي السفارة األمريكية فييا لقيامو باالتصاؿ بالمعارضة طردت الحك ، 2009في عاـ  2

 .161ص  ، مرجع سابؽ ،القانكف الدبمكماسي  ،راجع  الدكتكر سييؿ حسيف الفتالكم 

 كردت راكندا،صفتو الدبمكماسية لمقياـ بعمميات سرية لصالح الجيش الراكندم  طردت الحككمة األكغندية دبمكماسي راكندم )جيمي اكزيف( كاتيمتو باستخداـ ،2004في عاـ  3
 بطرد السكرتير األكؿ في السفارة األكغندية )جزكف كميؼ( في راكندا.

 ،ئمة باألعماؿ الكندية مف الخرطـك طردت الحككمة السكدانية الدبمكماسي السكيدم ) كينت دعرفمد ( رئيس بعثة االتحاد األكركبي )نكاال الكلككر( القا ،ـ 2007في عاـ 
 ألنيما أجريا اتصاالت مع المعارضة . ،بكصفيما شخصاف غير مرغكب بيما 

 .161ص  ، مرجع سابؽ ، راجع الدكتكر سييؿ حسيف الفتالكم
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فيي غير ممزمة بكشؼ أسباب اعتباره ، بطرده عند قياـ الدكلة المعتمد لدييا المبعكث الدبمكماسي
ألف ذلؾ يمثؿ استقالليا كسيادتيا كأحد شؤكنيا الداخمية التي ال يجكز ، شخص غير مرغكب فيو

 .1ـ1961/ب مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 43كىذا ما بينتو المادة ، لمغير التدخؿ فييا

قبؿ كصكلو إقميـ الدكلة المعتمد لدييا كىذا ما نصت عميو  كيجكز إعالف مبعكث ما غير مرغكب فيو
 . 2ـ  1961( مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 9/1المادة )

لقد جرل العمؿ الدبمكماسي أف الدكلة المعتمدة عندما يطرد أحد دبمكماسييا في الدكلة المعتمد لدييا 
يترتب عمى انتياء المياـ الدبمكماسية لممبعكث الدبمكماسي  ،3قكـ بعممية مماثمة لمطرد أك أكثرفإنيا ت

قياـ الدكلة المعتمدة بإرساؿ مبعكث دبمكماسي جديد بدالن منو ، بسبب قياـ الدكلة المعتمد لدييا بطرده
 .4 ليمارس ميامو

 

 مسؤولية دولة المبعوث الدبموماسي عن تصرفاتو غير المشروعة .: الثاني  الفرع 

ادم المالح " إف القانكف الدكلي يضع الدكلة المعتمدة في مكضكع المسؤكلية عف كافة الدكتكر ف يرل
 أعماؿ ممثميا الدبمكماسي التي تسبب ضرران لمدكلة المعتمد لدييا أك لرعاياىا"

كبناء عميو إف الدكلة المعتمدة لمبعثة الدبمكماسية تتحمؿ كافة المسؤكلية عف تصرفات مبعكثيا غير 
أك كانت تصرفات المبعكث الدبمكماسية ، اء كانت تصرفاتو صادرة مف تمقاء نفسوسك ، المشركعة

                                                           
بإخطار مف الدكلة المستقبمة إلى   -اسي عمى األخص :  بـ عمى : " تنتيي مياـ المبعكث الدبمكم1961/ب( مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 43نصت المادة ) 1

( مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية 9/2نصت المادة )عضك في البعثة  ".ترفض االعتراؼ بالمبعكث الدبمكماسي ك ،( 9( مف المادة )2كفقاه لمفقرة ) ،الدكلة المرسمة بأنيا 
فممدكلة المستقبمة أف  ،بمة تنفيذ االلتزامات المفركضة عمييا بمكجب الفقرة األكلى مف ىذه المادة أك لـ تنفذىا في فترة معقكلة ـ عمى : " إذا رفضت الدكلة المستق1961لعاـ 

 ترفض االعتراؼ بالشخص المعني بكصفو عضكان في البعثة ".

لمدكلة المستقبمة في أم كقت كبدكف بياف األسباب أف تبمغ الدكلة المرسمة أف رئيس  -1ـ عمى أنو : " 1961( مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية  لعاـ 9/1نصت المادة ) 2
كعمى الدكلة المرسمة  ،البعثة أك أم عضك مف أعضائيا الدبمكماسييف أصبح شخص غير مقبكؿ أك أف أم عضك مف أعضاء بعثتيا غير الدبمكماسييف أصبح غير مرغكب فيو 

صؿ إلى أراضي الدكلة كيمكف أف يصبح الشخص غير مقبكؿ  أك غير مرغكب فيو قبؿ أف ي ،ك تنيي أعمالو لدل البعثة كفقان لمظركؼ حينئذ أف تستدعي الشخص المعني أ
 المستقبمة".

بأشد منو كقررت بنفس  حيث قابمت ركسيا االتحادية ىذا الطرد ،ـ طردت الكاليات المتحدة األمريكية خمسيف دبمكماسي ركسي مف أراضييا بتيمة التجسس 2001في عاـ  3
 اليـك طرد خمسيف دبمكماسي أمريكي مف أراضييا .

 .161ص  ، مرجع سابؽ ، راجع الدكتكر سييؿ حسيف الفتالكم

 .111ص ،مرجع سابؽ  ، الدكتكر منتصر سعيد حمكده4
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كفي ىذه الحالة يقع عمى عاتؽ الدكلة المعتمدة بتعكيض الدكلة ، صادرة عف تعميمات حككمتو
نتيجة األفعاؿ غير المشركعة الصادرة  لحؽ بيا المعتمد لدييا المبعكث الدبمكماسي عف الضرر الذم

 . 1الدبمكماسيمف المبعكث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .642-641ص   ،ـ 1993اإلسكندرية  ،التكزيع دار الجامعية لمنشر ك  ،سمطات األمف كالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية ،الدكتكر فادم المالح  1
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: الحصانات واالمتيازات الدبموماسية األجنبية المعتمدة لدى دولة  الفصل الثالث
 . المممكة األردنية الياشمية دراسة تطبيقية عمى سفارة  –فمسطين 

 

 سفارة المممكة األردنية الياشمية لدى دولة فمسطين .

في سياؽ تطكرات ، كتسبيا العالقة األردنية الفمسطينيةال يخفى عمى أحد األىمية البالغة التي ت
كقد مرت ىذه العالقة منذ نياية األربعينات بمراحؿ ، العربي الصييكنيالقضية الفمسطينية كالصراع 

 كمف أبرز تمؾ المحطات :، ميمة كاف ليا تأثير كبير في تطكرىاكتخمميا محطات ، كثيرة

عمػػى  كقيػاـ دكلػة إسػرائيؿ، ٜٛٗٔػة اإلسػرائيمية األكلى سػنة كقػكع الحػرب العربي المحطة األكلى :
كفي ، كتيجيػػر الشػػعب الفمسػػطيني إلى عػػدد مػػف األقطػػار العربيػة، األرض العربيػػة الفمسػػطينية

دفاعػان عػف  الػذم شػارؾ في العمميػات العسػكرية مجػيش العربػي األردنيلككػاف ، يا األردفتمقػدم
التػػي عرفػػت فيمػػا بعػػد بالضػػفة ك ، كالكسػطى منيػا األجػزاء الشػرقية دكر أساسػي في إنقػاذ ػطيففمس

 كمػػا اكتسبت الكحدة بػيف ضػفتي األردف الشػرقية، بمػػافييػػا القػػدس الشػػرقية، الغربيػػة مػػف المممكػػة
يا مف ِقبؿ مجمػس األمػة األردني في الرابػع كالغربيػة مشػركعيتيا الدسػتكرية بإقرارىػا كالمصادقة عمي

 .1ـ  1950كالعشػريف مػف نيسػاف/أبريػؿ 

 .ٜٗٙٔبعػػػد إعػػػالف قيػػػاـ منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية سػػػنة  المحطة الثانية :

ة بدايػػة التنظػػيـ السياسػػي إذ كػػاف قيػػاـ المنظمػػ، دخمػػػت العالقػػػة األردنيػػة  الفمسػػطينية مسػػاران جديػػدان 
 كمػػػع أف، لمشعب الفمسطيني كتأكيد شخصيتو الكطنية المستقمة عمى الصعيديف العربي كالدكلي

ضػػػمف ترتيبػػات ، ٜٗٙٔالػػػكطني الفمسػػػطيني األكؿ ُعقػػػد في القػػػدس سػػػنة  المجمس 
، داؼ بػػدأت تظيػػر في أفػػؽ العالقة بيف الشعبيففػػإف مالمػػح التعػػارض في األىػػ، أردنيػػةفمسػػطينية

كمع الكقت ازدادت التعقيدات في مسػيرة تمػؾ العالقػة عمػى الػرغـ ممػػا كػػاف يغمفيػػا مػػف 
 .2المرحمة  السياسػػية التػػي كانػػت تقتضػػييا طبيعػػة لمجامالتالمظػػاىركا

                                                           
خريؼ ،ينية طمؤسسة الدراسات الفمس ،( ٕٗالعدد ، ٙمجمد ، مجمة الدراسات الفمسطينية ، ماضيان كحاضران كمستقبالن  :الفمسطينية -العالقة األردنية  ،خالد عايد  1

 .3ص،ٜٜ٘ٔ

 .3ص،ٜٜ٘ٔخريؼ ،مرجع سابؽ  ،خالد عايد  2
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 .ٜٚٙٔيمية في الخػامس مػف حزيػراف/يكنيػك اندالع الحرب العربية اإلسرائ المحطة الثالثة :

العالقػػة األردنيػة  كتػػأثرت تبعػػان لػػذلؾ، دخمػػت القضػػية الفمسػػطينية مرحمػػة مػػف أخطػػر مراحميػػا
كسياسية لجميع  فقػد كانػت نتيجػة تمػؾ الحػرب ىزيمػة عسكرية، كخطػرة الفمسػطينية بصػكرة مباشػرة

كتسػػببت ، كألنظمػة الحكػـ المحيطػة بفمسػػطيف بصػػكرة خاصػػة، بيػة بصػكرة عامػةأنظمػة الحكػـ العر 
، بػػيف الجئػػيف كنػػازحيف، بتيجيػػر مكجػػة جديػػدة مػػف أبنػػاء الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غػػزة إلى األردف

كبػيف األردف بحػدكده   بينيػافاصػالن  كمػػاكضػػع احػػتالؿ إسػػرائيؿ لبػػاقي فمسػطيف ىػذه المػرة حػّدان 
كخمػؽ كضػعان اسػتثنائيان لـ يسػبؽ لػو مثيػؿ لعالقػة المػكاطنيف مػف أبنػاء الضػفة ، الجغرافيػة الراىنػة

 .1الغربيػة المحتمػة بالدكلة األردنية التي يحممكف جنسيتيا

أف منظمػػة التحريػػر  ٜٗٚٔاط سػػنة عنػػدما قػػّرر مػػؤتمر القمػػة العربػػي في الربػػالمحطة الرابعة : 
 .الفمسطينية ىي الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني

ذلػؾ الكقػت في  إال إف الدكر السياسي لمنظمة التحرير أخذ منػذ، ق ِبؿ األردف ىذا القرار عمى مضض
 ػة التحريػػر الفمسػطينيةكمػػادخمػت العالقػػة بػػيف منظمػ، كالتفاعػؿ عمػى السػػاحة الدكليػػة البػركز

السػػتقطاب الػػكالء ككسػػػب ، كالحككمػػة األردنيػػة مرحمػػة جديػػدة اتسػػمت بالتنػػافس الشػػديد بػػيف الجػػانبيف
الفمسطينية  -عمػػػى الػػػرغـ مػػػف كجػػػكد "المجنػػػة األردنية ، كقطػػػاع غػػػزة األنصػػػار في الضػػػفة الغربيػػػة

كالجػزر  كظمّػت تمػؾ العالقػة تشػيد حػاالت مػف المػد، ركة لدعـ الصمكد في األرض المحتمػة"المشت
 ٔٔككقِّػػػع اتفػػػاؽ ، الػكطني الفمسػطيني في عّمػػػاف المجمسحػيف عقػد ، ٜٗٛٔحتػى سػنة 

كتـ بمكجبو ، لفمسطينيةبػػػيف المممكػػػة األردنيػػػة الياشػػػمية كمنظمة التحرير ا ٜ٘ٛٔشػػػباط/فبرايػػػر 
تمييػػدان لعقػػد مػػؤتمردكلي لمسػػالـ كحػػؿ ، االتفاؽ عمى تنسػيؽ الخطػكات السياسػية بػيف الجػػانبيف

 كمػػا أف ذلػػؾ االتفػػاؽ تضػػمف ن بنػػكدان ، القضػػية الفمسػػطينية عمػػى أسػػاس قػػرارات الشػػرعية الدكليػػة
 . 2لمستقبمية بيف دكلتي األردف كفمسطيف في إطار اتحاد ككنفدراليكضػػعت أساسػػان لمعالقػػة ا

                                                           
 .3ص،ع سابؽ مرج ، خالد عايد 1

 .5ص،مرجع سابؽ  ، خالد عايد 2
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أعمػػف األردف في ، في نقمػة جديػدة عمػى صػعيد العالقػة األردنيػة الفمسػطينيةة الخامسة : طالمح
قرار فؾ االرتباط القانكني كاإلدارم بالضفة الغربيػػة  ٜٛٛٔالحادم كالثالثيف مف تمكز/يكليك 

 المحتمػػة. 

غير أنو كاف صدمة ، جػػاء القػػرار تطػػكران مفاجئػػان لمشػػعبيف األردني كالفمسػػطيني عمػػى حػػد سكاءك 
 بينما، تركت مصيرىـ معمقان في اليكاء إذاعتُبػر خطػكة سػمبية، ألبناء الضفة الغربيػة بصػكرة خاصػة

ردات فعػػؿ متفاكتػػة تراكحػػت بػػيف االرتيػػاح قكبػؿ ىػذا القػرار في أكسػاط الضػفة الشػرقية مػف المممكػػة بػػ
كمػع تقػديرنا لممبػررات التػي تضػمنيا القػراركالػدكافع الحقيقيػة ، كالتشػػكيؾ في جّديتػو كعػػدـ فيمػػو إليػػو

  . فقػد كاف قراران سياسيان ما زالت أبعاده الدستكرية محؿ اجتيادات مختمؼ، إلصػداره

ذا كاف قػرار قػد صػادؽ مجمػس األمػة عميػو باعتبػاره قراران مصػيريان لػو  ٜٓ٘ٔة الضػفتيف سػنة كحػد كا 
كػاف  ٜٛٛٔفػؾ العالقػة بالضػفة الغربيػة مػف المممكػة سػنة  فػإف قػرار، كالدسػتكرية أبعػاده السياسػية

 المجمسد حمّػت غيػر أف السػمطة التنفيذيػة كانػت قػ، يجػب أف ُيعػرض عمػى مجمػس األمػة أيضػان 
ـّ بيػا كانفػردت بػالقرار بالصػكرة كقّمؿ مف صدقيتو  األمػر الػذم أفقده الشرعية الدستكرية، التػي تػ
 .ةالسياسية إلى درجة كبير 

فػإف ثمة ، كبقطػع النظػر عػف مػدل دسػتكرية ىػذا القػراركأىميػة النتػائج التػي نجمػت عنػو
كبػيف قػرار القمػة العربيػة في ، ٜٛٛٔؾ االرتبػاط بالضػفة الغربيػة سػنة عالقةكارتباطانكثيقيف بيف قرارفػ

الػذم أصػبحت منظمػة التحريػر الفمسػطينية بمكجبػػو الممثػػؿ الشػػرعي كالكحيػػد ، ٜٗٚٔالربػاط سػنة 
 لمجمس ػرار اكمػػا تػػزامف قػػرار األردف بفػػؾ االرتبػاط بالضػفة الغربيػة مػع ق ، لمشػػعب الفمسػػطيني

ْقػد الػدكرة التاسػعة عشػرة االسػت ثنائية الػكطني الفمسػطيني بػإعالف قيػاـ "الدكلػة الفمسػطينية" في أثنػاء ع 
 . ـٜٛٛٔ عاـ  لممجمػس في الجزائػر سػنة

ذا كانػت ىػذه القػرارات قػد  ةفاجػأت الشػعبيف الفمسػطيني كاألردني كانعكسػت عمػى مصػالحيما اليكميػ كا 
كالحككمػػػة  فقػد كػاف لكػؿ مػف منظمػة التحريػػػر الفمسػػػطينية، كعالقاتيمػا المسػتقبمية بصػكرة مختمفػة

إذ كانت تمؾ ، بصػػػرؼ النظػػػر عػػػف االختالؼ بشأف التفصيالت، كأىػػػدافيا األردنيػػػة برنامجيػػػا
تسكية السممية لمصراع العربي اإلسػرائيمي كجػزءان أساسػيان مػف متطمبات ال القرارات مقدمة ضػركرية
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تبعان لذلؾ بعيدان عف ، كلـ يكف تأثير البعد الدكلي كالدكر العربي الرسمي، كحػؿ القضػية الفمسػطينية
 .1 تمؾ القرارات

، تسػػارعت التطػػكرات في السػػاحة الدكليػػة، مػػع دخػػكؿ مرحمػػة الحػػرب البػػاردةة السادسة : طالمح
، ٜٜٓٔكفي الثػاني مػف آب/أغسػطس ، قػت األحػداث في العػالـ كفي المنطقػة العربيػة كػذلؾكتالح

بقيػػػادة أميركػػػا بالعػػػدكاف ، قامػػت قػػكات التحػػالؼ الدكليػػة ذلػػؾ كفي إثػػر، قػػاـ العػػراؽ بػػاحتالؿ الككيػػت
خراجػو مػف حالػة الفعػؿ في  و العسػػػكرية كاالقتصػاديةقدرتػػػ ككانػػػت النتيجػػػة تػػػدمير عمػػػى العػػػراؽ كا 

إال إف ىػػػػذه النتيجػػػػة ميّػػػػػدت الطريػػػػػؽ لعقػػػػد "مػػػػػؤتمر السػػػػػالـ" ، الجبيػة الشػرقية مػف الػكطف العربػي
كبمشػػػػاركة جميػػػػع أطػػػػراؼ  ػػػياكركسػ برعايػػػػة أميركػػػػا ٜٜٔٔتشػػػػػريناألكؿ/أكتػػػػكبر  ٜٕفي مدريػػػػػد في 

ف ذلػػؾ في كاشنط كبػػدء المفاكضػػات الثنائيػػة بػػيف األطػػراؼ المعنيػػة بعػػد، النػػػػزاع العربػػي  اإلسػػرائيمي
2. 

كمػػا فػػكجئ األردنيػػكف ، فكجئػػت األمػػة العربيػػة ٖٜٜٔأيمػػكؿ/سػػبتمبر  ٖٔفي ة السابعة : طالمح
سػرائيؿ بػإعالف اتفػاؽ أكسػمك بػيف منظمػة التحريػر الفمسػطينية، سػطينيكفكالفم كقبػؿ أف تصحك ، كا 

تـ في القاىرة تكقيػع االتفػاؽ االقتصػادم بػيف الجانبيف الفمسطيني ، الشعكب العربية مف الصدمة
ف كاشػنطف" بإنيػاء تػـ تكقيػع "إعػال، ٜٜٗٔكفي الخػامس كالعشػريف مػف تمػكز/يكليػك ، كاإلسػرائيمي

سػرائيؿ حالػة العػداء بػيف المممكػة األردنيػة الياشػمية "اتفاؽ السالـ" بيف حككمة المممكة  مىع، كا 
 .3األردنية 

ع اتفاؽ السالـ بيف حككمة المممكة كقِّ  ٜٜٗٔتشريف األكؿ/أكتكبر  ٕٙكفي ة الثامنة : طالمح
سرائيؿ )في كادم عربة األردنية  (.الياشمية كا 

حجػػـ التنػازالت التػي ، كمػػا تبعيمػػا مػػف اتفاقػػات كمالحػػؽ، ككادم عربػػة كقػػد كشػػؼ اتفاقػػا أكسػػمك 
كحككمػة المممكػة األردنيػة الياشػػػمية في أثنػػػاء عمميػػػة  قػدمتيا كػؿ مػف منظمػة التحريػر الفمسػطينية

 . 4التفػػػاكض
                                                           

 .6-5ص،مرجع سابؽ  ، خالد عايد 1

 .6ص،مرجع سابؽ   ، خالد عايد 2

 .7ص،مرجع سابؽ  ، خالد عايد 3

 .7ص،مرجع سابؽ  ، خالد عايد 4
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كرفع مستكل التمثيؿ ، يفطمف الدكؿ السباقة في االعتراؼ بدكلة فمسكانت المممكة األردنية الياشمية 
كمارس ، يفطحيث كاف سعادة السفير زياد المجالي أكؿ سفير أردني في دكلة فمس، الدبمكماسي ليا

كعيف بعدىا سعادة السفير جمعة العبادم حتى عاـ ، ـ2000ـ حتى عاـ  1995ميامو مف عاـ 
، ـ 2010دة السفير يحيى القرالة كالذم استمر بميامو حتى عاـ كبعدىا تـ تعييف سعا، ـ 2005

خالد  كمؤخران تـ تعييف سعادة السفير، ـ 2012كعيف بعدىا سعادة السفير عكاد السرحاف حتى عاـ 
  .1ـ  2017ـ لغاية  2012الشكابكة مف عاـ 

منذ زمف بسبب خضكعيا تحت االحتالؿ ، يفطعمى الرغـ مف الخصكصية التي تتمتع بيا فمس
منذ تبادؿ التمثيؿ رغمان عف ذلؾ استقر الكضع ، لما لو أثر كاضح كجمي عمى سيادتيا، كيؿط

، كتتمتع البعثات الدبمكماسية األردنية بحصانة تامة، الدبمكماسي بينيا كبيف المممكة األردنية الياشمية
يمثميا المبعكثيف مف ناحية  كاحترامان لمسيادة األردنية التي، ضمانان الستقالؿ المبعكثيف مف ناحية

 أخرل .

خاضعة إلرادة االحتالؿ يف سفارة لممممكة األردنية الياشمية في تؿ أبيب طحيث يكجد في فمس
 فمككنة مف أربعة دبمكماسييكمكتب تمثيمي لممممكة األردنية الياشمية مكجكد في راـ اهلل ، اإلسرائيمي

كال يكجد سفارة ، ينيةطرة الفمسطالسي خاضغ تحتك خمسة عشر مكظؼ تحت مسمى كاتب محمي 
مكظفي المكتب التمثيمي في  طكيتنقؿ فق ، اع غزةطأك مكتب تمثيمي لممممكة االردنية الياشمية في ق

كيحكؿ االحتالؿ مف حرية التنقؿ لممثمي البعثة الدبمكماسية ، ينيةطرة الفمسطؽ الخاصغة لمسيطالمنا
اقـ البعثة الدبمكماسية تأشيرات طظفي المكتب التمثيمي ك كاسرائيؿ ىي مف تقكـ بمنح مك ، األردنية

كال عالقة لممكتب التمثيمي المكجكد في راـ اهلل  فيما يتعمؽ ، دخكؿ إلى القدس كالضفة الغربية
 . 2بالمقدسات االسالمية في القدس

مية ضمف الياش يف عمى احتراـ الممثؿ الدبمكماسي التابع لسفارة المممكة األردنيةطحرصت دكلة فمس
في راـ  الدبمكماسية ينية أف جميع مكاتب التمثيؿطكأكدت كزارة الخارجية الفمس، الميمة المككمو إليو

بكامؿ  يتمتعكف، مكة األردنية الياشميةمبما فييا المكتب التمثيمي الدبمكماسي التابع لمم، اهلل

                                                           
 ـ.20/12/2017بتاريخ  ،يفطمقابمة مع سعادة قنصؿ المممكة األردنية الياشمية عالء العدكاف لدل دكلة فمس 1

 مرجع سابؽ . ،مقابمة مع سعادة قنصؿ المممكة األردنية الياشمية عالء العدكاف  2
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لعاـ  القات الدبمكماسيةحسب ما كرد في اتفاقية فيينا لمعالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية 
 .1كعمى أساس مبدأ المعاممة بالمثؿ ، ـ1961

دراسة تطبيقية  –سنتناكؿ الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية األجنبية المعتمدة لدل دكلة فمسطيف ك 
مف خالؿ الحديث عف األساس القانكني لمنح الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية ، عمى سفارة االردف

نظرية ، نظرية االمتداد اإلقميمي، مبينان نظرية الصفة التمثيمية، مبعثات الدبمكماسيةالممنكحة ل
مكقؼ اتفاقية ، نظرية حسف التصرؼ، نظرية الكرامة، نظرية االستقالؿ كالسيادة، مقتضيات الكظيفة

، سيةحصانات كامتيازات البعثة الدبمكما كمكضحان ، فيينا مف أساس كحصانات االمتيازات الدبمكماسية
الحصانات كاالمتيازات المتعمقة بمقر البعثة الدبمكماسية )حصانة مقر البعثة  مف خالؿ الحديث عف 

حرمة محفكظات البعثة ككثائقيا كاإلعفاءات المالية المتعمقة بمقر البعثة ، حؽ المجكء، الدبمكماسية
ثة الدبمكماسية ) حرية الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية المتعمقة بعمؿ البع ك، الدبمكماسية(

الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية المتعمقة  ك، حصانة الحقيبة الدبمكماسية كحامميا (، االتصاؿ
حرمة مسكف ، حرمة ذات المبعكث الدبمكماسي، الحصانة الشخصية بأعضاء البعثة الدبمكماسية )

الحصانة القضائية ، قضائيةالحصانة ال، حرية تنقؿ المبعكث الدبمكماسي، المبعكث الدبمكماسي
التنازؿ ، االعفاء مف أداء الشيادة، الحصانة القضائية االدارية، الحصانة القضائية المدنية، الجنائية

االعفاء مف الرسكـ كالرسكـ ، االعفاء مف الضرائب، االعفاءات المالية، عف الحصانة القضائية
فع العمـ كالشعار ككضع لكحات االعالنات بعض التسييالت األخرل ) ر  خيران بيافأك ، الجمركية (

، اعفاء المبعكث الدبمكماسي كأفراد أسرتو مف تطبيؽ االجراءات المتعمقة باإلقامة كالسفر، كالصكر
االستثناء مف ، اعفاء المبعكث الدبمكماسي مف شرط الحصكؿ عمى ترخيص حمؿ السالح أك إحرازه

االعفاء مف ، الحؽ في إقامة الشعائر الدينية، بمكماسيعدـ تفتيش أمتعة المبعكث الد، قكانيف الجنسية
تقديـ التسييالت الالزمة إليجاد مقر ، االعفاء مف الخدمات الخاصة كالعامة، الضماف االجتماعي

 لمبعثة الدبمكماسية كالسكف لرئيسيا كأعضائيا (.

ممنوحة لمبعثات األساس القانوني لمنح الحصانات واالمتيازات الدبموماسية ال: األول  بحثالم
 .الدبموماسية 

                                                           
 ـ.4/3/2018بتاريخ  ،ينية )دائرة المراسـ (طكزارة الخارجية الفمس ،مقابمة مع االستاذ جميؿ مينا  1
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نماء ىذه العالقات  إذا كانت البعثات الدبمكماسية تقكـ بدكر ىاـ  كفعاؿ في مجاؿ العالقات الدكلية كا 
كتنمية التعاكف الدكلي في كافة المجاالت السياسية ، الكدية بيف الدكؿ  كالتكاصؿ فيما بيف الدكؿ
فكاف البد مف تكافر عدة حصانات كضمانات ، األخرلكاالقتصادية كالثقافية كغيرىا مف المجاالت 

كامتيازات ليذه البعثات الدبمكماسية تمكنيا مف حسف أداء كظائفيا المكككلة إلييا عمى أكمؿ كجو 
مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ كالغاية ، مراعية بذلؾ قكاعد القانكف الدكلي سكاء في كقت السمـ أك الحرب

 سية .المرجكة مف كجكد البعثات الدبمكما

 ال بد مف معرفة مفيـك الحصانات كاإلمتيازات الدبمكماسية كأسس منحيا ؟

كردت عدة تعريفات بخصكص الحصانات كاالمتيازات  الدبمكماسية يمكف إجماليا  في  أف 
الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية ىي : مصطمح قانكني يتمثؿ بمجمكعة مف الحقكؽ  كاالمتيازات 

التي تمنح لمبعثات الدبمكماسية  األجنبية )رئيس البعثة كمكظفييا (المعتمدة لدل  كالتسييالت األخرل
 الدكؿ بمكجب القانكف الدكلي نظران لمميمة الدبمكماسية الحساسة التي يشغمكنيا .

أما االمتيازات تقكـ عمى مبدأ المجاممة ، فالحصانات الدبمكماسية تستمد أساسيا مف القانكف الدكلي
إلى العرؼ الدكلي كتمنح ىذه الحصانات كاإلمتيازات لمبعثات الدبمكماسية كمكظفييا التي تستند 

 تمقائيان بعد إقامة دار البعثة أك منذ لحظة كصكؿ الممثميف الدبمكماسييف لمدكلة المعتمديف لدييا  .

 منح الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية كىي:  ىناؾ نظريات بشأف أسس

 ية الصفة التمثيمية .النظرية األولى : نظر 

 النظرية الثانية : نظرية االمتداد اإلقميمي .

 النظرية الثالثة : نظرية مقتضيات الوظيفة .

 النظرية الرابعة : نظرية االستقالل والسيادة .

 النظرية الخامسة : نظرية الكرامة .

 النظرية السادسة : نظرية حسن التصرف .

 ت االمتيازات الدبموماسية.موقف إتفاقية فيينا من أساس وحصانا
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 كىذا ما سكؼ يتـ الحديث عنو بنكع مف التفصيؿ الحقان .

 يمكف تقسيـ الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية لمبعثات الدبمكماسية إلى ثالث أنكاع :

 .لمتعمقة بمقر البعثة الدبمكماسيةالنكع األكؿ : الحصانات كاالمتيازات الممنكحة لمبعثات الدبمكماسية ا

 .لمتعمقة بعمؿ البعثة الدبمكماسيةالنكع الثاني : الحصانات كاالمتيازات الممنكحة لمبعثات الدبمكماسية ا

النكع الثالث : الحصانات كاالمتيازات الممنكحة لمبعثات الدبمكماسية المتعمقة بأعضاء البعثة 
 الدبمكماسية .

 كسيتـ تناكليا بالتفصيؿ فيما بعد .

 

 .ية الصفة التمثيمية نظر  :  األول مبطمال

 ىذه النظرية تعتبر، كتعرؼ أيضان بنظرية الصفة النيابية كنظرية التمثيؿ الشخصي كالطابع التمثيمي
مف أقدـ النظريات التي تبرر األساس القانكني لمحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية الممنكحة لمبعثات 

، منذ القركف الكسطى حتى الثكرة الفرنسيةحيث نشأت ىذه النظرية عف العرؼ السائد ، الدبمكماسية
حيث كانت العالقات الدكلية تعتمد عمى االعتبارات ، كليا جذكر عميقة في تاريخ الدبمكماسية

 .الشخصية بيف الممكؾ كاألفراد 

مضمكف نظرية الصفة التمثيمية إف امتداد الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية التي يتمتع بيا 
سي يرتكز عمى الصفة التمثيمية باعتباره يمثؿ شخص رئيس الدكلة في دكلتو  ذات المبعكث الدبمكما

كيتمتع المبعكث الدبمكماسي بالحصانات كاالمتيازات التي تمنح لرئيس ، سيادة لدل الدكلة األخرل
كيعد أم اعتداء أك ىجكـ عمى المبعكث الدبمكماسي ككأنو مف قبيؿ االعتداء عمى رئيس ، الدكلة

 .مستنديف عمى ذلؾ بصفتيـ التمثيمية ، فسوالدكلة ن

، كمف مؤيدييا فاتيؿ  كفكشي كغيره مف الفقياء، كعمى رأس ىذه  النظرية الفقيو الفرنسي مكنتسكيك
كلـ يسمح المنطؽ المستمد ، حيث قاؿ مكنتسكيك :" لقد أقر القانكف الدكلي أف يتبادؿ الممكؾ السفراء
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ألنيـ ، أك لمحاكميـ، فراء لقكانيف الممكؾ المعتمديف لدييـمف طبيعة األمكر أف يخضع ىؤالء الس
 1كلذلؾ  يجب أف يككف كالميـ حران طميقان " ، يتكممكف باسـ الممؾ الذم أكفدىـ

ككتب مكنتسكيك في ىذا الشأف إذ يقكؿ " اقتضى قانكف الشعكب أف يرسؿ األمراء سفراء لبعضيـ 
لـ تسمح بأف يتبع ىؤالء السفراء األمير الذيف يكفدكف كالحكمة المستفادة مف طبيعة األمكر ، البعض

، كىذا الصكت يجب أف يككف حران ، فيـ صكت األمير الذم بعث بيـ، لديو  كال أف يخضعكا لقضائو
كىـ غالبان ما ال يككنكا محمؿ رضاء ألنيـ يتكممكف عف ، فيجب أال تعترض سبيؿ عمميـ أية عقبة

كقد ، إلييـ جرائـ إذا كاف مف الجائز عقابيـ مف أجؿ الجرائـلذا فقد يمكف أف تنسب ، شخص مستقؿ
فيؿ يمكف ألمير ذم ، يمكف أف تفترض عمييـ ديكف إذا كاف جائزان القبض عمييـ مف أجؿ المديكنية

 2عزة أف يتكمـ بمساف شخص يخشى ىذه األمكر! " 

ية "حيث أكد أف سبب كجكد كيعتبر الفقيو "فكشي" أيضُا مف أكبر المدافعيف عف نظرية الصفة التمثيم
أم ضركرة االستقالؿ الالـز لممارسة مياميـ كتجنب كؿ ، الحصانات ىك الصفة التمثيمية لممبعكثيف

و كيجب بطريقة عامة  القبكؿ ببدء سريانيا منذ تكميفو كحتى تكقف، تعد عمى الكرامة المتبادلة لألمـ
 3عف عممو ما عدل حالة التنازؿ "

بما ، ذه النظرية كحكلتيا إلى قانكف داخمي ليا خاص بكضعية الممثميف األجانبكقد تبنت بريطانيا ى
ـ   1708إف القانكف الذم أصدرتو ممكة بريطانيا )آف ستيكارت ( عاـ ، 4عرؼ بقانكف الممكة آف

حكؿ الحصانات الدبمكماسية قد استمد مف ىذه النظرية الفكرة القائمة : )أف إىانة الممثؿ الدبمكماسي 
كفكره كرسكلو إلى ما ، كعينو الساىرة، ألنو يعتبر ممثمو الشخصي، ر بمثابة إىانة لرئيس دكلتو (تعتب

 .5 كراء الحدكد القائمة بيف الدكؿ لتكطيد العالقات بينيا كتحقيؽ التعاكف المنشكد
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األصؿ أف لمدكلة الحؽ في أف تمارس السيادة عمى إقميميا  كعمى كؿ األشخاص كاألشياء في نطاؽ 
غير أف ممارسة السيادة اإلقميمية  يجب أف تتـ بطريقة ال تجعؿ مف الصعب المحافظة عمى ، قميمياإ

 .1 العالقات الدبمكماسية بيف الدكؿ المختمفة

عّد اليكنانيكف القدامى االعتداء عمى شخص السفير مف أفظع المخالفات التي ترتكبيا دكلة ضد دكلة 
 .كماسي انتياؾ لحرمة قانكف الشعكبلذم يصيب المبعكث الدبمكما كعّد الركماف أف األذل ا، أخرل

تكمف أىمية ىذه النظرية في أف الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية بنيت عمى الصفة التمثيمية التي 
 .2 يقكـ بيما المبعكث الدبمكماسي كتمثيمو لمممؾ لدل الدكلة المضيفة

لكنيا تعرضت نظرية الصفة التمثيمية ، يجابيةبالرغـ مف أف نظرية الصفة التمثيمية تمتعت باإل
 النتقادات أىميا :

ترجع نظرية الصفة التمثيمية إلى العصكر الكسطى كحتى الثكرة الفرنسية عندما كانت العالقات   -أ
كفي الكقت الحاضر تراجع دكر رؤساء الدكؿ فيـ ، الدكلية آنذاؾ انعكاسان لمعالقات بيف رؤساء الدكؿ

 كيعبركف عف إرادتيا .يمثمكف دكليـ 

ال تفسر خضكع الممثؿ الدبمكماسي إلجراءات األمف كالنظاـ في الدكلة المضيفة كخضكع  -ب
كخضكع المبعكث الدبمكماسي لبعض اإلجراءات التي قد تفرضيا الدكلة ، 3ممتمكاتو العقارية لقكانينيا 

كاعتبار إعفائو مف أداء ، 4نة المبعكث لدييا لمصالح العاـ كحظر التجكؿ كحظر استيراد أشياء معي
كلكف بشرط المعاممة ، الرسكـ الجمركية عمى ما يستكرده لإلستعماؿ الشخصي مف قبيؿ المجاممة

 بالمثؿ  .

سيما كأف ممثمي ، 5تمتع ممثمي المنظمات الدكلية بالحصانات كاالمتيازات  ىذه الظاىرة ال تفسر -ج
 امة .ممثمي المنظمات الدكلية كمكاتبيا كشخصيات دكلية ع
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لـ تفسر نظرية الصفة النيابية السبب الذم مف أجمو تتمتع أسرة المبعكث الدبمكماسي بالحصانات  -د
ككذلؾ إذا كاف ، كاالمتيازات الدبمكماسية عمى الرغـ مف أنيـ ليسكا عمى يقيف مف قبيؿ ممثمي الدكلة

 .1المبعكث الدبمكماسي خارج نطاؽ عممو الرسمي 

التمثيمية عف تقديـ تفسير كاضح لما يتمتع بو المبعكث الدبمكماسي مف عجزت نظرية الصفة  -ىػ 
 . 2حصانات كامتيازات عندما يككف في دكلة ثالثة ليست لو قبميا صفة تمثيمية

نظرية الصفة التمثيمية فضفاضة كتنطكم عمى مغالطات كبيرة فيما يتعمؽ بميمة )إدارة الشؤكف  -ك
المكازنة بيف حصانة المبعكث الدبمكماسي كبيف سيادة الدكلة  الدكلية( ال يمكف عف طريقيا تحقيؽ

، 3ذلؾ الف ىذه النظرية تضع الممثؿ الدبمكماسي كحككمتو فكؽ قانكف الدكلة المستقبمة ، المستقبمة
تضع ممثمي الدكؿ فكؽ ك ، مبدأ سمك قكاعد القانكف الداخميأم أنيا تتعارض مع مبدأ سيادة الدكلة ك 

 تقبمة .قكانيف الدكلة المس

كبالتالي ، فمـ تعد الدكؿ ممكان ألمراء بؿ لمشعكب، بسبب التغيير الذم طرأ عمى خصائص الدكلة –ز 
كفقدت الصفة النيابية الشخصية ، أصبح لمدكلة شخصيتيا المعنكية المستقمة عف شخصية الحاكـ

 .4 خاصة عمى الصعيد القانكني، لمدبمكماسييف قيمتيا باعتبارىـ يمثمكف الممكؾ

كعمى ، في العصر الحالي تراجعت نظرية الصفة التمثيمية كلـ تصمد أماـ االنتقادات التي كجيت ليا
، 5الرغـ مف االنتقادات المكجية ليا يمكف قبكؿ ىذه النظرية بإدماجيا بنظرية المصمحة الكظيفية 

 كالتي سيتـ التطرؽ إلييا فيما بعد .
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 .نظرية االمتداد اإلقميمي 

حيث اعتبرت ىذه النظرية السفراء ، بنظرية التجاكز اإلقميمي ك نظرية اإلمتداد القارمكتعرؼ أيضان 
المقيميف عمى أراضي الدكلة األجنبية ككأنيـ مقيمكف عمى أراضي دكليـ الكطنية كليس عمى أراضي 

تسرم  كبالتالي ال يعرض السفراء كمف أرسميـ لممسؤكلية في الدكلة المضيفة كال، ىذه الدكلة األجنبية
 .1 عمييـ قكانيف ىذه الدكلة 

تعتبر ىذه النظرية مف أىـ النظريات التي تبرر الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية كقد سادت فيما 
كيعتبر جركشيكس أكؿ مف نادل بيذه النظرية حيث ، 2 بيف القرف السابع عشر كبداية القرف العشريف

دبمكماسي في إقميـ الدكلة المضيفة رغـ كجكده مف لجأ إلى الحيمة بإفتراض عدـ تكاجد الممثؿ ال
كقد أخذ بيا عدد كبير مف الفقياء ، 3 الناحية الفعمية فييا كذلؾ بيدؼ تقرير تمتعو بحصانات مطمقة 

 ككتف De martens كدم مارتنز Oppenheimكأكبنيايـ   Phillimoreالتقميدييف مثؿ فيممكر 
Wheaton ككالفك Calvoكبمنتشمي Bluntshli كجفكيف Geffeken كذلؾ في كقت سادت فيو فكرة

 .4 سيادة القكانيف اإلقميمية 

: " إف القانكف الدكلي الكضعي قد تكسع في مفيكـ نظرية اإلستقالؿ عف  De Martinsكقاؿ الفقيو 
 كأنو ما زاؿ، السمطة اإلقميمية تكسعان اعتبر معو أف الممثؿ الدبمكماسي لـ يغادر الدكلة التي أكفدتو

 . 5 مقيمان في أراضييا " 

فيرل أنصار ىذه النظرية أف المبعكثيف يجب أف يعاممكا كما لك كانكا غير مقيميف بإقميـ الدكلة 
المستقبمة كطبقان ليذه النظرية فإف الجرائـ كاألفعاؿ التي تتـ داخؿ السفارة إنما تعتبر كاقعة بإقميـ 

كما أف ىذه النظرية تبرر حؽ الممجأ كعدـ السماح ، رأجنبي كيحكميا قانكف الدكلة التي يمثميا السفي
 .6  لمدكلة المكفد إلييا بإقتحاـ البعثة
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كحسب ىذه النظرية يككف المبعكث الدبمكماسي في مأمف مف كؿ إجراء تر الدكلة المستقبمة كاجب 
لدبمكماسي القياـ بو تجاىو كغيرىا مف اإلجراءات المحمية ؛ كبالتالي فيي تيدؼ إلى تمتع المبعكث ا

 .1 بحصانات شخصية مطمقة 

 نالت نظرية اإلمتداد اإلقميمي انتقادات أىميا : 

فقد اعتبر فكشي أنيا تستند إلى افتراض )غامض كخاطئ كخطير( كتساءؿ : " ىؿ يعتبر  - أ
 . 2الجـر الذم يقع في دار السفارة مقترفان قانكنان خارج أراضي الدكلة المضيفة " 

لي تخمى عف نظرية االمتداد اإلقميمي في القرار الذم أصدره في نيكيكرؾ معيد القانكف الدك  –ب 
ككاف قد استند إلييا في الدكرة التي عقدىا في ، حكؿ اإلمتيازات كالحصانات الدبمكماسية 1929عاـ 

 كما أف اتفاقية فيينا لـ تتطرؽ إلى نظرية امتداد اإلقميـ كلـ تأخذ بيا .، 3 1896كمبردج عاـ 

إمتداد اإلقميـ تمس بسيادة الدكلة صاحبة اإلقميـ المكفد إلييا في حاؿ إذا كقعت جريمة  نظرية –ج 
ذلؾ ، في مقر البعثة األجنبية كجب إخضاعيا  لقضاء دكلة البعثة بغض النظر عف جنسية المجـر

 ألف مقر البعثة يعد مكانان أجنبيان .

ال يعقؿ أف يتكاجد المبعكث ، لتناقضتقكـ نظرية االمتداد اإلقميمي عمى إفتراض كنكع مف ا -د
 الدبمكماسي عمى إقميمييف مختمفيف في آف كاحد .

كعممت بيا محاكـ بعض الدكؿ في ذلؾ ، لقد حظيت ىذه النظرية بتأييد مف فقياء القانكف الدكلي
مما أدل إلى استبعادىا كأساس صحيح يمكف ، إال أنيا تعرضت إلنتقادات ك إعتراضات، الكقت

 إليو في الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية .اإلستناد 
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 قيمة لنظرية التجاكز اإلقميمي . عف اعتبار أم 1901كقد تمنعت محكمة التمييز الفرنسية في عاـ 
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 .نظرية مقتضيات الوظيفة  

كمضمكنيا أف المزايا كالحصانات ، كتعرؼ أيضان بنظرية المصمحة الكظيفة كنظرية الضركرة الكظيفية
التي يتمتع بيا المبعكثيف الدبمكماسييف ضركرة يقتضييا قياميـ بمياـ كظائفيـ في جك مف الطمأنينة 

كلكف يجب عمى المبعكث ، كىي ليست مطمقة، ف مختمؼ المؤثرات في الدكؿ المعتمديف لدييابعيد ع
فالحصانة تعني عدـ ، الدبمكماسي أف يراعي قكاعد القانكف الداخمي كالنظاـ العاـ لمدكلة المكفد لدييا

و الخضكع إلختصاصات المحاكـ المحمية كليس اإلعفاء مف اإللتزاـ بقكانيف البمد الممثؿ في
 الدبمكماسي .

 Mentellكفاتيؿ الذم يقكؿ : كما يقكؿ أكجدف ، ركسك، منتسكيك، كمف مؤسسي ىذه النظرية شارؿ 
Ogdon   عندما يقتضي األمر أف نعرؼ ما إذا كاف إجراء معيف تتخذه الدكلة ضد المبعكث " :

يجب ، القانكف ألمثالو مخالفان لمقانكف الدكلي مف حيث إنو يخؿ بالحصانة التي يقرىا، المعتمد لدييا
أف نبحث عما إذا كاف ىذا اإلجراء يمس الطمأنينة التي يحتاج إلييا المبعكث ألداء أعماؿ كظيفتو 
الرسمية بكصفو ممثالن دبمكماسيان لدكلة أجنبية . فالحماية المالئمة لمكظيفة الدبمكماسية ىي إذان جكىر 

 . 1القانكف كأساس أحكامو في ىذا الشأف " 

(  20فالفقرة )، نت المنظمات الدكلية نظرية مقتضيات الكظيفة كفي مقدمتيا ىيئة األمـ المتحدةلقد تب
مف المادة الخامسة مف اتفاقية امتيازات كحصانات األمـ المتحدة التي أقرتيا الجمعية العامة لألمـ 

مكظفيف تنص عمى " أف االمتيازات كالحصانات إنما تعطى لم، ـ1946المتحدة في شير فبراير 
 .2لمصمحة األمـ المتحدة كليس لمصمحتيـ الشخصية ....." 

، 1956كما أف لجنة القانكف الدكلي أشارت في تقريرىا إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة سنة 
كاقترحت أف تككف نظرية مقتضيات الكظيفة ىي األساس لتمتع المبعكثيف الدبمكماسييف باالمتيازات 

 ة .  كالحصانات الدبمكماسي
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عمى أف )..... مقصد االمتيازات  1961كقد كرد في ديباجة اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 
كالحصانات ليس إفادة األفراد بؿ ضماف األداء الفاعؿ لكظائؼ البعثات الدبمكماسية بكصفيا ممثمة 

 لمدكؿ( .

مف االتفاقية  14جاء في المادة  كما أف جامعة الدكؿ العربية أخذت بنظرية مقتضيات الكظيفة حيث
الخاصة بالحصانة كاالمتيازات الدبمكماسية انو : " ال تمنح المزايا كالحصانات لممثمي الدكؿ 

كلكف ضمانان لتمتعيـ بكامؿ استقالليـ في اداء اعماليـ لدل الجامعة ، كاألعضاء لمصمحتيـ الخاصة
مييا في جميع االحكاؿ التي يتضح فييا . كلذلؾ يجب عمى الدكؿ األعضاء رفع الحصانة عف ممث

اف تمؾ الحصانة تحكؿ دكف تحقيؽ العدالة كاف رفعيا عنيـ ال يؤثر في الغرض الذم مف اجمو 
  .1 منحت  "

قرر بأف " أساس الحصانات الدبمكماسية يكمف في الصمة  1924ف معيد القانكف الدكلي لسنة أكما 
 . 2الكظيفية " 

عمى  1976اتفاقية حصانات كامتيازات منظمة المؤتمر اإلسالمي لعاـ ( مف 13كما نصت المادة )
أنو " ال تمنح الحصانات كاالمتيازات لممثمي الدكؿ األعضاء لمصمحتيـ الخاصة كلكف ضمانان 

 لتمتعيـ بكامؿ استقالليـ في إدارة أعماليـ لدل المنظمة "

 تتمتع نظرية مقتضيات الكظيفة بجممة مف اإليجابيات أىميا :

حيث عالجت مشكمة الحصانات ، إف نظرية مقتضيات الكظيفة تتماشى مع كاقع األمكر - أ
كاالمتيازات الدبمكماسية التي كضعتيا المنظمات الدكلية لمكظفييا  بمقتضيات الكظيفة التي 

 التي ال  يمكف إسنادىا لنظرية الصفة التمثيمية .، يقكمكف بيا
فظات التي أثيرت حكؿ نظرية الصفة التمثيمية ك تتسع نظرية مقتضيات الكظيفة  لكافة التح - ب

 ، نظرية اإلمتداد اإلقميمي
كتحفظ لمدكلة المستضيفة مبدأ السيادة عمى ، حيث تسيؿ عمؿ المبعكث الدبمكماسي بحرية

 إقميميا.
                                                           

  .203ص  ،ـ 1979الطبعة األكلى   ، دمشؽ ،دار الفكر ،القانكف الدكلي العاـ في كقت السمـ كالحرب كتطبيقو في دكلة الككيت  ،بدرية عبد اهلل العكضى  1

 . 60ص   ، مرجع سابؽ ، عاطؼ فيد المغاريز 2
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ال ، بررت نظرية مقتضيات الكظيفة أسباب تمتع أسرة المبعكث الدبمكماسي بالحصانة -ج
 كماسي أف يمارس عممو بحرية إذا ما تعرضت أسرتو إلعتداء .يستطيع المبعكث الدبم

 بالرغـ مف اإليجابيات  التي تتمتع بيا نظرية مقتضيات الكظيفة إال أنيا نالت انتقادات أىميا : 

بمعنى ، أف المبعكث الدبمكماسي يتمتع بالحصانات كاالمتيازات في الدكلة المعتمد لدييا فقط - أ
 أنو ال يتمتع بتمؾ الحصانات كاالمتيازات في دكلة أخرل حتى لك كاف مار فييا لعممو .

حصرت النظرية تفسيرىا بالحصانات القضائية التي يتمتع بيا المبعكث الدبمكماسي أثناء  - ب
 قيامو بكظيفتو متجاىمو أساس الحصانة تجاه القضايا التي ال عالقة ليا بكظيفتو .

كلـ تحدد نطاؽ كحدكد الحصانات ، مقتضيات الكظيفة غامضة نكعان ما جاءت نظرية –ج 
 كاالمتيازات الدبمكماسية .

يجب اإلشارة إلى أنو منح ىذه اإلمتيازات كالحصانات كالتمتع بيا ال يعني مطمقان االستخفاؼ 
ني عدـ فالحصانة تع، أك تجاىؿ عادات مجتمع الدكلة المضيفة كتقاليده كقيمو، بالقكانيف المحمية

 وكليس اإلعفاء مف اإللتزاـ بقكانيف البمد الممثؿ في، الخضكع إلختصاصات المحاكـ المحمية
 الدبمكماسي .

تعتبر نظرية مقتضيات الكظيفة مف أفضؿ كأنسب النظريات التي قيمت في تبرير أساس 
الكظيفية  ألنيا تركز عمى المياـ، الحصانات كاإلمتيازات التي يتمتع بيا المبعكث الدبمكماسي
كتحقؽ التكازف بيف الحصانات ، الرسمية التي يقكـ بيا المبعكث الدبمكماسي ألداء كظيفتو

كاالمتيازات الدبمكماسية التي يتمتع بيا المبعكث الدبمكماسي مف جية  كأمف الدكلة المكفد إلييا 
 مف جية أخرل .

 .نظرية االستقالل والسيادة 

 كآكستف   Badunرية إلى آراء بعض الفقياء مثؿ بادكف ترجع الفكرة األساسية في ىذه النظ
Austen   كىيجؿHegill ، كمفادىا أف القانكف ىك مف صنع الحكاـ كال يصح أف يعمك عمى

كأف أساس العالقة بيف الحكاـ في الدكؿ المختمفة ىك الرضا المتبادؿ كليس خضكع أم ، ممثمييـ
 . 1منيـ لألخر
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طار نفس الفكرة التي تقـك عمييا كىي أف تعدد الممثميف الدبمكماسييف تعرضت ىذه النظرية لمنقد في إ
المعتمديف في دكلة ما يعنى تعدد السيادات في داخميا مما يتناقض مع فكرة استقالؿ كسيادة تمؾ 

ك إنما يشمؿ كافة ، كلكف يرد عمى ىذا االنتقاد أف مثؿ ىذا األمر ال يقتصر عمى دكلة كاحدة، الدكلة
فممدكلة نفسيا ممثميف في ىذه الدكؿ كفقان لمبدأ تبادؿ ، أرسمت ممثمييا إلى تمؾ الدكلة الدكؿ التي

 .1 التمثيؿ الدبمكماسي

 

 . نظرية الكرامة

كىي تعزيز ىيبة الدكلة ، تقكـ نظرية الكرامة عمى فكرة سمك سمطة الدكلة فكؽ قكانيف أية دكلة أخرل
عامؿ مف خالؿ ممثمييا كفرد عادم أماـ محاكـ الدكؿ كىذا يعني أف قبكؿ أية دكلة بأف ت، ككرامتيا

ثـ إف السماح بإقامة دعكل ضدىا في دكلة أخرل ، األخرل فيو إىدار لكرامتيا كانتقاص مف ىيبتيا
 البد أف يؤثر سمبيان في العالقات بيف البمديف كال سيما كأنو يضعيما في مكقؼ حرج كخاصة الثانية .

النظرية ىك أنو ينبغي لفكرة سمك سمطة الدكلة أف تعمك فكؽ مبدأ  كاالنتقاد الذم يكجو إلى ىذه
كطالما أف الدكلة نفسيا تخضع ، كأف سمك ىذا المبدأ ال ينطكم عمى مساس بكرامتيا، العدالة

إذف يمكف أف تخضع لقكانيف دكلة أخرل إذا كاف في ، لقكانينيا الداخمية في عالقاتيا مع مكاطنييا
كقد اخذ بيذا ، أف يفسر ىذا التصرؼ عمى أنو ينطكم عمى مساس بكرامتياذلؾ خدمة لمعدالة دكف 

التفسير النظاـ الالتيني ألنو ال يقرف مسألة خضكع الدكلة لقكانيف دكلة أخرل في عالقاتيا الخاصة 
ككفقان لبعض القكانيف الصادرة في الدكؿ التي تتبنى النظاـ االنجمكسكسكني ، بمسألة السيادة كالكرامة

نما  ال ي عتبر خضكع الدكلة في المسائؿ الخاصة لمقضاء الكطني لدكلة أخرل إىدار لكرامتيا كا 
 .2تطبيقان كخدمة لمبدأ العدالة 
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 .نظرية حسن التصرف

كتقكـ ىذه النظرية عمى فكرة أف حسف التصرؼ في العالقات الدكلية ىك الذم يقضي بمنح 
كىذه الفكرة ال ، ثيف األجانب في الدكؿ المختمفةالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية إلى المبعك 

إذ أف ليا الحؽ في أف تخضع كافة األشخاص فيو ، تتناقض مع فكرة سيادة الدكلة عمى إقميميا
كلكف حسف النية كالرغبة في تكثيؽ العالقات الكدية ، لقضائيا الكطني بما في ذلؾ المبعكثيف األجانب

البد أف تؤدم إلى ، كىي أمكر تدخؿ في إطار حسف التصرؼ، ؿكاإلعتماد عمى مبدأ المعاممة بالمث
 منح الحصانة الدبمكماسية لممبعكثيف األجانب كعدـ تطبيؽ القانكف المحمي عمييـ .

، كاالنتقاد الذم يكجو إلى ىذه النظرية أف الفكرة التي تقـك عمييا قد ال تككف مقبكلة مف كافة الدكؿ
تجعميا  ميكليا كنزعاتيا الضيقة أبعد ما  تككف عند حسف فمف المؤكد أف ىناؾ مف الدكؿ مف 

األمر الذم يجعؿ منح الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية لممبعكثيف األجانب مسألة ، التصرؼ
زاء دكؿ دكف أخرل   .1مزاجية تختمؼ مف حيف ألخر كا 

 

 .سية موقف اتفاقية فيينا من أساس وحصانات االمتيازات الدبموما:  ثانيالمب طالم

ضمت في ثناياىا كافة القكاعد ، ـ أىـ كثيقة دكلية 1961تعد اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية عاـ 
كباألخص قياميا بتدكيف العرؼ الدكلي المتعمؽ بالحصانات ، التي تحكـ العالقات الدبمكماسية

 كاالمتيازات الدبمكماسية .

ذ تدرؾ 1961ديباجتيا الصادرة عاـ  جاء في اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية في ـ عمى أف )... كا 
بؿ ضماف األداء الفعاؿ لكظائؼ البعثات ، أف ىذه الحصانات كاإلمتيازات ليس إفادة األفراد

 الدبمكماسية بكصفيا ممثمة لمدكؿ ( .

 ظيرت عدة أراء حكؿ مكقؼ اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية .

اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية بنظرية مقتضيات الكظيفة كفؽ ما  الرأم األكؿ : اتجو نحك إقرار
 كرد في ديباجتيا .
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الرأم الثاني : اتجو نحك أخذ اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية بالجمع بيف نظريتي مقتضيات 
 الكظيفة كالصفة التمثيمية 

حيث أف البعثة الدبمكماسية عندما ، يميةإذا دققنا في الديباجة نجدىا أيضان تأخذ بنظرية الصفة التمث
 تقكـ بكظائفيا تقكـ بكصفيا ممثمة لمدكؿ أيضان .

مضمكنو أف اتفاقية فيينا ، الرأم الثالث : نادل بو الدكتكر سييؿ حسيف الفتالكم  عف أغمب الفقياء
ظرية  كأخذت بن، في بعض أحكاميا قد تجاكزت مضمكف نظريتي مقتضيات الكظيفة كالصفة التمثيمية

( مف اإلتفاقية صراحة عمى اف تقكـ الدكلة 31( مف المادة )4عندما نصت الفقرة )، االمتداد اإلقميمي
كالتي ، المعتمدة بمحاكمة المبعكث الدبمكماسي عف المخالفات التي ارتكبيا في الدكلة المعتمد لدييا

كىذا يعني أف ما ، ةبمكجبيا لـ يخضع إلختصاصيا القضائي بالنظر لتمتعو بالحصانة القضائي
يرتكبو المبعكث الدبمكماسي مف أفعاؿ مكجبة لممسؤكلية في الدكلة المعتمد لدييا تخضع إلختصاص 

 .1 كىك ما تقضي بو نظرية اإلمتداد اإلقميمي، محاكـ دكلتو كاعتباره كأنو عمى إقميميا

أف يمارس عممو  تقكـ عمى أساس، الغرض مف اإلمتيازات التي يتمتع بيا المبعكث الدبمكماسي
، منذ دخكلو أرضي الدكلة المعتمد لدييا لحيف انتياء ميمتو الدبمكماسية، كظيفتو بالشكؿ المطمكب

 .2 بعيدان عف المضايقات كاالتيمامات

العدؿ الدكلية بنظرية مقتضيات الكظيفة في حكميا الصادر في قضية المبعكثيف  كمةكقد أخذت مح
ـ 15/12/1979الصادر في تاريخ ، ات المتحدة األمريكية في طيرافالدبمكماسييف كالقنصمييف لمكالي

 . 4ـ  24/5/1980كفي حكميا الصادر في ، 3

إال أف االتجاه الحديث لمنح الحصانات الدبمكماسية ىك الجمع بيف نظريتي الصفة النيابية 
اد اإلمتيازات ـ  المتيف تفيداف انعق 1963ـ ك  1961كمقتضيات الكظيفة في اتفاقيتي فيينا لعاـ 

بؿ تمكيف ، ليس الغرض منيا تميز ألفراد بعينيـ، كالحصانات مف قبؿ الدكؿ األطراؼ في االتفاقية
كىذا يتكافؽ كاالتجاه ، البعثات الدبمكماسية بصفتيا التمثيمية مف أداء مياميا عمى الكجو األكمؿ
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سريع لمحياة داخؿ المجتمع الحديث كأساس لمنح الحصانات كاإلمتيازات كذلؾ نسبة إلى التغير ال
ألنيا تؤثر عمى ممارسة الكظيفة ، الدكلي كتفاعؿ األحداث كصعكبة كضع قيكد عمى ىذه الحصانات

التي تتـ ، ككذلؾ التجاكزات التي قد تصدر عف بعض الممثميف الدبمكماسييف، الدبمكماسية كىيبتيا
إتباع أسمكب سياسية المعاممة  أك، معالجتيا في بعض األحياف بإعتباره شخصان غير مرغكب فيو

 بالمثؿ بيف الدكؿ . 

أما بخصكص اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية فقد أخذت بنظريتي الصفة التمثيمية كمقتضيات 
 .1 في شأف األساس القانكني كالفمسفي لمحصانات الدبمكماسية، الكظيفة معان 

 

 .ة حصانات وامتيازات البعثة الدبموماسي: الثاني بحثالم

كأخرل ، منيا يتعمؽ بمقر البعثة الدبمكماسية، بمكماسية بعدة حصانات كامتيازاتتتمتع البعثات الد
كىناؾ بعض التسييالت ، كمنيا ما يتعمؽ بأعضاء البعثة الدبمكماسية، تتعمؽ بعمؿ البعثة الدبمكماسية

 األخرل التي تتمتع بالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية .

 

 . المتعمقة بمقر البعثة الدبموماسية الدبموماسية الحصانات واالمتيازات:  األولمب طالم 

المتعمقة بمقر البعثة الدبمكماسية مف خالؿ تبياف سنتناكؿ الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية 
كحرمة محفكظات البعثة الدبمكماسية ، كحؽ المجكء، الحصانة التي يتمتع بيا مقر البعثة الدبمكماسية

 كاالعفاءات المالية المتعمقة بمقر البعثة الدبمكماسية .، قياككثائ
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 .حصانة مقر البعثة الدبموماسية : الفرع األول

، في الفقرة األخيرة مف المادة األكلى، ـ 1961لقد حددت اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 
بغض ، ألبنية كاألراضي الممحقة بيابأف المقصكد بمقر البعثة الدبمكماسية ىك " المباني كأجزاء ا

 .1 بما فييا منزؿ رئيس البعثة "، المستخدمة في أغراض البعثة، النظر عف مالكيا

، كتماشيان مع طبيعة األمكر يجب أف يككف مقر البعثة الدبمكماسية في عاصمة الدكلة المكفد إلييا
خر بالسمطة المركزية حيث عمؿ البعثة يتطمب االتصاؿ مف كقت آل، أك في إحدل ضكاحييا

 .2ممثمة في شخص زير الخارجية أك مف ينكب عنو

تستخدـ البعثة في ممارسة مياميا كنشاطيا كفي اتصاالتيا كعالقتيا بالدكلة المضيفة كبغيرىا 
مف البعثات األجنبية كالمنظمات الدكلية مجمكعة مف المقرات كاألمكنة الخاصة كتشمؿ المباني 

، كالمستخدمة في أغراض البعثة، بغض النظر عف مالكيا، ضي الممحقة بياكأجزاء األبنية كاألرا
كما تشمؿ أيضان مكاتب أخرل تككف جزء مف البعثة تنشئيا في غير ، بما فييا منزؿ رئيس البعثة

 .3كذلؾ برضى الدكلة المعتمد لدييا، األماكف التي أنشئت فييا البعثة

مقر خاص لكؿ بعثة دبمكماسية متكاجدة عمى إقميـ  الدبمكماسي ال بد مف كجكدؿ في نظاـ التمثي
، تتخذه مركزان ليا كتمارس فيو مياميا في عالقاتيا مع الدكلة المكفد إلييا، الدكلة المعتمد لدييا

كيتكجب عمى الدكلة المستقبمة استقباؿ البعثة الدبمكماسية كتذليؿ الصعاب ليا مف أجؿ إيجاد 
مف  21المادة  كؼطنكفقان لم، دكلة مراعية بذلؾ القكانيف المحميةمقرىا لمباشرة كظيفتيا في تمؾ ال
لمبعثة ، كضمف نطاؽ تشريعيا الكطني، تقدـ الدكلة المستقبمة -1اتفاقية فيينا التي تنص عمى "

عند ، كعمية كذلؾ -2الدبمكماسية تسييالت في  الحصكؿ عمى ىذه األماكف بكسيمة أخرل . 
 .4 الحصكؿ عمى مساكف الئقة ألعضائيا "مساعدة البعثات في ، االقتضاء

، كأف يتمتع مقرىا بالحصانة، يترتب عمى الدكلة المستقبمة اإللتزاـ بحماية مقر البعثة الدبمكماسية
 .مستندة مف نظرية امتداد اإلقميـ كليا حرمة، ضمانان الحتراـ سيادة الدكلة التي يمثميا كؿ منيـ

                                                           
 .167ص  ،ـ 1999 ،األكلى الطبعة  ،لبناف  ،بيركت  ،دار الجيؿ  ،الدبمكماسية  ،د . زايد عبيد اهلل مصباح  1
 .ـ 1961لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  مف اتفاقية فيينا 12.ك راجع المادة  مرجع سابؽ ، د . عمي صادؽ أبك ىيؼ 2
 . 265ص  ،مرجع سابؽ   ، محمكد خمؼ 3
 ـ .1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  21راجع المادة  4
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مف اتفاقية فيينا لمعالقات  22بخصكص الحصانة في المادة  أرست إتفاقية فيينا القاعدة األساسية
 ـ عمى أف :  1961الدبمكماسية لعاـ 

تككف حرمة دار البعثة مصكنة كال يسمح لمكظفي الدكلة المكفد إلييا الدخكؿ إلييا إال  -1
 بمكافقة رئيس البعثة .

لمنع اقتحاـ مقر  عمى الدكلة المكفد إلييا )كاجب خاص( في اتخاذ جميع التدابير المناسبة -2
 البعثة أك اإلضرار كمنع اإلخالؿ بأمف البعثة أك النيؿ مف ىيبتيا .

ال يجكز تفتيش مقر البعثة كما ال يجكز أف يتعرض أثاثيا أك مكجكداتيا ككسائؿ نقميا  -3
 .1 لممصادرة أك الحجز أك أم إجراء تنفيذم

 
 أالكجو األكمؿ إال إذا كانت بمنى أف تؤدم عمميا عم احرمة مقر البعثة مصكنة ألنو ال يمكني

عف اإلجراءات التفتيشية التي تتخذىا السمطة العامة في الدكلة المضيفة تجاه بعض المساكف 
 .2 األخرل داخؿ إقميميا

ـ عمى أنو " يجب عمى  1961/أ مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 45كأكدت المادة 
كجكد نزاع مسمح احتراـ كحماية دار البعثة ككذلؾ أمكاليا  الدكلة المعتمد لدييا حتى في حالة

 .3 كمحفكظاتيا "

 عمى الرغـ مف كجكد ىذه الحصانة إال انيا ليست مطمقة بؿ قيدت بحاالت منيا :

 أكالن : في حالة إيكاء الفاريف مف العدالة أك منح المجكء السياسي .

 ثانيان :في حالة اشتعاؿ حريؽ في مقر البعثة .

ُا : في حالة كقكع اعتداء عمى أحد المكجكديف بمقر البعثة كاستغاثو برجاؿ السمطة المحمية ثالث
 العامة .

                                                           
 ـ . 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسيةلعاـ  22راجع المادة  1
 .83 ص ،ـ 2007، القاىرة، العربية النيضة دار، كالتطبيؽ النظرية بيف المعاصرة الدبمكماسية العالقات، الدسكقي ابراىيـ 2
   ـ . 1961/أ مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسيةلعاـ 45راجع المادة  3
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ـ إختطؼ مكظفك السفارة الصينية في لندف السيد )صف يات  1896ففي عاـ ، مثاؿ عمييا
 فتمكف ىذا األخير مف إبالغ الشرطة التي اقتحمت، صف( الذم أصبح فيما بعد رئيسان لمجميكرية

 .1  دار البعثة كأنقذتو

 .2 رابعان : حالة استخداـ مقر البعثة لما ييدد أمف كاستقرار الدكلة المضيفة )تخزيف أسمحة(

ـ إقتحمت السمطات الصينية إحدل السفارات األجنبية في بكيف  1927ففي عاـ ، مثاؿ عمييا
فاحتجت ، لحزب معيفكعثرت عمى كميات مف األسمحة كالذخائر كالكثائؽ التي تثبت مؤازرتيا 

 .3  الدكلة المعينة كقطعت العالقات الدبمكماسية

لكف اتفاقية فيينا لـ تنص عمى ىذه اإلستثناءات حرصان منيا عمى ضماف حرمة مقر البعثة 
 .4  الدبمكماسية

ـ عمى : " ال يدخؿ أم مأمكر قضائي أك إدارم  1928مف اتفاقية ىافانا لعاـ  16نصت المادة 
دار األخيرأك مقر البعثة بدكف ، في الدكلة التي يعتمد لدييا المكظؼ الدبمكماسيأك أم مكظؼ 

 .5 مكافقتو "

تمتع مقر البعثة الدبمكماسية بالحصانة ال يحكؿ دكف إمكانية تنفيذ المشاريع العمرانية التي تقرىا 
األراضي أك عمى جزء مف العقارات أك ، بعد إذف البعثة، كقد يقتضي األمر اإلستيالء، الحككمة

كيتعيف عمى رئيس البعثة أف يسيؿ ليذه الدكلة ، أم مف المنشآت مف أجؿ تنفيذ تمؾ المشاريع
إف شاءت ، كالتنازؿ عف ما يتطمبو تنفيذىا مف أماكف تككف تحت يد البعثة، القياـ بمشركعاتيا

عدة عامة ىذا إلى جانب أف ىناؾ قا، بديالن عف األماكف التي استكلت الدكلة المضيفة عمييا
ف إعماؿ ىذه القاعدة يعطي ، مفادىا خضكع العقارات لقكانيف الدكلة التي تكجد فييا، ثابتة دكليان  كا 

في الحدكد ، لمدكلة صاحبة اإلقميـ الحؽ في أف تستكلي لممنفعة العامة عمى أم عقار يمـز لذلؾ
 .6 كبالشركط التي يفرضيا القانكف في ىذا الشأف

                                                           
 .120ص  ، الدبمكماسية ،د. ىاني الرضا  1
 .85 ص، مرجع سابؽ، الدسكقي ابراىيـ 2
 .120ص  ، مرجع سابؽ ، د. ىاني الرضا 3
 .391ص  ،ـ  1979 ،القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،الكجيز في القانكف الدكلي  ،حافظ غانـ  محمد 4
 ـ.1928مف اتفاقية ىافانا لعاـ  16راجع المادة  5

 .119ك 118ص  ، مرجع سابؽ  ،د. ىاني الرضا  6
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 1929اـ الحصانات الدبمكماسية الذم أقره معيد القانكف الدكلي لعاـ مف نظ 8كما نصت المادة 
كال يحؽ لرجاؿ السمطة ، كدار السكف بالحصانة، ـ عمى أف " تتمتع دار البعثة الدبمكماسية

كال يجكز في أم حاؿ ، التنفيذية الدخكؿ إلييا لمقياـ بميمة رسمية إال بعد مكافقة رئيس البعثة
حجزىا أك تفتيش كحجز األمتعة الشخصية الخاصة كالمراسالت الرسمية تفتيش دار البعثة أك 

 .1 كالمحفكظات "

ـ عمى أنو " ال يجكز  1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  41/3كما أكدت المادة 
استخداـ دار البعثة بأم طريقة تتنافى مع ميمات البعثة كما ىي مبينة في ىذه اإلتفاقية أك 

ا مف قكاعد القانكف الدكلي العاـ أك في أية اتفاقيات خاصة نافذة بيف الدكؿ المكفدة كالدكلة غيرى
 .2 المكفد إلييا "

ـ بخصكص ايكاء المجرميف العادييف عمى أنو "  1928مف اتفاقية ىافانا لعاـ  17نصت المادة 
ة بناء عمى طمبيا كؿ يمتـز المبعكثكف الدبمكماسيكف بأف يسممكا إلى السمطات المحمية المختص

 .3 مجـر أك متيـ بجريمة عادية يككف قد التجأ لدار البعثة "

مف معاىدة القانكف الجنائي المبرمة في مكنتفيدك بيف دكؿ أمريكا الالتينية  17كما نصت المادة 
ـ عمى أف "المجـر العادم الذم يمجأ إلى دار بعثة سياسية يجب أف يسممو رئيس  1889عاـ 

 .4 ى السمطات المحمية مف تمقاء نفسو أك بناء عمى طمب كزير خارجية الدكلة إلييا "البعثة إل

ـ   1961جئيف السياسييف لـ تجـر اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ االأما فيما يتعمؽ ب
 .41/3كىذا ما احتكتو المادة ، بؿ تركتو مفتكحان ، المجكء السياسي

ـ كمعاىدة القانكف الجنائي المبرمة في مكنتفيدك بيف 1929انا لعاـ كما أكجب كؿ مف اتفاقية ىاف
 ـ احتراـ المجكء بالنسبة لالجئيف السياسييف . 1889دكؿ أمريكا الالتينية لعاـ 

                                                           
 مف نظاـ الحصانات الدبمكماسية . 8راجع المادة  1
 ـ .   1961يينا لمعالقات الدبمكماسيةلعاـ مف اتفاقية ف  41/3راجع المادة  2
 ـ.1928مف اتفاقية ىافانا لعاـ  17راجع المادة  3
 ـ.1889مف معاىدة القانكف الجنائي المبرمة في مكنتفيدك بيف دكؿ أمريكا الالتينية  لعاـ  17راجع المادة  4
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، لقد أثيرت مسالة المجكء السياسي أماـ محكمة العدؿ الدكلية في النزاع بيف دكلتي ككلكمبيا كبيرك
بمنح المجكء السياسي لشخص يدعى )ىايادل  –عاصمة بيرك  –ليما  حكؿ قياـ سفارة ككلكمبيا في

عترضت بيرك عمى ىذا بسبب قياـ )التكرل( بإرتكاب عدة جرائـ سياسية في بيرك لذلؾ ، التكرل( كا 
ـ أف " منح الممجأ السياسي 20/11/1950قررت محكمة العدؿ الدكلية في حكميا الصادر في 

كأنو يجب أال يمنح إال إذا كجد لو ، عمى قاعدة السيادة اإلقميمية بكاسطة السفارات ينطكم عمى خركج
أساس إنساني كما لك كانت ىناؾ خشية عمى الالجئ مف إعتداء كىمجية بعض العناصر غير 

كأال يؤدم ىذا المنح  إلى منع تطبيؽ  قكاعد اإلختصاص القضائي أك القكاعد القانكنية ، المسئكلة
 المحمية  ".

ـ أصدرت محكمة العدؿ الدكلية حكمان تفسيريان لمحكـ سالؼ اإلشارة ألزمت فيو  13/6/1951كفي 
كلـ تطالب فيو حككمة ككلكمبيا بتسميـ ، -ليما  –ككلكمبيا بإنياء الممجأ الذم منحتو سفارتيا في 

ح الدكلتيف باتفاقيما عمى السماكقد انتيى ىذا النزاع بيف ، الالجئ )ىايادل التكرل( إلى حككمة بيرك
 . 1الجئ )التكرل( بالتكجو إلى دكلة أكرجكالل

تتمتع دار البعثة الدبمكماسية الفمسطينية في الخارج بمكجب القانكف الدكلي المعاصر بحصانة مف أم 
كتمتاز حصانة دار البعثة الدبمكماسية الفمسطينية بأنيا كسائر البعثات الدبمكماسية ، تدخؿ خارجي

 .2لمطمقةالمختمفة المتمتعة بالحصانة ا

كفقان لما كرد سابقان تمتنع الدكلة المضيفة لمبعثات الدبمكماسية عف القياـ باألعماؿ التي مف شأنيا أف 
 تسبب انتياكان لحصانة دار البعثة الدبمكماسية.

، كعميو ال يجكز لسمطات الدكلة المكفد إلييا الدخكؿ لدار البعثة الدبمكماسية إال بمكافقة رئيس البعثة
ييا اتخاذ كافة اإلجراءات كالتدابير الالزمة لحماية دار البعثة الدبمكماسية مف أم ضرر مف كيجب عم

أك أم عمؿ مف شأنو تيديد سالمة كاستقرار البعثة ، شأنو اإلضرار بيا كالحفاظ عمى أمنيا
 الدبمكماسية أك النيؿ مف ىيبتيا.

، زمة لحماية دار البعثة الدبمكماسيةفي حاؿ تقصير الدكلة المكفد إلييا في اتخاذىا لمتدابير الال
يترتب عمييا مسائمة قانكنية دكلية لعدـ قياميا بالتزاماتيا الدكلية بمنح الحصانات كاالمتيازات 

                                                           
كمية  ،رسالة دكتكراه  ،النظرية العامة لحؽ الممجأ في القانكف الدكلي  المعاصر  ،د أمر اهلل .ك أ.د برىاف محمد تكحي 81ص  ، مرجع سابؽ  ، د. منتصر سعيد حمكده 1

 .389ص  ،ـ1983القاىرة  ،كالمنشكرة في دار النيضة العربية  ،جامعة القاىرة  ،الحقكؽ 
2
 . 116ص  ،مرجع سابؽ  ، ديب عكاكم 
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إف عدـ االستقرار األكضاع الداخمية في الدكلة المكفد إلييا ال يشكؿ أساسان لتبرير ، الدبمكماسية
فمسؤكلية الدكلة المكفد ، لدبمكماسية في الدكؿ المكفد إليياانتياؾ حصانات السفارات كدكر البعثات ا

 . 1إلييا )المضيفة( ىي مسؤكلية مطمقة بصرؼ النظر عف كضعيا الداخمي

فإف ، إذا ظير اإلىماؿ مف جانب الدكلة المضيفة فيما يتعمؽ بأداء كاجبيا في حماية دار البعثة
بالتعكيض عف الخسائر الناجمة عف ىذا عمييا أف تتحمؿ ما يترتب عمى ذلؾ مف التزاـ دكلي 

كمف األمثمة التي يمكف ذكرىا في ىذا الصدد التعكيض الذم التزمت بريطانيا بدفعو إلى ، اإلىماؿ
ـ عف التمؼ الذم كقع لسفارة األخيرة في لندف بسبب اعتداء بعض  1969جنكب إفريقيا عاـ 
ـ عف التمؼ الذم كقع  1973يجيريا عاـ ككذلؾ التزاميا بدفع تعكيضات إلى ن، المتظاىريف عمييا

 . 2لسفارتيا في لندف مف جراء حادث تفجير سيارة محممة بالمفرقعات قرب مقر تمؾ السفارة 

 ينية طالممارسة الفمس

بعد  –البعثة الدبمكماسية االردنية  –تبدأ االستعدادات لتكفير الحماية لمقر البعثة الدبمكماسية الجديدة 
مية بيف الدكلة المعتمدة لمبعثة )المممكة األردنية الياشمية ( كبيف كزارة الخارجية إجراء اتصاالت رس

، ينية عمى فتح مقر لبعثة المممكة األردنية الياشميةطنية الفمسطة الك طبعد مكافقة السم، ينيةطالفمس
ص مف كزارة باسـ رئيس البعثة الدبمكماسية االردنية كيحضر شخينية طيتـ تبميغ كزارة الخارجية الفمس

ك رئيس البعثة الدبمكماسية نفسو مف اجؿ اختيار أالخارجية االردنية عادة ما يككف القائـ باالعماؿ 
كمف الممكف اف تقـك المممكة االردنية الياشمية باستمالؾ مقر ، مكاف مناسب لمقر البعثة الدبمكماسية

ة لمقر بعثتيا في كاشمية غير مستممالمممكة االردنية اليرض الكاقع أيف كلكف عمى طلبعثتيا في فمس
ينية بابالع الجيات المختصة بانو تـ طكبعد ىذه االجراءات تقكـ كزارة الخارجية الفمس، يفطفمس

 يف طفمس يف كتـ تحديد المكاف الخاص لمقر البعثة الدبمكماسية االردنية في طافتتاح سفارة في فمس
 3 . مف اجؿ تكفير الحماية الخاصة ليا

                                                           
1
 187ص  ، مرجع سابؽ ، محمد العمرم 

 
2
سمطات األمف كالحصانات كاالمتيازات  ،. ك فادم المالح 167ص  ،ـ 1999 ،الطبعة األكلى  ،لبناف  ،بيركت  ،دار الجيؿ  ،الدبمكماسية  ،هلل مصباح د . زايد عبيد ا 

 . 372ص  ،ـ  1981 ،االسكندرية  ،منشاة المعارؼ  ،الدبمكماسية 
مرجع  ،ينيةطكزارة الخارجية الفمس ، جميؿ عمي مينااالستاذ مع  مقابمة  ك ،مرجع سابؽ  ، يفطلدل دكلة فمس مقابمة مع سعادة قنصؿ المممكة األردنية الياشمية عالء العدكاف 3

 .سابؽ
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، نيا تشدد في بعض الحاالتأف الحماية عمى مقر البعثة الدبمكماسية االردنية دائمة اال عادة تكك 
مب حككمة المممكة طك عندما تأردنية نية الخاصة بالبعثة الدبمكماسية األطمثؿ االحتفاالت الك 

ية ينطيف كحينيا تبمغ كزارة الخارجية الفمسطك عند كجكد مظاىرات في فمسأردنية الياشمية ذلؾ األ
 .1 اتخاذ االجراءات الالزمة لتكفير الحماية الكافية كذلؾ بابالغ الجيات المختصة

 .حق المجوء : الفرع الثاني

كحؽ ، لقد تحدثنا عف الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية التي يتمتع بيا مقر البعثة الدبمكماسية
ة إيكاء مجرميف عادييف أك الجئيف المجكء يتفرع منيا كالسؤاؿ التي يثكر ىؿ يحؽ لمبعثة الدبمكماسي

 سياسييف ؟ 

 لإلجابة عف التساؤؿ ال بد مف معرفة مفيـك المجكء كأشكالو كمكقؼ االتفاقيات الدكلية منو . 

حؽ المجكء كما يمي : " إنو حؽ منح الحماية  مف الشرطة أك مف السمطة   (Pradier)لقد عرؼ 
عيف لرئيس البعثة كالميتميف بإقتراؼ جريمة كالذم لألشخاص غير التاب، القضائية لمدكلة المضيفة

كتعني ، كيرجع أساسان لفظ الممجأ إلى المغة اليكنانية القديمة، 2يمجأكف إلى مقر البعثة الدبمكماسية " 
، كقد جاء اإلسالـ كجعؿ الممجأ مف حقكؽ الالجئ، المكاف اآلمف الذم ال يجكز انتياؾ حرمتو 

ف أحد مف المشركيف ، ةكفرضيا عمى الدكلة اإلسالمي كحتى لك ىذا الالجئ مشركان لقكلو تعالى "  كا 
 . 3استجارؾ فأجره حتى يسمع كالـ اهلل ثـ أبمغو مأمنو ذلؾ بأنيـ قـك ال يعممكف "

عمى ما يمي :" لكؿ  فرد الحؽ في أف  14لقد كرد في اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف في المادة 
كىذا يتفؽ مع قكلو تعالى " ، 4اإللتجاء إلييا ىربان مف اإلضطياد "   يمجأ إلى بالد أخرل أك يحاكؿ

إف الذيف تكفتيـ المالئكة ظالمي أنفسيـ قالكا فيما كنتـ مستضعفيف في األرض قالكا ألـ تكف أرض 
  . 5اهلل كاسعة  فتياجركا فييا فأكلئؾ مأكاىـ جينـ كساءت مصيران "

 ـ العادم كالمجكء السياسي .ظيرت عدة أشكاؿ لمجكء منيا لجكء المجر 

                                                           
مرجع  ،ينية طكزارة الخارجية الفمس ،ميناجميؿ  االستاذ مقابمة معك  ،مرجع سابؽ  ، يفطمقابمة مع سعادة قنصؿ المممكة األردنية الياشمية عالء العدكاف لدل دكلة فمس  1

 .سابؽ
2
 .121ص  ، مرجع سابؽ ، الدكتكر ىاني الرضا 

3
 .6سكرة التكبة أية رقـ  

4
 راجع المادة الرابعة عشر مف االعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف . 

5
 .97سكرة النساء األية رقـ  
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لجكء المجـر العادم كيقصد بالمجـر العادم : ىك مف قاـ بإرتكاب جرائـ عادية كتشكؿ انتياؾ 
 لقانكف الدكلة التي ينتمي إلييا .  

إذ أنو ال يجكز استعماؿ مقر البعثة ، عمى الرغـ مف الحصانة التي يتمتع بيا مقر البعثة الدبمكماسية
 .1ح المجكء لممجرميف العادييف الياربيف مف العدالة الدبمكماسية لمن

يترتب عمى رئيس البعثة إبالغ السمطات ، إذا لجأ أحد المجرميف العادييف إلى مقر بعثة دبمكماسية
كفي حاؿ ، كأف يككف عمى استعداد تاـ عمى تسميـ المجـر إلييا متى طمب منو ذلؾ، المحمية بذلؾ

فإف لكزير خارجية الدكلة المضيفة أف يطمب منو ، سميـ المجـررفض رئيس البعثة الدبمكماسية ت
ذا أصر رئيس البعثة الدبمكماسية عمى مكقفو السابؽ بعدـ تسميـ ، بصفة رسمية تسميـ المجـر كا 

ذا ك ، المجـر يطمب الكزير مف حككمة المبعكث أف تكمفو بتسميـ المجـر ، حككمة المبعكثلـ تستجب ا 
، 2ية محاصرة كاقتحاـ مقر البعثة الدبمكماسية دكف أف يقع عمييا لكـ حينئذ يمكف لمسمطات المحم

 كمف األفضؿ أف ال تصؿ األمكر إلى ذلؾ.

ـ بيف  1928كىذا ما نصحت عميو صراحة االتفاقية الخاصة بمنح الممجأ المبرمة في ىافانا عاـ 
ى مفكضيتيا أك سفنيا في مادتيا األكلى " ال يسمح  لمدكؿ أف تمنح المجكء إل، الدكؿ األمريكية

كال ، الحربية أك معسكراتيا أك طائراتيا العسكرية ألشخاص متيميف أك محككـ عمييـ في جرائـ عادية
إلى الفاريف مف الخدمة البرية كالبحرية كاألشخاص المتيميف أك المحككـ عمييـ في جرائـ عادية 

ى السمطات المحمية بمجرد أف تطمب كيجب تسميميـ إل، الذيف قد يمجأكف إلى أحد األماكف المذككرة
 . 3ذلؾ  "

المجكء السياسي كىك عمى نكعيف إما أف يمجأ الشخص إلى دكلة معينة لحمايتو مف دكلتو التي يعاني 
أك أف يمجأ الشخص إلى مكاف في دكلتو بسبب اضطياد دكلتو لو ألسباب ، مف االضطياد فييا

كيقاـ المجكء السياسي عمى ، انة مف حككمة دكلتو سياسية كغيرىا مف األسباب مع تمتع المكاف بحص
كالثاني يككف لجكء الالجئ السياسي إلى مكاف داخؿ دكلتو ، عنصريف األكؿ أف يككف المجكء مؤقت

                                                           
1
 المادة السادسة . ،مشركع اتفاقية ىارفرد لتقنيف قانكف الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية  

 
 كما بعدىا  380ص  ،مرجع سابؽ ، فادم المالح2

3
 ـ .1928راجع المادة االكلى مف االتفاقية الخاصة بمنح الممجأ المبرمة في ىافانا عاـ  
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الذم يفرض عميو القانكف الدكلي أك القانكف الداخمي لدكلة الالجئ  منع دخكؿ سمطات دكلة الالجئ 
 . 1الدبمكماسية كمف ىذه األماكف مقر البعثات، إليو

كمف الفقياء ما ، فكشي ك دم ريؿ، ىناؾ عدة فقياء أيدكا فكرة اإليكاء الدبمكماسي منيـ الفقيو فاتيؿ
  . 2فكستيف ك جركشيكس، كاف معارضان لو أمثاؿ

أصبحت مقرات البعثات الدبمكماسية مكاف الرتياد الالجئيف العادييف أك السياسييف الذيف يالحقكف  
نتيجة لما تتمتع بو مقرات  البعثات الدبمكماسية مف حصانة دخكؿ السمطات ، دكليـ  مف قبؿ سمطات

ففي حاؿ ، أماـ البعثة في حاؿ لجكء الالجئ  إلييا خياريف إما تقبؿ لجكئو أك ترفضو، المحمية إلييا
كفي حاؿ رفض البعثة ، قبكلو يمنع عمى السمطات المحمية لدكلتو دخكؿ مقر البعثة الدبمكماسية

أما إذا كاف الالجئ  ، تسمح لمسمطات الدخكؿ لمقرىا كأخذه أك تسممو ليا، الدبمكماسية لالجئ 
أم أف الالجئكف ، 3سياسي لجأ إلى دكلة معينة غير دكلتو يفرض ذلؾ عمى الدكلة قبكؿ لجكئو فييا  

 . 4السياسيكف ليـ لجكء تحت ظركؼ معينة

كباالتفاؽ مع سمطات دكلتو ، اسي في حاؿ قبكؿ لجكئوتتكلى البعثة الدبمكماسية حماية الالجئ السي
بمعنى أف حؽ اإليكاء السياسي يخضع إلى اعتبارات سياسية أكثر ، 5يتـ نقمو خارج حدكد دكلتو 

كفؽ لمعالقات الدكلية المتبادلة ما بيف البعثة الدبمكماسية  كالدكلة المعتمدة ، منيا لالعتبارات الدكلية
 لدييا .

محكمة العدؿ الدكلي بمسألة الالجئ السياسي بشأف النزاع الذم كقع بيف بيرك أما بخصكص رأم 
، -ليما  –كككلكمبيا كلجكء شخص يدعى ) ىايادل التكرل (إلى سفارة ككلكمبيا في عاصمة البيرك 

بسبب ارتكابو جرائـ سياسية بحقيا ، كاعتراض األخيرة عمى منح السفارة الككلكمبية ممجأ دبمكماسي لو
                                                           

 .202ص  ، مرجع سابؽ  ، الدكتكر سييؿ حسيف الفتالكم 1

2
 .120ص  ، 1966السنة  22مجمد  ،ف الدكلي المجمة المصرية لمقانك  ،االلتجاء لمسفارات كالدكؿ األجنبية  ،عمي صادؽ أبك ىيؼ  

3
( 17-)د 1839قرارىا  ،. كراجع قرارات الجمعية العامة  بشأف الحؽ في الممجأ  1967راجع المادة األكلى مف إعالف الممجأ اإلقميمي الصادر عف الجمعية العامة عاـ  

كانكف األكؿ  16( المؤرخ في   21-)د2203كقرارىا   ،1965كانكف األكؿ / ديسمبر  20في  ( المؤرخ20 -)د2100كقرارىا  ،1962كانكف األكؿ / ديسمبر 19المؤرخ في 
 . 1966/ ديسمبر 

4
 المادة األكلى كالثانية . ، 1928لقد أقرت ذلؾ اتفاقية الدكؿ األمريكية بخصكص منح المجكء عاـ  

 
 .172ص   ،1994 ،الطبعة األكلى  ،بنغازم  –لعمـك االقتصادية مركز بحكث ا،أصكؿ العمؿ الدبمكماسي كالقنصمي  ،عطا محمد صالح زىرة  5

كمارس  ،كبعد تغير الكضع السياسي في لبناف عاد ميشؿ عكف  إليو  ،كقامت السفارة بنقمو إلى باريس  ،ـ لجأ ميشؿ عكف رئيس لبناف إلى السفارة الفرنسية 1990في عاـ  
 حقكقو السياسية .
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ـ بشأف النزاع عمى : " إف منح 1950نكفمبر عاـ  20حيث قررت المحكمة في ، دتيا لوكمطار 
كأنو يجب أال يمنح إال إذا كجد لو ، الممجأ الدبمكماسي يتضمف خركجان عمى قاعدة السيادة اإلقميمية

أساس إنساني كما لك خيؼ عمى المجـر السياسي مف اعتداء كىمجية بعض العناصر غير المسؤكلة 
 . 1السكاف "مف 

ألزمت فيو ، ـ أصدرت محكمة العدؿ الدكلية حكمان تفسيريان لمحكـ سابؽ الذكر13/6/1951كفي 
كلـ تطالب فيو حككمة ككلكمبيا بتسميـ ، ككلكمبيا بإنياء الممجأ الذم منحتو سفارتيا في " ليما"

السماح لمالجئ )  كقد انتيى ىذا النزاع بيف الدكلتيف بإتفاقيما عمى، الالجئ إلى حككمة بيرك
 . 2التكرل( بالتكجو إلى دكلة أكرجكال

عادييف أك سياسييف  –ال يكجد سند قانكني يبيف في طياتو قياـ البعثات الدبمكماسية بإيكاء المجرميف 
ألف قياميا بمثؿ ىذا العمؿ مف شأنو المساس بحؽ الدكلة المعتمدة البعثة الدبمكماسية لدييا  –

كيفيـ ضمنان ، 3كتشكؿ تجاكزان لممياـ الدبمكماسية المنكطة بيا ، عمى أرضياباختصاصاتيا السيادية 
ـ عمى أنو : "ال يجكز 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  41/3مف نصت المادة 

كما بينتيا نصكص ىذه ، استعماؿ األماكف الخاصة بالبعثة عمى كجو يتنافى مع مياـ  البعثة
رىا مف القكاعد العامة لمقانكف الدكلي أك االتفاقيات الخاصة المعمكؿ بيا بيف الدكلة االتفاقية أك غي

 . 4المرسمة كالدكلة المستقبمة "

ـ عمى أف " يمتـز المكظفكف الدبمكماسيكف بأف  1928مف اتفاقية ىافانا لعاـ  17كقد نصت المادة 
ـر أك متيـ بجريمة عادية كاف قد يسممكا إلى السمطات المحمية المختصة حيف تتقدـ بطمب كؿ مج

 . 5التجأ إلى مقر البعثة "

كمف ، كما أف ىناؾ عدة اتفاقيات نظمت ممارسة البعثات األجنبية في إيكاء المجرميف السياسييف
، كعقدت عدة اتفاقيات منيا، المعركؼ بأف دكؿ أمريكا الالتنية أقرت المجكء السياسي ألسباب خاصة

                                                           
1
 .392ص   ،مرجع سابؽ ، محمد حافظ غانـ 

2
 .389ص  ،مرجع سابؽ ، برىاف محمد تكحيد أمر اهلل 

 .73ص   ،مرجع سابؽ  ، عطا محمد صالح زىرة 3

4
 ـ.1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  41/3راجع المادة  

5
 ـ.1928مف اتفاقية ىافانا لعاـ  17راجع المادة  
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كقد أقر  ، ـ 1954كاتفاقية كاركاس عاـ  ، ـ1939ك عاـ ، ـ1933، ـ1859اتفاقية مكنتفيدك عاـ 
 ـ في مدينة بات )انكمترا(.1950معيد القانكف الدكلي حؽ المجكء السياسي عاـ 

 . ةالفمسطيني مارسةالم

عمى عكس المشرع  كالمجـر العادم يني مكقؼ كاضح بشاف الالجى السياسيطتخذ المشرع الفمسيلـ 
( مف الدستكر االردني عمى انو : )ال يسمـ 21نص المشرع االردني في المادة )االردني فمقد 

كيتضح مف خالؿ ىذا النص ، الالجئكف السياسيكف بسبب مبادئيـ السياسية اك دفاعيـ عف الحرية (
 ، مبادلء سياسيةف دافعكف عيالذيف  اف المشرع االردني سمح بالمجكء السياسي لممجرميف السياسييف

 .دكلتيـ  اتطسمتسميميـ الى جز فمـ ي

فنص المشرع االردني عمى تسميـ المجرميف العادييف في الفقرة الثانية مف المادة السابقة عمى ما ياتي 
 : ) تحدد االتفاقيات الدكلية كالقكانيف اصكؿ تسميـ المجرميف العادييف(.

ريعات كاضحة يني تفادم ىذا النقص التشريعي مف خالؿ سف تشطيتكجب عمى المشرع الفمس
بخصكص الالجى السياسي كتسميـ المجـر العادم كتحديد مفيـك المجكء السياسي بما يتناسب 

 ينية.طكبتكافؽ مع المصالح الفمس

 يف ما يمي:طيني الى ام سفارة اجنيبة في فمسطكتككف االجراءات المتبعة في حاؿ لجكء فمس

يني كىنا تككف السفارة طتسميـ الالجى الفمس مف السفارة االجنبية ينيةطالفمس مب كزارة الخارجيةطت
 اماـ خياريف ىما:االجنبية 

 يني.طالخيار االكؿ : تسميـ الالجى الفمس

 تسميـ الالجى لحيف تبميغ حككمتيا.الخيار الثاني: رفض 

كلـ يحصؿ عمى أرض الكاقع لجكء الجئ سياسي أك مجـر عادم إلى مقر البعثة الدبمكماسية 
 .1الياشمية لممممكة األردنية 

 

                                                           
1
 مرجع سابؽ . ،يفطالياشمية عالء العدكاف لدل دكلة فمسمقابمة مع سعادة قنصؿ المممكة األردنية  



 

134 
 

حرمة محفوظات البعثة ووثائقيا واإلعفاءات المالية المتعمقة بمقر البعثة : الفرع الثالث
 .الدبموماسية

يعرؼ مقر البعثة الدبمكماسية بأنو مبنى تزاكؿ فيو البعثات الدبمكماسية أعماليا كتحتفظ بكثائقيا 
في الدكلة المعتمدة لدييا أك بالبعثات كتجرم اتصاالتيا بالمسؤكليف سكاء ، كمحفكظاتيا الخاصة فيو

كقد يككف المقر ممكُا لمدكلة المكفدة لمبعثة الدبمكماسية أك ، 1الدبمكماسية األجنبية فييا أك بحككمتيا
كيضـ مقر البعثة الدبمكماسية كافة المباني التي تستخدميا البعثة في ، تشغمو عف طريؽ اإليجار

 . 2يط بيا كممحقاتيا كالحديقة كالمكاف المخصص لكقكؼ السياراتكأيضان الفناء المح، تسيير أعماليا

كما يتعمؽ ، كيقصد بكثائؽ البعثة جميع الكتب الرسمية كالمذكرات الصادرة كالكاردة لمبعثة الدبمكماسية
كالفاكس كغيرىا مف األمكر المتصمة بيا كاليامة في أداء ، بالبعثة مف أجيزة حاسكب كاالنترنت

 عمميا .

كىذه نتيجة حتمية لما يتمتع بو ، كثائؽ البعثة الدبمكماسية كمحفكظاتيا كأرشيفيا بحرمة خاصةتتمتع 
مف  24فقد نصت المادة ، فال يجكز المساس بيا أك التعرض ليا، مقر البعثة الدبمكماسية لمحصانة

ككثائقيا  ـ عمى أنو :" تككف حرمة محفكظات البعثة1961اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 
إف كركد عبارة أيان كاف مكانيا يقصد بيا سكاء كانت ىذه الكثائؽ ، 3مصكنة دائمان أيان كاف مكانيا" 

أك داخؿ الحقيبة الدبمكماسية ، كالمحفكظات الخاصة بالبعثة مكجكدة في مقر البعثة الدبمكماسية نفسيا
جية كالدكلة المعتمدة لدييا مف جية  عند تبادؿ ىذه الكثائؽ كالمحفكظات بيف البعثة الدبمكماسية مف

 كسيتـ الحديث عف الحقائب الدبمكماسية بالتفصيؿ فيما بعد. ، أخرل

كما ال يجكز أف ، مف اتفاقية فيينا عمى أنو :" ال يجكز تفتيش مقر البعثة 22/3كما نصت المادة 
  . 4تنفيذم "يتعرض أثاثيا أك مكجكداتيا ككسائؿ نقميا لممصادرة أك الحجز أك ألم إجراء 

إذ ال يجكز مصادرتيا ، تشمؿ حصانة البعثة الدبمكماسية حرمة محفكظاتيا كأكراقيا ككثائقيا كأرشيفيا
كيجب عمى رئيس البعثة الدبمكماسية اتخاذ جميع التدابير الالزمة لمحيمكلة دكف معرفة ، أك تفتيشيا

                                                           
1
 . 70ص ،  مرجع سابؽ  ، الدكتكر عمي محمد صالح زىرة 

2
 ـ .1961راجع الفقرة السابعة مف المادة األكلى مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  

3
 ـ .1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  24راجع المادة  

4
   ـ .1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  22/3راجع المادة  
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خاصة الدكلة المعتمدة لدييا البعثة أسرار ىذه المحفكظات كالكثائؽ كتككف بعيدة عف متناكؿ الغير ك 
 الدبمكماسية .

ف كانت حصانة مقر البعثة الدبمكماسية يشمؿ  كقد أشارات لجنة القانكف الدكلي في تعميقيا بأنو كا 
إال أف ىذه الحصانة ال تكفؿ الحماية لممحفكظات كالكثائؽ في ، المحفكظات كالكثائؽ المكجكدة فييا

  . 1تـ العمؿ عمى حمايتيا بنص خاص لذلؾ، جميع األماكف كاألكقات

  ةالفمسطيني مارسةالم

ريقة طم بعثة دبمكماسية الحؽ في الحفاظ عمى كثائقيا كمحفكظاتيا كمراسالتيا بالبشكؿ عاـ يككف أل
كيتـ التنسيؽ في ىذا المجاؿ ، بيعة الدكلة المعتمدةطالتي تراىا مناسبة كتختمؼ االجراءات تبعان ل

 ينية.طينية كبما ال يخالؼ االنظمة كالتعميمات الفمسطرجية الفمسعادة مع كزارة الخا

ىناؾ حاالت تنتيؾ فييا حرمة كثائؽ كمحفكظات كمراسالت البعثة الدبمكماسية كسرقة االختاـ 
قياـ  رة كاالمف كعندطلسفارة كغيرىا مف الكثائؽ القانكنية عندما يككف ىناؾ فقداف لمسياالخاصة ب

 8/4/1970ا البعثة الدبمكماسية بكاجباتيا نحك السفارات كمثاؿ ذلؾ انو بتاريخ الدكلة المعتمدة لديي
تـ االعتداء عمى السفارة االردنية في دكلة لبناف كحرقت جميع الكثائؽ المكجكدة فييا كمنع رجاؿ 

اىرات في االردف قاـ حدث اف قامت مظ 15/4/1970فاء مف اخماد الحريؽ كبتاريخ طاال
جان عمى زيارة جكزيؼ سسيكك مساعد كزير الخارجية الى االردف بحرؽ مكتب احتجاالمتظاىركف 

 .2 المعمكمات االمريكي كاالعتداء عمى السيارات كحرقيا

يف أم انتياؾ لحرمة كثائؽ طلـ تسجؿ البعثة الدبمكماسية لممممكة األردنية الياشمية المعتمدة لدل فمس
 .3 كمحفكظات كمراسالت خاصة بالبعثة الدبمكماسية

 أما فيما يتعمق باإلعفاءات المالية المتعمقة بمقر البعثة الدبموماسية 

باستثناء ، تعفى مقرات البعثات الدبمكماسية مف الضرائب كالرسكـ المقررة في الدكؿ المعتمدة لدييا
، كمثاؿ عمى ذلؾ رسكـ استيالؾ الكيرباء كالماء كالياتؼ كاالنترنت، رسكـ الخدمات التي تؤدل إلييا

                                                           
 .135كص 134ص  ، مرجع سابؽ  ، عمي صادؽ ابك ىيؼ1
 
 .40ص  ،ـ 1997 ،ت جامعة آؿ البي ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،حصانات المبعكث الدبمكماسي كامتيازاتو في النظاـ القانكني االردني  ،رائد سامي عفاش العدكاف  2
 مرجع سابؽ. ،يفطمقابمة مع سعادة قنصؿ المممكة األردنية الياشمية عالء العدكاف لدل دكلة فمس 3
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، كرسكـ إيجار مقر البعثة الدبمكماسية في حاؿ ككنو لـ يكف ممكان لمدكلة المكفدة لمبعثة الدبمكماسية
 -1ـ عمى أنو " 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  23كىذا ما نصت عميو المادة 

ة أك المستأجرة مف جميع كيعفى رئيس البعثة بالنسبة إلى مرافؽ البعثة المممكك، تعفى الدكلة المعتمدة
ال يسرم اإلعفاء ، ما لـ تكف مقابؿ خدمات معينة، الرسكـ كالضرائب القكمية كاإلقميمية كالبمدية

المنصكص عميو  في ىذه المادة عمى تمؾ الرسكـ كالضرائب الكاجبة بمكجب قكانيف الدكلة المعتمد 
 . 1ثة "لدييا عمى المتعاقديف مع الدكلة المعتمدة أك مع رئيس البع

يتضح مف خالؿ المادة السابقة بأف اإلعفاء المذككر ال يسرم عمى المتعاقديف مع الدكلة المكفدة أك 
كبالنتيجة فإف المتعاقديف يخضعكف لمضرائب كالرسـك المقرر بمكجب ، مع رئيس بعثتيا الدبمكماسية

مى األشخاص الذيف يتعاممكف يجكز فرض الضريبة ع، قكانيف الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية
، فتفرض الضرائب عمى كسائؿ نقميـ، كالكسطاء الذيف يقكمكف بتزكيد البعثة بالبضائع، مع البعثة

بمعنى أخر ينطبؽ القانكف الخاص المطبؽ في الدكلة المعتمدة لدييا البعثة عمى المتعاقديف كال 
 ـ.1961فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  يخضعكف إلى أحكاـ القانكف الدبمكماسي المتمثؿ في اتفاقية

فرض ضريبة عمى الكاردات التي تحصؿ عمييا عتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية ال يجكز لمدكلة الم 
قد تقكـ البعثة بتقديـ خدمات لرعاياىا أك لمكاطني الدكلة المعتمدة لدييا أك ، مثاؿ عمييا، 2البعثة 

 ـك تصديؽ كثائؽ أك منح شارات الدخكؿكرس، لألجانب مقابؿ مبمغ مف الماؿ

ـ عمى " إعفاء مقر البعثة مف كافة 1929مف قرار معيد القانكف الدكلي لعاـ  19كقد نصت المادة 
 . 3إذا كاف جاريا بممؾ الدكلة المرسمة "، الرسـك كالضرائب

أف :" الدكلة  ـ في الفقرة األكلى عمى 1932كقد نصت المادة الرابعة مف مشركع معيد ىارفارد لعاـ 
المستقبمة ال تفرض ضرائب أك رسكمان عمى األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة إذا كانت ممكان لمدكلة 

 . 4المرسمة الستعماؿ بعثتيا "

 

                                                           
1
 ـ .1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  23راجع المادة  

2
تعفى الرسـك كالضرائب التي تحصميا البعثة في أعماليا  الرسمية مف أم رسـ أك ـ عمى أنو :" 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  28فقد نصت المادة  

 ضريبة ".
3
 ـ.1929مف قرار معيد القانكف الدكلي العاـ لعاـ  19راجع المادة  

4
 ـ . 1932مف مشركع معيد ىارفارد لعاـ  4/1راجع المادة  



 

137 
 

مف أىـ الضرائب بالنسبة لمبعثة الدبمكماسية ىي الضريبة العقارية التي قد تككف مستحقة عمى مقر 
 . 1الضريبي لمدكلة صاحبة اإلقميـ البعثة الدبمكماسية كفقان لمنظاـ

عندىا ، مثاُل في بريطانيا العرؼ االنجميزم يقضي عندما يككف مقر السفارة ممكان لمحككمة األجنبية
غير انو في كاقع العالقات الدكلية ال تخضع ، تدفع الضرائب العقارية ما لـ يكف اتفاؽ باإلعفاء

 . 2لمضرائب

مة االتحادية في سكيسرا قرار تنفيذم خاص بتطبيؽ القرار ـ أصدرت الحكك 6/12/1920في تاريخ 
حيث نصت المادة السابعة منو عمى ، ـ بخصكص الضرائب28/12/1920االتحادم الصادر في 

أنو تعفى مف ىذه الضرائب " الحككمات األجنبية كرؤساء البعثات المعتمديف لدل االتحاد السكيسرم 
 . 3ف مخصصة الستعماؿ البعثة الدبمكماسية "مف أجؿ المباني المممككة ليـ التي تكك 

تمنح  -1ـ عمى أنو " 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  1/ 36كما كأشارت المادة 
كفقان لألحكاـ التشريعية كالتنظيمية التي تتبناىا حؽ اإلدخار كاإلعفاء مف الرسـك ، الدكلة المستقبمة

عدا نفقات اإليداع كالنقؿ كالنفقات العائدة ، لعائدات المتصمة بياالجمركية كغيرىا مف الرسكـ كا
 كذلؾ عف :، لخدمات مماثمة

 .األشياء المخصصة لالستعماؿ الرسمي لمبعثة  - أ
األشياء المخصصة لالستعماؿ الشخصي لمممثؿ الدبمكماسي أك ألفراد أسرتو الذيف يعيشكف  - ب

 .4 إلقامتو "معو في معيشة كاحدة بما في ذلؾ األشياء العائدة 
أيدت اتفاقية ىافانا الخاصة بالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية المبرمة بيف الدكؿ األمريكية عاـ 

ـ فيما يتعمؽ بإعفاء مقر البعثة الدبمكماسية مف الضرائب  إذ نصت في الفقرة الثانية مف 1928
المعتمديف لدييا مف جميع  عمى ما يمي :" أف يعفى المكظفكف الدبمكماسيكف في الدكلة 18المادة 

 . 5ضرائب األرض بالنسبة لمقر البعثة إذا كاف ممكان لحككمتيا "

 

                                                           
1
 .149ص، مرجع سابؽ  ، الدكتكر عمي صادؽ ابك ىيؼ 

2
 .65ص  ،ـ1960دمشؽ  ،الطبعة الثانية  ،الدبمكماسية كالبركتكككؿ  ،سمكحي فكؽ العادة الدكتكر  

 149ص، مرجع سابؽ ، الدكتكر عمي صادؽ ابك ىيؼ 3

4
 ـ.1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  36/1راجع المادة  

5
 .274ص  ،الطبعة الثانية ،بغداد  –طبعة شفيؽ م ،الدبمكماسية في  النظرية كالتطبيؽ  ،الدكتكر فاضؿ زكي محمد  
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  ةالفمسطيني مارسةالم

يني النص عمى اعفاء دكر طلقد أغفؿ المشرع الفمس، ينيةطمف خالؿ استقراء القكانيف كاألنظمة الفمس
فؽ عمييا في ىذا الصدد أعفت إال أف العرؼ كالعادات المت، البعثات الدبمكماسية مف الضرائب

عمى أف ال يككف األمر متعمؽ ، عقارات البعثات الدبمكماسية مف الضرائب كالرسكـ كرسكـ التسجيؿ
كعمى أرض ، برسكـ تحصيؿ مقابؿ تأدية خدمات خاصة مثؿ خدمات المياه كالكيرباء كاالنترنت

بدأ المعاممة بالمثؿ فيما يتعمؽ باالعفاءات الكاقع يتفؽ ما كرد في اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية كم
 1يف طالمالية المتعمقة بمقر البعثة الدبمكماسية لممممكة األردنية الياشمية لدل فمس

 .الحصانات واالمتيازات الدبموماسية المتعمقة بعمل البعثة الدبموماسية  : الثانيمب طالم 

سية لممممكة االردنية بعمؿ البعثة الدبمكما سنتناكؿ الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية المتعمقة
 مف خالؿ تبياف حرية االتصاؿ كحصانة الحقيبة الدبمكماسية كحامميا .الياشمية 

 

 .حرية االتصال :  الفرع األول

بأنو يحؽ لمبعثة الدبمكماسية في إجراء االتصاالت ، المبدأ العاـ الذم جرل عميو العمؿ الدبمكماسي
، كاالتصاؿ بحككمة الدكلة المعتمدة لدييا كببعثاتيا كقنصمياتيا، اضيا الرسميةالالزمة في كافة أغر 

كبالبعثات الدبمكماسية كالقنصمية كالمكاتب التمثيمية لممنظمات الدكلية كاإلقميمية ، أينما كجدت
،  2فد إلييا كأيضان رعايا الدكلة المكفدة المقيميف في إقميـ الدكلة المك ، المعتمدة في الدكلة المكفدة إلييا

استخداـ األجيزة الالسمكية إال بعد مكافقة ، البرقيات، منيا الرسائؿ، مستخدمة جميع الكسائؿ المناسبة
 كالرسؿ الدبمكماسييف .، الدكلة المعتمدة لدييا

عمى أنو " تسمح  1/ 27أقرت اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية حرية االتصاؿ كحرمتو في المادة 
كيحؽ لمبعثة في اتصاالتيا ، تقبمة كتصكف حرية اتصاالت البعثة لكافة األغراض الرسميةالدكلة المس

، ككذلؾ مع البعثات األخرل كالقنصميات التابعة ليذه الدكلة حيثما كجدت، مع حككمة الدكلة المرسمة
أك أف تستخدـ كسائؿ االتصاؿ الخاصة بما في ذلؾ حامؿ الحقيبة الدبمكماسية كالرسائؿ الرمزية 

                                                           
1
 مرجع سابؽ. ،ينيةطكزارة الخارجية الفمس ،كمقابمة مع االستاذ جميؿ مينا  ،مرجع سابؽ  ، يفطمقابمة مع سعادة قنصؿ المممكة األردنية الياشمية عالء العدكاف لدل دكلة فمس 

2
 .339ص   ،ـ1999الجزء األكؿ  ،مطبعة عدناف عبد الجابر  ،مكماسي الدبمكماسية كالقانكف الدب ،الدكتكر خالد حسف الشيخ  
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الرقمية )الشيفرة( .عمى أنو ال يحؽ لمبعثة أف تقيـ أك تستعمؿ جياز إرساؿ السمكيا إال بمكافقة الدكلة 
 .  1المستقبمة  "

أف اليدؼ مف حرية االتصاؿ  المكفكلة لمبعثات ، السالفة الذكر 27/1يتضح مف نص المادة  
كالتزاـ الدكلة المعتمدة لدييا  ، الرسميةىك تمكيف تمؾ البعثة مف أداء مياميا ككظائفيا ، الدبمكماسية

إف حرية البعثة في استخداـ كسيمة االتصاؿ مطمقة إال ، صكف حرية االتصاؿ كتكفير الحماية الالزمة
مف قيد الحصكؿ عمى إذف مسبؽ مف الدكلة المعتمدة لدييا بالنسبة لالتصاؿ عبر أجيزة اإلرساؿ 

 الالسمكي .

كتشمؿ عبارة المراسالت الرسمية كافة ، لرسمية لمبعثة حرمة مصكنةالفقرة الثانية " لممراسالت ا
 المراسالت الخاصة بالبعثة كمياميا ".

كأدت الفقرة الثانية مف نفس المادة المذككرة سابقُا عمى ما يمي : " تككف حرمة المراسالت لمبعثة 
 .  2كيقصد بالمراسالت جميع المراسالت المتعمقة بالبعثة ككظائفيا "، مصكنة

أف حقيقة حرية االتصاؿ ال تككف ليا أم قيمة عممية ما لـ ، إف ما استقر عميو العرؼ الدكلي
تالزميا السرية كعدـ المساس كالتعرض ليا كاإلطالع عمييا مف قبؿ الدكلة المعتمدة لدييا البعثة 

 .  27كىذا ما بينتو الفقرة الثانية مف المادة ، الدبمكماسية أك األفراد أك دكلة أخرل

ـ لمحصانات الدبمكماسية عمى ما يمي : "عمى الدكؿ 1928مف اتفاقية ىافانا لعاـ  15نصت المادة 
خاصة ما  تعمؽ منيا ، أف تييأ لممكظفيف الدبمكماسييف جميع التسييالت الالزمة لقياميـ ألعماليـ

 .3بحرية االتصاؿ مع حككماتيا "

فإف ، راعات جديدة في مجاالت االتصاؿ كالتكاصؿكظيكر اخت، كنتيجة لمتقدـ العممي كالتكنكلكجي
 .الحصانة تمتد لتشمؿ جميع كسائؿ االتصاالت الحديثة دكف استثناء  

 

 

                                                           
1
 ـ .1961اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  مف 27/1راجع المادة  

2
 ـ .1961اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  مف 27/2راجع المادة  

3
 ـ .1928لعاـ  مف اتفاقية ىافانا لمحصانات الدبمكماسية 15راجع المادة  
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 ينية طالممارسة الفمس

يف كتحديد مقرىا كمساكف رئيسيا طفي فمس  -المممكة األردنية الياشمية -بعد اعتماد البعثة األجنبية
ينية التكاصؿ مع الجيات طاسية مف كزارة الخارجية الفمسمب ىذه البعثة الدبمكمطت، كاعضائيا

الياتؼ كالفاكس كاالنترنت كغيرىا مف كسائؿ االتصاؿ التي  طك طالمختصة مف أجؿ تكفير خ
 تستمزميا عمؿ البعثة الدبمكماسية .

 ينية استعماؿ كافة أجيزة االتصاالت السمكية كالالسمكية فاستعماليما ال يقـكطة الفمسطتسمح السم
الرسـك )المكتب التمثيمي ( كتدفع سفارة المممكة األردنية الياشمية ، عمى أساس المعاممة بالمثؿ

 المقررة عمييا شأنياِ شأف أم مؤسسة .

إال أنو ممكف أف ، يف بمراقبة ىكاتؼ أك مراسالت البعثة الدبمكماسيةطألم جية في فمسال يسمح 
دييا مف خالؿ كزارة الخارجية بمراقبة ىكاتؼ اك مب السفارة المعتمدة في الدكلة المعتمدة لطت

فبدكرىا تقكـ كزارة الخارجية تبميغ الجيات المعينة بمراقبة ىكاتؼ مقر البعثة أك مساكف ، مراسالت
 .أحد اعضائيا 

يا طك طمبيا مراقبة خطينية عمى السفارات المعتمدة لدييا في حاؿ طكزارة الخارجية الفمس طكتشتر 
 أمريف ىما :

 كف ذلؾ بمذكرة رسمية .أف يك -1
 أف تككف مدة المراقبة محدكدة بفترة زمنية . -2
ينية مراقبة ىكاتؼ أك طمب السفارة األردنية مف كزارة الخارجية الفمسطكعمى أرض الكاقع لـ ت -3

 .1 مراسالت

بشككل  1995تقدمت سفارة جنكب افريقيا في عماف في شير ايمكؿ مف العاـ ، عمى سبيؿ المثاؿ
زعاجيا مف خالؿ  ضد شخص مجيكؿ يقكـ بمالحقة كمراقبة إحدل مكظفات البعثة الدبمكماسية كا 

، الجيات المعنية بمراقبة ىاتؼ المكظفة المذككرة مب مف كزارة الخارجية األردنية ابالغطك ، الياتؼ
البة مف سفارة جنكب افريقيا إرساؿ مذكرة رسمية لمراقبة ط، فرفضت كزارة الخارجية األردنية ذلؾ

 .2 المكظفة كتحديد مدة ليذه المراقبةىاتؼ 
                                                           

1
 مرجع سابؽ . ،ينيةطكزارة الخارجية الفمس ،كمقابمة االستاذ جميؿ مينا ،مرجع سابؽ  ، يفطمقابمة مع سعادة قنصؿ المممكة األردنية الياشمية عالء العدكاف لدل دكلة فمس  

 .47ص  ، ـ1997 ،جامعة آؿ البيت  ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،االردني  حصانات المبعكث الدبمكماسي كامتيازاتو في النظاـ القانكني ،رائد سامي عفاش العدكاف   2
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 . حصانة الحقيبة الدبموماسية وحامميا:  الفرع الثاني

كيقصد بيا : الطركد التي ، تعد الحقيبة الدبمكماسية مف أىـ المراسالت الخاصة لمبعثات الدبمكماسية
   1 .تحكم عمى المراسالت الرسمية كالكثائؽ المكجية حصريان  لالستعماؿ الرسمي 

ؿ ما يرسؿ مغمقان لمبعثة الدبمكماسية كالطركد كالظركؼ كغيرىا مف الكثائؽ كاألشياء المعدة ك
لالستعماؿ الرسمي تعتبر في حكـ الحقيبة الدبمكماسية كتتمتع بالحرمة كالحصانة الدبمكماسية التي 

مف  27/2لمادة كعميو نصت ا، 2تكفميا كتضمف ليا الحماية الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية
، ـ عمى " لممراسالت الرسمية لمبعثة حرمة مصكنة1961اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 

 كتشمؿ عبارة المراسالت الرسمية كافة المراسالت الخاصة بالبعثة كمياميا  ".

قمتيا  يتدلى مف، كالحقيبة الدبمكماسية ىي حقيبة أكراؽ مصنكعة مف الجمد أك مف القماش السميؾ
كمع ازدياد عدد السفارات كتعدد احتياجاتيا لـ تقتصر الحقيبة ، خاتـ معدني يحمؿ عالمات خاصة

فتحتاج السفارات إلى أجيزة إرساؿ ، الدبمكماسية عمى حقيبة إنما ممكف أف تككف صندكقان خشبيُا كبيران 
دبمكماسية ما دامت  ككؿ ىذه األمكر مف الممكف أف تككف حقائب، كاستقباؿ أك أجيزة الكتركنية

 .  3مختكمة بطريقة رسمية كتحمؿ العالمات المميزة ليا

ال يجكز أنو حيث ، حرمة الحقيبة الدبمكماسية مستمدة مف حرمة مراسالت البعثة الدبمكماسية إف
أك كشؼ مضمكف أسرارىا كىذا ما نصت عميو الفقرة ، حجز  الحقيبة الدبمكماسية أك اإلطالع عمييا

ـ عمى ما يمي : " ال يجكز 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  27المادة الثالثة مف 
 فتح الحقيبة الدبمكماسية أك احتجازىا " .

لكي يتمكف العاممكف في ، ال بد مف تمييز الحقيبة الدبمكماسية بعالمات كاضحة مف أجؿ معرفتيا 
فير الحصانة الالزمة لمحقيبة الدبمكماسية حسب تك مف عتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية الدكلة الم

ـ " يجب أف 1961مف اتفاقية فيينا  لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  4/ 27كىذا ما أكدتو المادة ، القانكف
تحمؿ الطركد التي تتألؼ منيا الحقيبة الدبمكماسية عالمات خارجية ظاىرة تبيف طبيعتيا كال يجكز 

 ماسية كالمكاد المعدة لإلستعماؿ الرسمي ".أف تحتكم إال الكثائؽ الدبمك 
                                                           

 .  209ص  ، مرجع سابؽ ، الدكتكر ناظـ عبد الكاحد الجاسكر 1

 .99ص  ، مرجع سابؽ ، القاضي عاطؼ فيد المغاريز 2

 .188ص  ،ـ1985اض الري ،مطابع الفرزدؽ التجارية  ،الدبمكماسية ماضييا كحاضرىا كمستقبميا  ،جماؿ بركات  3
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ذا زادت ، كمغ 2.5بحيث ال تتجاكز ، إف الحقائب الدبمكماسية تحتكم عمى كثائؽ ذات كزف معتدؿ كا 
 . 1عف ذلؾ أصبحت مثار شؾ

كفي ىذا السياؽ ىناؾ سؤاؿ يطرح نفسو ما ىي اإلجراءات المتبعة  في حاؿ استعماؿ الحقيبة 
 المخالفة ؟ الدبمكماسية عمى كجو 

كمف ، حماية حرية الرسائؿ الدبمكماسية مف جية، في حقيقة األمر ىناؾ مصمحتيف يتكجب حمايتيما
 جية أخرل  

 إساءة استعماؿ تمؾ الحرية كالحرمة كتأثرييا عمى أمف الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية .

حرية الرسائؿ الدبمكماسية إال في  قان عمى أرض الكاقع تحرص الدكؿ كؿ الحرص عمى مراعاةيتطب
كفي  ، ياحاالت استثنائية قد تكاجد الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية ظركؼ معينة تمس أمن

ذكر كفي ىذا الخصكص ، قيكد عمى حرية اتصاالت البعثات الدبمكماسية ضالحالة ىذه يحؽ ليا فر 
نما نسبية كذلؾ يعكد الدكتكر فادم المالح : إف حرية كحرمة الرسائؿ ا لدبمكماسية ليست مطمقة كا 

 ألمريف :

األمر األكؿ :إف العمؿ الدكلي يشيد اتجاىان قكيان نحك تفضيؿ اعتبارات األمف القكمي عمى مقتضيات 
 الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية .

كاز احتكاء الحقيبة مف اتفاقية فيينا نصت عمى عدـ ج 27األمر الثاني : إف الفقرة الرابعة مف المادة 
الدبمكماسية عمى غير كثائؽ دبمكماسية أك أشياء لالستعماؿ الرسمي كنصت الفقرة الثالثة مف نفس 

 المادة عمى عدـ جكاز فتح الحقيبة أك حجزىا.

فإف مفيكـ نص الفقرة الثالثة مشركط بما كرد بالفقرة الرابعة بمعنى أنو ال يجكز فتحيا أك حجزىا في 
 . 2يا عمى كجو يخالؼ نص الفقرة الرابعةحالة استعمال

في المؤتمر الدكلي المعني بإساءة استخداـ  العقاقير كاالتجار غير المشركع كالمنعقد في فيينا بتاريخ 
بأنو إذا تبيف دليؿ ، ـ  ذكرت لجنة األمـ المتحدة فيما يتعمؽ بتيريب المخدرات1987يكليك  26

فأنو يجكز ، ـ بطريقة مخالفة الستعماؿ الحقيبة الدبمكماسيةقاطع عمى أف ىناؾ اتجار بالمخدرات تت
                                                           

1
 .127ص  ، مرجع سابؽ ، الدكتكر  ىاني الرضا 

 .407ص ،مرجع سابؽ  ، الدكتكر فادم المالح 2
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كاتخاذ إجراء ، لحككمة الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية اتخاذ تدابير لكقؼ تيريب المخدرات
بالمكظؼ الدبمكماسي المتكرط بذلؾ بما يتماشى مع أحكاـ اتفاقيتي فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 

 . 1ـ1963مية لعاـ ـ كالقنص1961

عمى الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية  ال تقتصرحرمة الحقائب الدبمكماسية  كالمراسالت  إف
إنما تمتد تمؾ الحرمة كالحصانة إلى الدكؿ األخرل التي قد تمر بيا تمؾ المراسالت كالحقائب 

مف اتفاقية فيينا  40/3ت المادة كعمى ضكء ذلؾ نص، الدبمكماسية في طريقيا إلى كجيتيا النيائية
لمعالقات الدبمكماسية عمى :" تمنح الدكؿ األخرل لممراسالت ككسائؿ االتصاؿ الرسمية األخرل المارة 

نفس الحرية كالحماية التي تمنحيا الدكلة المستقبمة ، كمف بينيا الرسائؿ االصطالحية أك الرمزية، بيا
ككذلؾ ، كليـ عمى تأشيرة دخكؿ حيث تمـز ىذه التأشيرة.كتمنح كذلؾ لمرسؿ الدبمكماسييف بعد حص

 ذات الحرمة كذات الحماية التي تمـز الدكلة المستقبمة بمنحيما ليـ ".، لمحقائب الدبمكماسية المارة بيا

 

 حامل الحقيبة الدبموماسية

، الياىك الشخص الذم تستعيف بو البعثات الدبمكماسية في أداء كظائفيا كأعمالرسكؿ الدبمكماسي 
كتتمخص ميمة الرسكؿ الدبمكماسي حامؿ الحقيبة ، كغالبان ال يككف مف أفراد البعثة الدبمكماسية

لى البعثات الدبمكماسية سكاء تمؾ المتبادلة مع حككمة  الدبمكماسية في نقؿ الحقيبة الدبمكماسية مف كا 
 .بعثاتيا األخرل في دكؿ العالـ  أك مع، الدكلة المعتمدة

بحصانة شخصية أثناء قيامو بنقؿ الحقيبة الدبمكماسية بناء عمى يتمتع بة الدبمكماسية ف حامؿ الحقيإ
كثيقة رسمية تتضمف مركز حامؿ الحقيبة الدبمكماسية كعدد الطركد التي تتألؼ منيا الحقيبة 

 .2 سكاء كاف حامؿ الحقيبة الدبمكماسية شخص عادم أك رسكؿ دبمكماسي، الدبمكماسية

                                                           
1
 1/9/1990الجميرية الميبية بتاريخ  ،رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة قار يكنس ،دكر الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية في التعامؿ الدكلي  ،محسف عبد الحميد افكريف  
 .229ص  ،

 ـ عمى ما يمي : 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  27/5تنص المادة  2

يككف أثناء قيامو بميامو في حماية  ،الذم يجب أف يككف حامؿ لمستند رسمي يدؿ عمى صفتو كيحدد فيو عدد العبكات المككنة لمحقيبة الدبمكماسية  ،"الرسكؿ الدبمكماسي 
 ستقبمة .كىك يتمتع بالحصانة الشخصية كال يجكز إخضاعو ألم إجراء مف إجراءات القبض أك الحجز ".الدكلة الم
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مكماسية أك الدكلة المكفدة ليا تعييف رسكؿ دبمكماسي خاص لحمؿ الحقيبة لبعثة الدبا تممؾ
كفي ىذه الحالة يتمتع بالحصانة الدبمكماسي كسرعاف ما تنتيي تمؾ الحصانة بمجرد ، الدبمكماسية

 .1 تسميـ الحقيبة الدبمكماسية المكجكدة في عيدتو إلى المرسؿ إليو

لطائرة المخصصة لنقؿ الحقيبة فإنو يشبو بحامؿ الحقيبة إذا كاف الرسكؿ الدبمكماسي يقكد بنفسو ا
كتستطيع البعثة ، الدبمكماسية لكنو ال يتمتع بالحصانة الشخصية التي يتمتع بيا الرسكؿ الدبمكماسي

الدبمكماسية إرساؿ أحد مف أعضائيا الستالـ الحقيبة الدبمكماسية مف رباف الطائرة بطريقة حرة 
ـ عمى : " 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  27/7لمادة اكىذا ما بينتو ، كمباشرة

كيجكز أف يعيد بالحقيبة الدبمكماسية إلى رباف إحدل الطائرات التجارية المقرر ىبكطيا في أحد 
مكانئ الدخكؿ المباحة . كيجب تزكيد ىذا الرباف بكثيقة رسمية  تبيف عدد الطركد التي تتألؼ منيا 

كيجكز لمبعثة إيفاد أحد أفرادىا لتسمـ الحقيبة ، كلكنو ال يعتبر رسكالن دبمكماسيان ، لدبمكماسيةالحقيبة ا
 الدبمكماسية مف رباف الطائرة بصكرة مباشرة  " .

إال أنو عمى أرض الكاقع ىناؾ حاالت استثنائية  تـ فتح ، األصؿ عدـ فتح الحقيبة الدبمكماسية
ة خارجية الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية كبحضكر مندكب الحقيبة الدبمكماسية بإذف مف كزار 

حيث كانت ىناؾ بكاعث خطيرة تدعك إلى استعماؿ الحقيبة ، مف البعثة الدبمكماسية صاحبة الشأف
مثؿ إدخاؿ ممنكعات ، الدبمكماسية عمى كجو مخالؼ لقكانيف الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية

كغيرىا مف األمكر التي مف شأنيا  المساس بأمف كأماف إقميـ الدكلة المعتمدة لدييا ، ؿأك تيريب أمكا
كفي حاؿ تـ إساءة استعماؿ الحقيبة الدبمكماسية بمخالفة قكانيف الدكلة المعتمدة  ، البعثة الدبمكماسية

بمكماسي المتكرط يحؽ لألخيرة مطالبة حككمة البعثة الدبمكماسية بسحب الد، لدييا البعثة الدبمكماسية
مقبكؿ لدل الدكلة المعتمدة غير في إساءة الحقيبة الدبمكماسية كاعتباره شخص غير مرغكب فيو ك 

 .2 لدييا البعثة الدبمكماسية

 ظيرت عدة اتجاىات لمحاربة إساءة استخداـ الحقيبة الدبمكماسية كىي عمى النحك التالي : 

 ة لمتأكد مف خمك الحقائب الدبمكماسية مف الممنكعات .االتجاه األكؿ : استخداـ األجيزة االلكتركني
                                                           

 ـ عمى ما يمي :1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  27/6تنص المادة  1

مع مراعاة أف الحصانات المنصكص  ،( مف ىذه المادة 5أيضان أحكاـ الفقرة )" لمدكلة المرسمة أف تعيف رسالن دبمكماسييف لميمات خاصة كفي ىذه الحالة تطبؽ بالنسبة ليـ 
 عمييا فييا يقؼ سريانيا بمجرد أف يسمـ الرسكؿ الحقيبة الدبمكماسية التي في عيدتو إلى كجيتيا".

2
 .147ص  ، مرجع سابؽ ، الدكتكر عمي صادؽ أبك ىيؼ 
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االتجاه الثاني : السماح بتفتيش الحقيبة الدبمكماسية في حاؿ كجكد اشتباه بيا بإذف مف كزارة 
كفي حاؿ رفض ، مندكب مف البعثة الدبمكماسية، الخارجية كبحضكر المبعكث الدبمكماسي نفسو

 حيث أرسمت . التفتيش ترجع الحقيبة الدبمكماسية مف

بحيث يسمح بفتح الحقيبة ، االتجاه الثالث : المطالبة بتعديؿ اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية
 الدبمكماسية .

  .1 كتبقى تمؾ االتجاىات الثالث محؿ نقد كمناقشة

 أمثمة عمى إساءة استخداـ الحقيبة الدبمكماسية 

حممة الحقيبة الدبمكماسية التابعيف لكزارة ـ منعت السمطات الككبية اثنيف مف 1952في عاـ  -
الخارجية في االتحاد السكفيتي مف دخكؿ ىافانا بعد كصكليـ إلى مطارىا قادميف مف مدينة 

فما ، نيكمكسيكك ألنيما رفضا طمب سمطات الجمارؾ الككبية بتفتيش حقائبيما كالطركد التي معيا
دبمكماسية مع ككبا متيمان السمطات الككبية بخرؽ كاف مف االتحاد السكفيتي إال أف قطع العالقات ال

 .2 القكاعد الدبمكماسية المعترؼ بيا

ـ قطعت فنزكيال عالقاتيا مع الدكمينكاف بسبب استعماؿ الحقيبة الدبمكماسية لنقؿ 1959كفي عاـ  -
 .3 مكاد دعائية

فنادؽ بأكسمك ـ  ألقت السمطات النركيجية القبض عمى حقيبة ألماني في أحد ال1917في عاـ -
 . 4كاحتجزت حقيبتو المختكمة التي تركيا في محطة السكة الحديدية كالمحتكية عمى متفجرات 

كشفت الشرطة في اندكنيسيا عمى اربعة صناديؽ كبيرة مرسمة إلى سفارة أفغانستاف  1977في عاـ -
 . 5رشاش صغير مع ذخيرتيا  400في جاكرتا مميئة بنحك 

سمع مكظفك الجمارؾ صكتان يشبو األنيف الخافت الصادر مف صندكؽ  ـ في ركما1964في عاـ  -
مؤشر عميو بعبارة بريد دبمكماسي لينقؿ عف طريؽ الجك مف السفارة المصرية في ركما إلى مطار 

                                                           
1
 .38ص  ،ـ 2007سبتمبر  -ىػ 1428( رمضاف 36العدد ) ،مجمة الدبمكماسي  ،لدبمكماسية في ميزاف العدالة الحصانة ا ،الدكتكر حسف الباتع محمد عبد العاطي  

2
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كقد أكضح أحد مكظفي السفارة المصرية المرافؽ لمصندكؽ بأنو يحكم عمى آالت مكسيقية ، القاىرة
، كا عف قرب فسمعكا صكتان خافتان ينادم بالمغة اإليطالية )أغيثكني قتمو(كلكف مكظفي الجمارؾ انصت

فما كاف مف المكظفيف المصرييف إال أف دفعكا بالصندكؽ إلى حيث كاف في الحافمة التي نقمتو إلى 
كعند فتح الصندكؽ كجدكا ، كبعد مطاردة شديدة أكقفتيـ الشرطة، المطار كانطمقكا بأقصى سرعة

كبعدىا بفترة في عاـ ، مكثكؽ األيدم كاألرجؿ تبيف بعد التحقيؽ أنو جاسكس إسرائيمي داخمو إنسانان 
ـ أصرت السمطات اإليطالية بإبعاد اثنيف مف أعضاء سفارة الجميكرية العربية المتحدة في 1964

 . 1 ركما بمرتبة سكرتير أكؿ

الدبمكماسية لمسفارة منعت السمطات السكرية )الدكلة المضيفة ( حامؿ الحقيبة  1957في عاـ 
األمريكية )الدكلة المكفدة( في دمشؽ كاحتجزت جكازه دكف التعرض لمحقيبة الدبمكماسية كدكف 

كفي كقت قصير أعيد جكاز السفر إلى حامؿ الحقيبة ، اإلدعاء باحتكائيا عمى مكاد ممنكعة
تشير إلى أف سكريا الدبمكماسية كسمح لو باستئناؼ رحمتو كظركؼ الصراع الدكلي المحيطة بالحدث 

أرادت تجسيـ تعبيرىا عف سخطيا كاعتراضيا عمى السياسة الخارجية األمريكية في كقت بمغ فيو 
كقد صادؼ ، التكتر ذركتو بينيا كبيف الكاليات المتحدة فبادرت لإلعالف عف سخطيا بافتعاؿ الحدث

مما حدا بالكاليات ، في دمشؽ ذلؾ طرد سكريا لثالثة مف الدبمكماسييف يعممكف في السفارة األمريكية
 .2كإجراء انتقامي إلى طرد السفير السكرم كعضك آخر مف أعضاء السفارة في كاشنطف ، المتحدة

  ينية طالممارسة الفمس

الدكؿ بإتباع ما نصت عميو اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  الممارسة الدكلية حيث تقـك
 كالحصانة عمى الحقيبة الدبمكماسية المرسمة لسفارة ما .ـ فيما يتعمؽ بفرض الحماية 1961

 الدكلة المعتمدة لدييا السفارة فإف ، كفي حاؿ التأكد مف احتكاء الحقيبة الدبمكماسية عمى مكاد ممنكعة
يع فتحيا بكجكد ممثؿ لمسفارة المعتمدة كممثؿ لكزارة الخارجية عادة ما يككف مف دائرة المراسـ طتست

ذا ما تبيف بأنيا تحكم ، كاألجيزة ذات العالقة كالجمارؾ مثالن ، زة األمنية األخرلكممثميف لألجي كا 
إذا رفضت السفارة التعاكف في فتح الحقيبة ، صادر كتشعر الدكلة المرسمة بذلؾيرة فإنيا تطمكاد خ

 الدبمكماسية تعاد الحقيبة الدبمكماسية عمى بمد المصدر .

                                                           
1
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يف تحت االحتالؿ طد حقيبة دبمكماسية بسبب كجكد فمسيني ال يكجطأما عمى المستكل الفمس
 .1كبالتالي ال يكجد حصانة عمى الحقيبة الدبمكماسية كال عمى حامميا ، االسرائيمي

 

 .الحصانات واالمتيازات الدبموماسية المتعمقة بأعضاء البعثة الدبموماسية : الثالث مب طالم

لممممكة االردنية تعمقة بأعضاء البعثة الدبمكماسية الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية الم سنتناكؿ
، حرمة ذات المبعكث الدبمكماسي، الحصانة الشخصيةمف خالؿ الحديث عف يف طالياشمية لدل فمس

، الحصانة القضائية ك، حرية تنقؿ المبعكث الدبمكماسي، حرمة مسكف المبعكث الدبمكماسي
االعفاء مف ك ، الحصانة القضائية االداريةك ، ية المدنيةالحصانة القضائك ، الحصانة القضائية الجنائيةك 

االعفاء ك ، االعفاء مف الضرائبك ، االعفاءات الماليةك ، نازؿ عف الحصانة القضائيةالت، أداء الشيادة
 .مف الرسكـ كالرسـك الجمركية 

 

 .الحصانة الشخصية  : الفرع األول

ىي الحصانة الشخصية كمنيا اشتقت ، تإف أقدـ ما تقرر لممبعكث الدبمكماسي مف حقكؽ كحصانا
الحصانات كاالمتيازات األخرل كيؤكده الفقيو فكشى حيث يرل مبدأ حرمة المبعكث الدبمكماسي مف 

نو امتياز أساسي تستمد منو كافة االمتيازات األخرل، أقدـ المبادئ المقررة في القانكف الدكلي كىك ، كا 
مبدأ حرية المبعكثيف الدبمكماسييف يعمك ما عداه في ىذا حيث يقكؿ فكشى " .. ، 2 يعمك عمى ما عداه

كىك االمتياز األساسي الذم تنحدر منو ، فيك مف أقدـ مظاىر القانكف الدكلي، المجاؿ كيسيطر عميو
 .3 أك تتفرع عنو كافة االمتيازات األخرل "

ال ، ي مصكنةيقصد بالحصانة الشخصية أف شخصية رئيس البعثة الدبمكماسية كالطاقـ الدبمكماس
يخضعكف لمقبض أك االعتقاؿ كيتكجب عمى الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية معاممتيـ بصكرة 

 الئقة كاتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لمنع أم اعتداء يمس شخصيـ ككرامتيـ كحريتيـ .
                                                           

1
 مرجع سابؽ .  ،ينيةطكزارة الخارجية الفمس ،مقابمة مع االستاذ جميؿ مينا  
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اء عمى الدبمكماسي أك ال يقتصر عمى الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية االمتناع عف االعتد
كتبدأ ، بؿ يتكجب عمييا حمايتو مف أم اعتداء يمكف أف يتعرض إليو مف أشخاص آخريف، اىانتو 

الحصانة الشخصية لمدبمكماسي منذ كصكلو إلى أراضي الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية 
 مكجكد كلـ يغادرىا .أنو كتبقى مالزمة لو طالما 

 شخصية : كتشمؿ الحصانة ال

 المبعكث الدبمكماسي  . ذات حرمةأكالن :

 الدبمكماسي. المبعكث مسكف حرمة:  نيان ثا

 حرية تنقؿ المبعكث الدبمكماسي .ثالثان : 

 .كسنتناكليا بالتفصيؿ الحقان 

 

 .حرمة ذات المبعوث الدبموماسي :  الفقرة األولى

ممكظفيف الدبمكماسييف حصاناتيـ التي ـ عمى أف : " ل1928مف اتفاقية ىافانا لعاـ  14نصت المادة 
 تشمؿ أشخاصيـ كمقارىـ الخاصة كالرسمية كممتمكاتيـ".

ـ عمى أف : " 1895نصت المادة األكلى مف مشركع الئحة مجمع القانكف الدكلي في أكسفكرد عاـ 
 حرمة المبعكثيف الدبمكماسييف مصكنة ".

ـ عمى أف : " 1895دكلي في أكسفكرد عاـ نصت المادة الثالثة مف مشركع الئحة مجمع القانكف ال
يجب عمى الدكلة المستقبمة أف تبذؿ ما في كسعيا لمنع أم إىانة أك إذالؿ تقع عمى المبعكثيف 
الدبمكماسييف المعتمديف لدييا كأف تحمييـ مف أية إىانة أك إذالؿ أك عنؼ مف جانب رعاياىا كذلؾ 

 حتى يتمكنكا مف أداء كظائفيـ في أحسف كجو ".

ـ 1929مف قرارات معيد القانكف الدكلي في اجتماعاتو المنعقدة في نيكيكرؾ عاـ  7نصت المادة 
تسميـ أك طرد المبعكث عمى أف :" الحرمة الشخصية تتضمف منع أم إكراه أك تكقيؼ أك 

 ."الدبمكماسي
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" ذات ـ عمى ما يمي : 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  29جاء في المادة ك 
كعمى ، فال يجكز إخضاعو ألم إجراء مف إجراءات القبض أك الحجز، المبعكث الدبمكماسي مصكنة

كأف تتخذ كافة الكسائؿ المعقكلة لمنع االعتداء عمى ، الدكلة المستقبمة أف تعاممو باالحتراـ الكاجب لو
 شخصو أك عمى حريتو أك عمى كرامتو ".

ـ عمى : " التزاـ الدكؿ بحماية أفراد 1932عة ىارفارد لعاـ مف مشركع اتفاقية جام 17نصت المادة 
 البعثات الدبمكماسية كأسرىـ مف أم تدخؿ يعكر أمنيـ كسالمتيـ ككرامتيـ " .

لمدكلة  -1ـ عمى ما يمي : " 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  9نصت المادة 
بمغ الدكلة المرسمة أف رئيس بعثتيا أك أم عضك مف المستقبمة في أم كقت كبدكف ذكر األسباب أف ت

أعضائيا الدبمكماسييف أصبح شخصان غير مقبكؿ أك أف أم عضك مف أعضاء بعثتيا غير 
الدبمكماسييف أصبح غير مرغكب فيو كعمى الدكلة المرسمة حينئذ أف تستدعي الشخص المعني أك 

الشخص غير مقبكؿ أك غير مرغكب فيو  كيمكف أف يصبح، تنيي أعمالو لدل البعثة كفقان لمظركؼ
 قبؿ أف يصؿ إلى أراضي الدكلة المستقبمة .

إذا رفضت الدكلة المرسمة تنفيذ االلتزامات المفركضة عمييا في الفقرة األكلى مف ىذه المادة أك  -2
 فممدكلة المستقبمة أف ترفض االعتراؼ بالشخص المعني بكصفو عضكان في، لـ تنفذىا في فترة معقكلة

 البعثة ".

 ينية طالممارسة الفمس

يف بأف حرمة المبعكث الدبمكماسي طأكد ممثمي البعثة الدبمكماسية لممممكة االردنية الياشمية لدل فمس
 .  1مصكنة كلـ يسبؽ بأف تـ انتياؾ حرمتيا مما ساعد ذلؾ عمى اتماـ عمميـ عمى اكمؿ كجو

 

 .حرمة مسكن المبعوث الدبموماسي : نية ثاالفقرة ال

                                                           
 مرجع سابؽ . ،يفطمع سعادة قنصؿ المممكة األردنية الياشمية عالء العدكاف لدل دكلة فمسمقابمة  1
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تسمتد حرمة مسكف المعبكث الدبمكماسي مف الحصانة العامة التي يتمتع بيا المبعكث الدبمكماسي 
عف التعرض لو مف جانب  ىذه الحصانة أف يككف مسكنو بمنأ كمؤدل، التي أقرىا القانكف الدكلي

 مقة .طبمعنى أف تككف حرمة مسكف المبعكث الدبمكماسي م، ات الدكلةطسم

ـ عمى أف 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  30كلى مف المادة نصت الفقرة األحيث 
: " يتمتع المسكف الخاص بالمبعكث الدبمكماسي بذات الحرمة كذات الحماية المقررتيف لألماكف 

 الخاصة بالبعثة ".

لى  تمتد حرمة مسكف المبعكث الدبمكماسي إلى منقكالت المبعكث التي تكجد في مسكنو الخاصك  كا 
أمكالو المنقكلة األخرل كسيارتو الخاصة كحسابو الخاص في البنكؾ كاألشياء األخرل المخصصة 

فال يجكز الحجز أك التنفيذ عمى أم مف ىذه األشياء أك ، الستعمالو الشخصي أك الالزمة لمعاشو
اس بحرمتو عمى أف ال يؤدم ذلؾ إلى المس 31األمكاؿ فيما عدا الحاالت المشار إلييا في المادة 

 .1 الذاتية أك بحرمة مسكنو

 ينية طالممارسة الفمس

كيجب عمييا اتخاذ ، األردني المعتمد لديياتكفير الحياة اآلمنة لممبعكث الدبمكماسي ب  يف ممزمةطفمس
عمى تكفير كزارة الخارجية بالتنسيؽ مع الجيات المختصة  عمؿتك ، ات كالتدابير الالزمةطكافة االحتيا
العاـ كالعالقات بيف الدكلة السفير كتختمؼ ىذه االجراءات حسب الكضع لشخص زمة الحماية الال

ال تككف في نفس المستكل لنفس رؤكساء البعثات ك المعتمدة كالدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية 
 الدبمكماسية .

ـ ما ارتكبتو 1969/ ايمكؿ/14المبعكث الدبمكماسي انو بتاريخ مف األمثمة عمى االعتداء عمى مسكف 
 المنظمات الفدائية في عماف عمى منزؿ مساعد الممحؽ العسكرم االمريكي .

ارئة اال طكما اف حرمة مسكف المبعكث الدبمكماسي تمتد الى منع دخكؿ مسكنو حتى في الحاالت ال
عندما شب  1995باذف رئيس البعثة الدبمكماسية اك مف ينكب عنو كىذا ما حدث فعال في عاـ 

فاء الى مكاف الحريؽ كلـ يدخمكا البيت طؽ في منزؿ السفير السعكدم في عماف كحضر رجاؿ االحري

                                                           
 ـ. 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  31نص المادة  1
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اال بحضكر مكظؼ مف دائرة المراسـ في كزارة الخارجية كمكظؼ مف السفارة السعكدية في عماف 
 فاء الحريؽ.طكسمح ليـ بالدخكؿ ال

مكماسييف كلـ يفرض أم عقكبات فيما اف قانكف العقكبات االردني لـ يتعرض لمكضكع المبعكثيف الدب
يتعمؽ بالتعرض لذكاتيـ عمى خالؼ ما ذىب اليو المشرع المصرم في قانكف العقكبات المصرم رقـ 

 182دة حيث شدد العقكبة عمى كؿ مف يتعرض لممثؿ دكلة اجنبية فقد نصت الما 1937لسنة  58
تقؿ عف عشريف جنييان كال تزيد عمى س مدة ال تتجاكز سنة كبغرامة ال عمى ما يمي: )يعاقب بالحب

رؽ العمنية في حؽ ممثؿ دكلة اجنبية طمائة جنية اك باحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف عاب باحدل 
 .1 بسبب امكر تتعمؽ باداء كظيفتو( معتمد بمصر

يف لـ تتعرض ألم اعتداءات عمى مسكف المبعكث الدبمكماسي طفيما يتعمؽ بالسفارة االردنية في فمس
2. 

 .ة تنقل المبعوث الدبموماسي يحر :ثالثة لفقرة الا

سفر ألعضاء البعثة يجب عمى الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية ضماف حرية االنتقاؿ كال
 ة بأداء الكظيفة الدبمكماسية .طألف ىذه الحرية مرتب، الدبمكماسية

ـ عمى أنو : " مع مراعاة قكانينيا 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  26تنص المادة 
تكفؿ الدكلة المستقبمة ، كلكائحيا الخاصة بالمناطؽ التي يحـر دخكليا ألسباب تتعمؽ باألمف الكطني

 ".حرية التنقؿ كالمركر عمى إقميميالجميع أعضاء البعثة 

 يمكف الحد مف حرية تنقؿ المبعكث الدبمكماسي في حالتيف ىما :

 بيؽ قاعدة مبدأ المعاممة بالمثؿ .طالحالة األكلى : ت

 .3 الحالة الثانية : تنفيذ قرار منظمة دكلية

                                                           
 مرجع سابؽ . ،سامي عفاش العدكاف  رائد 1
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 .55ص  ، 1997 ،الدبمكماسية  ،غساف الجندم  3
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قيدت بعض الدكؿ ، الذم اصدره مجمس األمف بشأف العقكبات عمى ليبيا 748بعد تبني قرار رقـ 
 تحركات الدبمكماسييف الميبييف المعتمديف لدييا .

 ينية طالممارسة الفمس

رية تنقؿ المبعكث الدبمكماسي مع االتفاقيات الدكلية كتمتد حصانات يني في حطينسجـ المكقؼ الفمس
ة طفي جميع المدف الخاضعة تحت إدارة السملممممكة االردنية اليتشمية أعضاء البعثة الدبمكماسية 

ذا أراد المبعكث الدبمكماسي ، يفطينية بدكلة فمسطنية الفمسطالك  زيارة أماكف عسكرية أك األردني كا 
 .1ينية طخيمات ال بد مف ترتيب ذلؾ مع كزارة الخارجية الفمسحدكدية أك م

 

 .الحصانة القضائية: الفرع الثاني

اجتيد ك ، ـ تعريؼ محدد لمحصانة القضائية1961لـ يرد في اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 
ء أك استثناء أك بأنيا إعفاكعرفكىا المقصكد بالحصانة القضائية  فقياء القانكف الدكلي في تعريؼ

عدـ إخضاع المبعكث الدبمكماسي لالختصاص القضائي المحمي في أم مف أعمالو أك تصرفاتو 
 مع بيا .طضمانان الستقاللو كالحيمكلة دكف إعاقة المياـ التي يض

إف عدـ إخضاع المبعكث الدبمكماسي الختصاص محاكـ الدكلة المعتمد لدييا ال يجعمو فكؽ قكانيف 
مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  41الفقرة األكلى مف المادة  فقد نصت، تمؾ الدكلة

عمى األشخاص الذيف ، ـ عمى ما يمي : " دكف إخالؿ بالمزايا كالحصانات المقررة ليـ1961
كما أف عمييـ ، يستفيدكف مف ىذه المزايا كالحصانات كاجب احتراـ قكانيف كلكائح الدكلة المستقبمة

 دـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية ليذه الدكلة ".كاجب ع

فالحصانة مف االختصاص القضائي ال تعني الحصانة ، تبقى مسؤكلية المبعكث الدبمكماسي قائمة
إذ ينتقؿ ىذا االختصاص إلى ، فالحصانة اختالؼ المحاكـ التي ستفصؿ في الدعكل، مف المسؤكلية
مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  31ة مف المادة الفقرة الرابع وأكدتكىذا ما ، دكلتو كقضائيا

ـ عمى : " الحصانة القضائية التي يتمتع بيا المبعكث الدبمكماسي في الدكلة المستقبمة ال 1961
 تعفيو  مف الخضكع لقضاء الدكلة المرسمة ".  
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 :  ليا عدة صكر كىي كاآلتيالحصانة القضائية ك 

 .يةالحصانة القضائية الجنائ

 .الحصانة القضائية المدنية

 .الحصانة القضائية اإلدارية

 .اإلعفاء مف أداء الشيادة

 التنازؿ عف الحصانة القضائية.

 

 .الحصانة القضائية الجنائيةالفقرة األولى :

ـ عمى :" يتمتع المبعكث 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  31/1نصت المادة 
 فاء مف القضاء الجنائي في الدكلة المستقبمة "الدبمكماسي باإلع

ـ عمى : " يعفى المكظفكف الدبمكماسيكف إعفاء  1928مف اتفاقية ىافانا لعاـ  19نصت المادة ك 
كامال مف الخضكع لمقضاء المدني أك الجزائي في الدكلة المستقبمة كما ال يجكز مقاضاتيـ أك 

 محاكمتيـ إال مف قبؿ محاكـ دكلتيـ نفسيا".

مف الالئحة الخاصة بالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية التي أقرىا اجتماع  16نصت المادة كما 
ـ عمى أف : " تستمر الحصانة القضائية في حالة ارتكاب جناية ضد أمف الدكلة 1895كامبردج عاـ 

 سبة "دكف أف ينقص ذلؾ مف حؽ الدكلة المستقبمة في إتخاذ اإلجراءات القضائية التي تراىا منا

عدـ خضكع المبعكث الدبمكماسي مف الناحية الجزائية  عمىالذكر  لفةالنصكص القانكنية سا تؤكد
لمقضاء الداخمي لمدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية فيما يتعمؽ بالجرائـ التي يرتكبيا سكاء كانت 

ال أف ىذه الحصانة ال تعني إ، كسكاء ارتكبيا بصفتو الشخصية أك الرسمية، أك مخالفة، جنحة، جناية
كفي حاؿ مخالفتو تقكـ الدكلة ، اف يقـك المبعكث الدبمكماسي بمخالفة القكانيف الجزائية لمدكلة عمدان 

البة سحبو طالمعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية بمفت نظر دكلة المبعكث الدبمكماسي المرتكب لمجريمة 
 صانة عنو .مب كزارة الخارجية رفع الحطكقد ت، كمحاكمتو



 

154 
 

 الممارسة الفمسطينية 

أكدت كزارة الخارجية الفمسطينية بأف أعضاء البعثة الدبمكماسية االردنية كأسرىـ يتمتعكف بالحصانة 
ال يتمتع المكظؼ القنصمي بحصانة تجاه حكادث السيارات ككنيا ال تمّت في ك ، القضائية الجنائية

ة ىذا المكظؼ مف قبؿ المتضّرر مف حادث سير كبالتالي يمكف مالحق، صمة الى ميامو القنصمية
كما يمكف القبض عميو كاحتجازه اذا ما اعتبر الحادث خطيران كصدر قرار ، تسّببت بو سيارة المكظؼ

بذلؾ عف السمطة القضائية المختصة )كحادث الصدـ العمدم(. اما المكظؼ الدبمكماسي فإنو يتمتع 
إال في حالة رفع ، ند ارتكاب حادث سير بسيارتوبحصانة قضائية مطمقة تحكؿ دكف مالحقتو ع

 الحصانة عنو مف قبؿ دكلتو.

كخاصة تمؾ المتعمقة ، يتكجب عمى المكظفيف الدبمكماسييف كالقنصمييف احتراـ القكانيف كاألنظمةك 
لتمتعيـ بالحصانة القضائية  بأنظمة السير. عمما بأنو ال يجكز مالحقة الدبمكماسييف المخالفيف

، الحرمة الشخصية الكاممة. اما بالنسبة الى مخالفات السيارات التي تحمؿ لكحات قنصميةالشاممة ك 
فميس ىناؾ مف حيث المبدأ ما يحكؿ دكف تنظيـ محاضر ضبط بحقيا عند مخالفتيا ألنظمة السير 

باعتبار اّف المخالفات ال عالقة ليا بممارسة الكظائؼ القنصمية. حيث ، المحمية كمالحقة أصحابيا
المركر بتنظيـ محاضر ضبط بالمخالفات كتحيميا الى كزارة الخارجية التي تقكـ بحفظيا  قـك شرطةت

عالـ رئيس البعثة )السفير( حصكليا شفييان  اك عبر مذكرة رسمية ترفؽ بيا عادة محاضر ، كا 
 .1 المخالفات عمى سبيؿ االعالـ

 .الحصانة القضائية المدنية الفقرة الثانية :

انة القضائية المدنية ليس اعفاء المبعكث الدبمكماسي مما ترتب عميو مف مسؤكليات المقصكد بالحص
إنما عدـ اتخاذ أم إجراء مف قبؿ الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية ، كالتزمات تجاه اآلخريف

شعار حككمة دكلتو باتخاذ ما يمـز مف إجراء بحقة .  كا 

ـ عمى ما يمي :  1961اقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ مف اتف 31نصت المادة بناء عميو فقد ك 
كيتمتع أيضا ، يتمتع الممثؿ الدبمكماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدكلة المعتمد لدييا-1)

 :إال إذا كاف األمر يتعمؽ بما يأتي بالحصانة القضائية المدنية كاإلدارية
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خاص كائف في أراضي الدكلة المعتمد لدييا إال إذا إذا كانت دعكل عينية منصبة عمى عقار  -أ
 .شغمو الممثؿ الدبمكماسي لحساب دكلتو في خصكص أعماؿ البعثة

إذا كانت دعكل خاصة بميراث كيككف الممثؿ الدبمكماسي منفذا لمكصية أك مديرا لمتركة أك كارثا  -ب
 .فييا أك مكصى لو بصفتو الشخصية ال باسـ الدكلة المعتمدة

يقكـ بو الممثؿ الدبمكماسي في  -أيا كاف-ا كانت دعكل متعمقة بمينة حرة أك نشاط تجارم إذ -جػ
 .الدكلة المعتمد لدييا خارج نطاؽ أعمالو الرسمية

 .ال يجكز إجبار الممثؿ الدبمكماسي عمى اإلدالء بالشيادة -2

، لمذككرة في الفقرات أال يجكز اتخاذ أم إجراء تنفيذم ضد الممثؿ الدبمكماسي إال في الحاالت ا -3
كعمى شرط إمكاف إجراء التنفيذ بدكف المساس بحرمة شخص ، مف ىذه المادة 1ج مف البند ، ب

 .الممثؿ أك بحرمة مسكنو

عدـ خضكع الممثؿ الدبمكماسي الختصاص قضاء الدكلة المعتمد لدييا ال يعفيو مف الخضكع  -4
 (.لقضاء الدكلة المعتمدة

البتيـ بديكنيـ طفيحؽ ليـ م، لعادييف الدائنيف لممبعكثيف الدبمكماسييفال تضيع حقكؽ األشخاص ا
ريؽ رفع طأك عف ، 1 البة الجية التي يتبعيا المبعكثيف الدبمكماسييفطرؽ الكدية أك مطابتداء بال

 .2أماـ محاكـ دكلتيـدعكل عمى المبعكثيف الدبمكماسييف 

 الممارسة الفمسطينية 

بأف أعضاء البعثة الدبمكماسية ، ة لممممكة األردنية الياشمية لدل فمسطيفأكد ممثؿ البعثة الدبمكماسي
 3ـ 1961يتمتعكف بالحصانة القضائية المدنية بما يتفؽ مع اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 
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 .الحصانة القضائية االداريةالفقرة الثالثة :

ـ عمى ما يمي : " دكف إخالؿ 1961سية لعاـ مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكما 41نصت المادة 
عمى األشخاص الذيف يستفيدكف مف ىذه المزايا كالحصانات كاجب ، بالمزايا كالحصانات المقررة ليـ

كما أف عمييـ كاجب عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية ليذه ، احتراـ قكانيف كلكائح الدكلة المستقبمة
 الدكلة ".

ـ عمى : " 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  31دة نصت الفقرة األكلى مف الما
 يتمتع كذلؾ مف اإلعفاء مف القضاء المدني كاإلدارم ".

 الممارسة الفمسطينية 

بأف أعضاء البعثة الدبمكماسية ، أكد ممثؿ البعثة الدبمكماسية لممممكة األردنية الياشمية لدل فمسطيف
، 1ـ 1961االدارية بما يتفؽ مع اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ يتمتعكف بالحصانة القضائية 

كبينت كزارة الخارجية الفمسطينية بأف أعضاء البعثة الدبمكماسية االردنية يحترمكف قكانيف كلكائح دكلة 
 .2 كال يتدخمكف في شؤكنيا الداخمية فمسطيف 

 

 .االعفاء من أداء الشيادة الفقرة الرابعة :

ـ عمى أنو: "يحؽ لألشخاص الذيف يتمتعكف  1928مف اتفاقية ىافانا لعاـ  21المادة نصت 
 بالحصانة القضائية أف يرفضكا أداء الشيادة أماـ المحاكـ المحمية ".

ـ عمى أنو:" 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  31نصت الفقرة الثانية مف المادة كما 
 مكماسي بأف يؤدم الشيادة ".ال يمـز المبعكث الدب
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ـ عمى أنو :" يحؽ لألشخاص الذيف 1929مف قرارات معيد القانكف الدكلي لعاـ  17نصت المادة 
ما لـ تطمب ، يتمتعكف بالحصانة القضائية أف يرفضكا المثكؿ أماـ المحاكـ المحمية ألداء الشيادة

 .ـ قاض منتدب ليذه الغاية"سية أمافيؤدكنيا في دار البعثة السيا، منيـ بالطرؽ الدبمكماسية

كمف خالؿ ىذه النصكص الناظمة لمحصانات الدبمكماسية يتضح جميان بأف مف المتمتعيف بالحصانة 
الدبمكماسية االمتناع عف أداء الشيادة أماـ محاكـ الدكلة المعتمديف لدييا دكف أف يرتب عمييـ أثر 

 قانكني نتيجة امتناعيـ .

 

  الممارسة الفمسطينية

بؽ امتياز االعفاء مف أداء الشيادة لممثمي البعثات الدبمكماسية األردنية كفؽ طعمى أرض الكاقع ين
كلـ يسبؽ بأف تـ دعكة أحد مف ممثمي  ، ـ1961ما كرد في اتفاقية غيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 
  .1ينية طي المحاكـ الفمسيف ألداء الشيادة فطالبعثة الدبمكماسية لممممكة األردنية الياشمية في فمس

 

 .التنازل عن الحصانة القضائية الفقرة الخامسة :

ـ عمى أنو : " التنازؿ عف الحصانة 1929مف قرارات معيد القانكف الدكلي لعاـ  3نصت المادة 
 القضائية يعكد لمدكلة التي تمارس باسميا البعثة أعماليا كذلؾ بتصريح مف رئيس البعثة ".

ـ 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  32كلى كالثانية مف المادة نصت الفقرتاف األ
لمدكلة المرسمة أف تتنازؿ عف الحصانة القضائية المقررة لممبعكثيف الدبمكماسييف  -1عمى أنو : " 

 .37كلألشخاص المستفيديف مف ىذه الحصانة كفقان لنص المادة 

 يجب أف يككف التنازؿ صريحان "-2

ـ عمى أنو: 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  32نصت الفقرة الرابعة مف المادة ا كم
" التنازؿ عف الحصانة القضائية في دعكل مدنية أك إدارية ال يفترض فيو أنو يعني التنازؿ عف 

 زؿ قائـ بذاتو" .كال بد فيما يتعمؽ بيذه اإلجراءات مف تنا، الحصانة بالنسبة إلجراءات تنفيذ الحكـ
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ـ عمى أنو : " 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  32نصت الفقرة الثالثة مف المادة ك 
 37إذا أقاـ مبعكث دبمكماسي أك أحد األشخاص المستفيديف مف الحصانة القضائية كفقان لممادة 

سبة لكؿ طمب فرعي متصؿ مباشرة فال يقبؿ منيـ بعد ذلؾ الدفع بالحصانة القضائية بالن، دعكل ما
 بالطمب األصمي ".

إف النصكص سالفة الذكر قد بينت مف حؽ الدكلة مرسمة البعثة الدبمكماسية التنازؿ عف الحصانة 
لكي يككف التنازؿ معتبران أف يككف صريحان ال ضمنيان كأف يصدر عف رئيس  طكيشتر ، القضائية

كأف األخير بحاجة إلى ، ت الدعكل كال يشمؿ تنفيذ الحكـكأف ىذا التنازؿ ينصب عمى إجراءا، البعثة
 تنازؿ مستقؿ.

 الممارسة الفمسطينية 

بأف مكتب ، كممثؿ البعثة الدبمكماسية لممممكة األردنية الياشميةينية طبينت كزارة الخارجية الفمس
مكماسية كفؽ ما يف يتمتع بالحصانات كاالمتيازات الدبطالتمثيؿ الدبمكماسي األردني المتكاجد في فمس

كلـ يسبؽ ، ـ كعمى أساس مبدأ المعاممة بالمثؿ1961كرد في اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 
 .1بأف تنازؿ أحد مف ممثمي البعثة الدبمكماسية األردنية عف الحصانة القضائية 

 

 .االعفاءات المالية :  الفرع الثالث

لية التي تمنح لممبعكثيف الدبمكماسييف المعتمديف لدييا عف قامت أغمب الدكؿ بتنظيـ االعفاءات الما
 .2 طريؽ تشريعات خاصة أك معاىدات ثنائية تبـر في أكقات مختمفة تككف ممزمة لمدكؿ المكقعة فقط

ـ حيث جاء في  1928اتفاقية ىافانا الخاصة بالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية لعاـ كنجد أف 
 ما يمي: 18المادة 

نية أك طأعضاء البعثة الدبمكماسية في الدكلة المستقبمة مف الضرائب الشخصية أك الك يعفى )
 (المحمية
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ـ المبعكث الدبمكماسي كأفراد أسرتو مف 1961كقد أعفت اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 
االعفاءات ـ 1961ككذلؾ اعفت اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ ، 34مادة الضرائب في ال

ني الدكلة المستقبمة أك مف المقيميف طة  أف ال يككف مف مكاطالجمركية لممبعكث الدبمكماسي شري
 .36فييا إقامة دائمة في المادة 

 : ليا صكرتاف ىمااإلعفاءات المالية ك 

 .اإلعفاء مف الضرائب الصكرة األكلى : 

 .اإلعفاء مف الرسـك كالرسـك الجمركية الصكرة الثانية : 

 . االعفاء من الضرائبالفقرة االولى :

ـ  عمى أف : " يعفى المبعكث 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  34نصت المادة 
 كاإلقميمية كالبمدية باستثناء : ، الكطنية، الدبمكماسي مف جميع الضرائب كالرسـك الشخصية كالعينية

 بشكؿ طبيعي سعر البضائع كالخدمات .الضرائب غير المباشرة التي يشتمؿ عمييا  - أ
ما لـ يكف ، الضرائب كالرسكـ عمى العقارات الخاصة الكائنة في إقميـ الدكلة المستقبمة - ب

 المبعكث الدبمكماسي يحكزىا لحساب الدكلة المرسمة ألغراض البعثة .
 . 39مف المادة  4مع مراعاة الفقرة ، ضرائب التركات المستحقة لمدكلة المستقبمة - ج
كالضرائب ، رائب كالرسـك عمى الدخؿ الخاص الذم يككف مصدره مف الدكلة المستقبمةالض - د

عمى رأس الماؿ المفركضة عمى التكظيفات المستخدمة في المشاريع التجارية في الدكلة 
 المستقبمة .

 الضرائب كالرسـك المستكفاة مقابؿ خدمات خاصة . -ىػ 

مع مراعاة أحكاـ المادة ، تعمقة باألمالؾ العقاريةرسكـ التسجيؿ كالقيد كالرىف كالطابع الم -ك
23." 

ـ  عمى أف:"تعفى الرسـك 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  28نصت المادة كقد 
."  كالعائدات التي تحصميا البعثة لقاء أعماؿ رسمية مف جميع الضرائب كالرسـك
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عكث الدبمكماسي تسييالن ألداء ميمتو قائمان عمى ىناؾ بعض الدكؿ التي أضافت اعفاءات أخرل لممب
 .1 أساس المعاممة بالمثؿ

ـ االعفاء مف الضرائب ألف المبعكث الدبمكماسي 1961بررت اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 
 .2 كمف غير العدؿ أف يدفعيا مرة اخرل لمدكلة المعتمد لدييا، أساسان يدفع الضرائب كالرسكـ لدكلتو

 الممارسة الفمسطينية 

ينية بأف ممثمي البعثة الدبمكماسية لممممكة األردنية الياشمية المكجكدة طبينت كزارة الخارجية الفمس
عمى أرضيا يتـ اعفائيـ مف الضرائب عمى ممتمكاتيـ الشخصية كفؽ ما كرد في اتفاقية فيينا 

 . 3بالمثؿكعمى أساس مبدأ المعاممة ، ـ1961لعاـ لمعالقات الدبمكماسية 

 

 .االعفاء من الرسوم والرسوم الجمركية الفقرة الثانية :

ـ  عمى أف : " 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  36نصت الفقرة األكلى مف المادة 
حؽ اإلدخاؿ كاإلعفاء مف ، تمنح الدكلة المستقبمة كفقان لألحكاـ التشريعية كالتنظيمية التي تتبناىا -1
عدا نفقات اإليداع كالنقؿ كالنفقات ، سكـ الجمركية كغيرىا مف الرسكـ كالعائدات المتصمة بياالر 

 كذلؾ عف : ، العائدة لخدمات مماثمة

 األشياء المخصصة لالستعماؿ الرسمي لمبعثة . - أ
األشياء المخصصة لالستعماؿ الشخصي لممبعكث الدبمكماسي كألفراد أسرتو الذيف يقيمكف  - ب

 بما فييا األشياء العائدة إلقامتو "، احدةمعو في معيشة ك 
ـ عمى أنو :" تعفي الدكلة 1961( مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 23نصت المادة )

المعتمدة كرئيس البعثة مف كؿ الضرائب كالعكائد العامة كاإلقميمية كالبمدية بالنسبة لمباني البعثة التي 
أال  تككف ىذه الضرائب أك العكائد مفركضة مقابؿ خدمات خاصة تمتمكيا أك تستأجرىا عمى شرط 

كاإلعفاء الضريبي المذككر في ىذه المادة ال يطبؽ الضرائب كالعكائد إذا ما كاف تشريع الدكلة 
                                                           

 .165ص  ،مرجع سابؽ  ، محمكد خمؼ 1

 .165ص  ،مرجع سابؽ  ، محمكد خمؼ 2

 .مرجع سابؽ ،ينية  طكزارة الخارجية الفمس ،مة األستاذ جميؿ مينا مقاب  3
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كىذا ما ، المعتمدة لدييا يفرضيا عمى الشخص الذم يتعامؿ مع الدكلة المعتمد أك مع رئيس البعثة "
 بيناه سابقان .

ألنظمة كتشريعات الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية تمنح المبعكثيف الدبمكماسييف  كفقان 
كتتكقؼ اإلعفاءات الجمركية كفؽ رغبة الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية ، اإلعفاءات الجمركية

ت لجنة الحقكؽ كمنعان مف استغالؿ اإلعفاءات كالرسكـ الجمركية أكجد، 1كال يكجد ما يمزميا بيا
كالمدة التي يجب أف يتـ خالليا استيراد ، مثؿ تحديد كمية السمع المستكردة، الدكلية قيكدان عمييا

 .2 األشياء الالزمة إلقامة المبعكث الدبمكماسي

 الممارسة الفمسطينية 

الرسـك ينية بأف ممثمي البعثة الدبمكماسية األردنية يتـ اعفائيـ مف طكضحت كزارة الخارجية الفمس
شرط تتـ األخرل  كـ الجمركية كمف الرسكـ كالضرائبشراء السيارات المعفاه مف الرسعند ، الجمركية

المعاممة بالمثؿ فيي تمنح ألعضاء السمؾ الدبمكماسي المعتمد فقط )سيارة كاحدة لمدبمكماسييف 
ة لممممكة األردنية كيتـ شراء سيارة لمممثمية الدبمكماسي، 3 باإلضافة الى سيارة لمكتب التمثيؿ(

 .4الياشمية المكجكدة في راـ اهلل فيتـ االعفاء الجمركي مف خالؿ كزارة الخارجية االسرائيمية 

كمنيا البعثة الدبمكماسية يف طتعددت االعفاءات المالية لمبعثات الدبمكماسية المعتمدة لدل فمس
رسـك  ك، رسكـ رخصة السياقة ك ،سكـ أجيزة التمفزيكفر لممممكة األردنية الياشمية حيث تعفى مف 

 5 رسـك تصريح العمؿ لمخدـ الخصكصييف ك، تسجيؿ كترخيص المركبات

  

                                                           
 .233ص  ،مرجع سابؽ  ، الدكتكر عمي ابك ىيؼ 1

 .193ص  ،مرجع سابؽ  ، الدكتكر عمي ابك ىيؼ 2

 .مرجع سابؽ ،ينية طكزارة الخارجية الفمس ،مقابمة األستاذ جميؿ مينا   3

 مرجع سابؽ . ،يفطية الياشمية عالء العدكاف لدل دكلة فمسمقابمة مع سعادة قنصؿ المممكة األردن  4

 مرجع سابؽ . ،يفطمقابمة مع سعادة قنصؿ المممكة األردنية الياشمية عالء العدكاف لدل دكلة فمس  5
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 .بعض التسييالت األخرى  : الرابعمب طالم

منيا ما نصت عمييا اتفاقية فيينا ، ظيرت عدة امتيازات كتسييالت تمنح لمبعثة الدبمكماسية كمبعكثييا
كمنيا كفقان لمبدأ المعاممة بالمثؿ التزمت بيا الدكؿ في تعامميا  ،ـ1961لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 

 الدبمكماسي.

 :اآلتيكمف أىـ االمتيازات كالتسييالت الممنكحة لمبعثة الدبمكماسية كمبعكثييا 

 أكالن:رفع العمـ كالشعار ككضع لكحات اإلعالنات كالصكر .

 يؽ اإلجراءات المتعمقة باإلقامة كالسفر .ثانيان: إعفاء المبعكث الدبمكماسي كأفراد أسرتو مف تطب

 ثالثان:إعفاء المبعكث الدبمكماسي مف شرط الحصكؿ عمى ترخيص حمؿ السالح أك إحرازه .

 رابعان: االستثناء مف قكانيف الجنسية .

 خامسان :عدـ تفتيش أمتعة المبعكث الدبمكماسي .

 سادسان : الحؽ في إقامة الشعائر الدينية .

 اء مف الضماف االجتماعي .سابعان: اإلعف

 ثامنُا : اإلعفاء مف الخدمات الخاصة كالعامة .

 .تاسعان : تقديـ التسييالت الالزمة إليجاد مقر لمبعثة الدبمكماسية كالسكف لرئيسيا كأعضائيا 

 

 .رفع العمم والشعار ووضع لوحات االعالنات والصور :  ولاأل الفرع 

ع عمـ  ككضع شعار دكلتيـ عمى المباني الخاصة بالبعثة يجكز لمبعثة الدبمكماسية كرئيسيا رف
بما في ذلؾ منزؿ رئيس البعثة الدبمكماسية ككسائؿ النقؿ الخاصة ، الدبمكماسية كالمباني التابعة ليا

 .1 بيـ طيمة كجكدىـ في الدكلة المعتمديف لدييا

                                                           
 .75ص  ، مرجع سابؽ  ، الدكتكر عطا محمد صالح زىرة 1
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ـ عمى : "  1961لعاـ  مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية 20كفي ىذا الصدد نصت المادة  
كمف بينيا مكاف إقامة ، لمبعثة كلرئيسيا الحؽ في كضع عمـ كشعار الدكلة المرسمة عمى أماكف البعثة

 رئيس البعثة ككذا عمى كسائؿ المكاصالت الخاصة بيـ ".

رفع العمـ يختمؼ مف دكلة ألخرل ىناؾ بعض الدكؿ ترفع عمميا عمى مقر بعثتيا الدبمكماسية في 
كالبعض األخر ، محدد في أعيادىا الكطنية كاألعياد الكطنية لمدكلة المعتمدة لمبعثة الدبمكماسيةأكقات 

أما فيما يتعمؽ بالشعار فال بد مف كضعو فكؽ مدخؿ مقر البعثة ، 1 مف الدكؿ يرفع العمـ يكميان 
 .2الدبمكماسية كمسكف السفير

ة لكحة بالمغتيف الكطنية كالمحمية عمى أف تضع بعض البعثات الدبمكماسيالدكلي لقد جرل العرؼ 
، كعادة تككف مشركطة بمجاالت الحياة في بمد البعثة الدبمكماسية، مدخؿ مقر البعثة  أك سكف السفير

كماسية أك كأف ال تتعرض ألم إساءة تمؾ لكحات اإلعالنات كالصكر لمدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبم
 .3أم بعثة معتمدة لدييا 

 الفمسطينية الممارسة 

ينية بأف المكتب التمثيمي لممممكة األردنية الياشمية المكجكد في راـ اهلل طأكدت كزارة الخارجية الفمس
يتمتع بالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية الممنكحة لو كفؽ اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 

 . 4عمـ كالشعار األردنيفيجكز رفع ال، كعمى أساس مبدأ المعاممة بالمثؿ، ـ1961

  

                                                           
 .251 ص، مرجع سابؽ  ،الدكتكر محمكد خمؼ  1

 .251 ص،  ،مرجع سابؽ ، الدكتكر محمكد خمؼ 2

 .262ص  ،مرجع سابؽ ، كالدكتكر سمكحي فكؽ العادة ،167ص  ، مرجع سابؽ  ،عائشة راتب  3

 مرجع سابؽ.  ،ينية طكزارة الخارجية الفمس ، مقابمة األستاذ جميؿ مينا 4
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اعفاء المبعوث الدبموماسي وأفراد أسرتو من تطبيق االجراءات المتعمقة باإلقامة :  الثاني عالفر 
 .والسفر 

منح الدكلة المعتمد لدييا أعضاء البعثة الدبمكماسية عف طريؽ إدارة المراسـ بطاقات دبمكماسية بدالن ت
المبعكث الدبمكماسية تعاد تمؾ البطاقات إلى كزارة  كفي حاؿ انتياء ميمة، مف بطاقات اإلقامة

 .1 الخارجية في الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية

كفقان لممكانة الخاصة التي يتمتع بيا المبعكثيف الدبمكماسييف فإنيـ معفكف مف الحصكؿ عمى تصريح 
ماسية إبالغ كزارة الخارجية بكصكليـ لكف يترتب عمى البعثة الدبمك ، إقامة في الدكلة المعتمديف لدييا

 . 2كأسمائيـ كتعيينيـ كصفاتيـ كصفات أفراد عائالتيـ 

 .3 ـ1961ىذا كيتفؽ مع ما كرد في المادة العاشرة مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ ك 

 الممارسة الفمسطينية 

كماسية ألفراد ممثمي البعثة الدبمكماسية اقات دبمطينية بأنو يتـ إصدار بطبينت كزارة الخارجية الفمس
كأكد ، 4ـ  1961لممممكة األردنية الياشمية كفقان لما كرد في اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 

اقة التعريفية لمممثؿ طممثؿ البعثة الدبمكماسية لممممكة األردنية الياشمية بأف اسرائيؿ تعترؼ بالب
 .5الي تمنحو الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية كبالت، الدبمكماسي األردني

 

  

                                                           
 .182ص ،مرجع سابؽ  ، غازم الصباريني 1

 .131ص  ، مرجع سابؽ ، القاضي عاطؼ فيد المغاريز 2

 تبمغ كزارة خارجية الدكلة المستقبمة أك أية كزارة أخرل قد يتفؽ عمييا بما يمي : -1ـ عمى أنو :" 1961( مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 10نصت المادة ) 3

 تعييف أفراد البعثة ككصكليـ كمغادرتيـ النيائية أك انتياء خدمتيـ في البعثة . - أ
 كحصكؿ أم نقص أك زيادة في عدد أفراد تمؾ األسرة حسب االقتضاء ". ،حد أفراد البعثة كمغادرتو النيائية كصكؿ أم فرد مف أسرة أ - ب

 مرجع سابؽ . ،ينية  طكزارة الخارجية الفمس ،مقابمة مع االستاذ جميؿ مينا   4

 سابؽ . مرجع ، يفطمقابمة مع سعادة قنصؿ المممكة األردنية الياشمية عالء العدكاف لدل دكلة فمس 5
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عمى ترخيص حمل السالح أو  اعفاء المبعوث الدبموماسي من شرط الحصول:  الثالث عالفر 
 .إحرازه

تقكـ بعض الدكؿ المعتمدة لدييا البعثات الدبمكماسية مف إعفاء أعضاء البعثة الدبمكماسية مف حمؿ 
حرازه مف شرط الحصكؿ عمى كبالتالي يحؽ لممبعكث الدبمكماسي حمؿ السالح ، ترخيص السالح كا 

 .1 دكف ترخيص مف الجيات المختصة في الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية

ى المبعكث الدبمكماسي طانيا ال يعطففي فرنسا كبري، ىذا اإلعفاء ال يقكـ عمى أساس المعاممة بالمثؿ
 . 2مب ذلؾ مف قبؿ كزارة الخارجية األردنية ط لك األردني ترخيص بحمؿ السالح كاحرازه حتى

 

 الممارسة الفمسطينية 

، الحصكؿ عمى ترخيص حمؿ السالح أك إحرازه طفيما يتعمؽ بإعفاء المبعكث الدبمكماسي مف شر 
 فيك يخضع لمبدأ المعاممة بالمثؿ .

 

 .من قوانين الجنسية  المبعوث الدبموماسي ستثناءا :  الرابع عالفر 

انكف الدكلي العرفي باستثناء المبعكثيف الدبمكماسييف مف الخضكع لمقكانيف الكطنية المحمية فيما أقر الق
كعميو يعفى الطفؿ المكلكد لممبعكث الدبمكماسي مف الحصكؿ عمى جنسية ، يتعمؽ باكتساب الجنسية

النظر عف جنسية  الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية التي تمنحيا لممكلكديف عمى إقميميا بغض
ـ  بمكضكع 1961حيث لـ يرد صراحة نص في اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ ، األبكيف

إال أنو قد أحالت لجنة القانكف الدكلي األمر عمى البركتكككؿ الخاص ، االستثناء مف قكانيف الجنسية
حرية االنضماـ إلى ىذا البركتكككؿ  تاركة لمدكؿ، باستثناء المبعكثيف الدبمكماسييف مف قكانيف التجنس

3 . 

                                                           
 .120ص   ،مرجع سابؽ  ، عدناف البكرم 1
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 الممارسة الفمسطينية 

ينية بأنو يستثنى المبعكث الدبمكماسي األردني مف قكانيف الجنسية  كفؽ طبينت كزارة الخارجية الفمس
 . 1ما كرد في القانكف الدكلي العرفي المذككر سابقان 

 .عدم تفتيش أمتعة المبعوث الدبموماسي :  الخامس عالفر 

إال انو استثناء عمى األصؿ ، األصؿ في األعراؼ الدكلية عدـ تفتيش أمتعة المبعكث الدبمكماسي
تخضع أمتعة المبعكث الدبمكماسي لمتفتيش في حاؿ كجكد شؾ بأنيا تحكم مكاد ممنكعة مف 

، يةاالستيراد أك التصدير كفقان لما ىك منصكص في تشريعات الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماس
 ال تتـ تفتيش أمتعة المبعكث الدبمكماسي  إال بحضكر المبعكث الدبمكماسي أك ممثمو ك 

كىذا ما نصت عميو ، 2 فإذا رفضت تعاد األمتعة إلى مصدرىا، كمكافقة البعثة الدبمكماسية، المفكض
 . 3 ـ1961( مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 36/2صراحة المادة )

 الفمسطينية الممارسة 

ينية بأنيا تمنح ممثمي البعثة الدبمكماسية لممممكة األردنية الياشمية طأكدت كزراة الخارجية الفمس
، ـ1961الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية كفؽ ما كرد في اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 

سية األردنية بأنو لـ يسبؽ كأف تعرضت كبيف ممثؿ البعثة الدبمكما، كعمى أساس مبدأ المعاممة بالمثؿ
 .4أمتعة المبعكث الدبمكماسي لمتفتيش 

 .في إقامة الشعائر الدينية  المبعوث الدبموماسي حق: السادس عالفر 

يعتبر الحؽ في إقامة الشعائر الدينية مف الحقكؽ الطبيعية ألم إنساف ميما كاف عرقو أك جنسو أك 
لـ تتطرؼ اتفاقية فيينا لمعالقات ك ، ارسة تمؾ الشعائر الدينيةكيتمتع بكامؿ حريتو لمم، ديانتو

                                                           
 مرجع سابؽ. ،ينية  طكزارة الخارجية الفمس ،مقابمة مع األستاذ جميؿ مينا  1

 185ص ،مرجع سابؽ  ، غازم الصباريني 2

ما لـ تكجد مبررات  ،ـ عمى أنو : " يعفى المبعكث الدبمكماسي مف تفتيش أمتعتو الخاصة 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 36ة مف المادة  تنص الفقرة الثاني 3
ككف استيرادىا أك تصديرىا محظكران بمقتضى تشريع أك أشياء ي ،جدية تدعك إلى االعتقاد إنيا تحكم أشياء ال تتمتع باإلعفاء المنصكص عميو في الفقرة األكلى مف ىذه المادة 

 ي أك ممثمو المفكض في ذلؾ ".الدكلة المستقبمة أك خاضعة لمكائحيا الخاصة بالحجر الصحي كفي مثؿ ىذه الحالة يجب أف ال يتـ التفتيش إال في حضكر المبعكث الدبمكماس

 مرجع سابؽ.،ينية طكزارة الخارجية الفمس ،مقابمة مع األستاذ جميؿ مينا ك  ،مرجع سابؽ  ، يفطدكاف لدل دكلة فمسمقابمة مع سعادة قنصؿ المممكة األردنية الياشمية عالء الع 4
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معتبريف القانكنييف الذم أشرفكا عمى كضع ، ـ لمحؽ في إقامة الشعائر الدينية1961الدبمكماسية لعاـ 
 .1 االتفاقية أف إقامة الشعائر الدينية تدخؿ مف ضمف حصانة مقر البعثة الدبمكماسية كتكابعو

 ية الممارسة الفمسطين

ينية كممثمي البعثة الدبمكماسية لممممكة االردنية الياشمية عمى أنيـ طأكدت كزارة الخارجية الفمس
 .2كعائالتيـ كمكظفييـ يتمتعكف بحرية كاممة إلقامة الشعائر الدينية دكف أم قيكد 

 .من الضمان االجتماعي  المبعوث الدبموماسي عفاءا:  السابع عالفر 

حيث ، ـ مسألة اإلعفاء مف الضماف االجتماعي1961معالقات الدبمكماسية لعاـ ت اتفاقية فيينا لنبت
أعفت الدكلة المعتمد لدييا المبعكث الدبمكماسي مف أحكاـ الضماف االجتماعي بالنسبة لمخدمات 

 التي يؤدييا  لدكلتو .

مع مراعاة  -1 ـ عمى أنو :"1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  33فقد نصت المادة 
مف ىذه المادة يعفى المبعكث الدبمكماسي فيما يختص بالخدمات التي تؤدم لمدكلة  3أحكاـ الفقرة 

 مف األحكاـ الخاصة بالضماف االجتماعي التي قد يككف معمكالن بيا في الدكلة المستقبمة .، المرسمة

عمى الخدـ  اإلعفاء المنصكص عميو في الفقرة األكلى مف ىذه المادة يطبؽ كذلؾ -1
 الخصكصييف الذيف يككنكف في خدمة المبعكث الدبمكماسي الخاصة بشرط : 

 أال يككنكا مف رعايا الدكلة المستقبمة كأال تككف إقامتيـ الدائمة بيا . - أ
في الدكلة أف يككنكا خاضعيف ألحكاـ الضماف االجتماعي التي قد تككف معمكالن بيا  - ب

 .المرسمة في دكلة ثالثة
الدبمكماسي الذم يككف في خدمتو أشخاص ال ينطبؽ عمييـ اإلعفاء عمى المبعكث  -2

المنصكص عميو في الفقرة الثانية مف ىذه المادة أف يراعي االلتزامات التي تفرضيا أحكاـ 
 الضماف االجتماعي لمدكلة المستقبمة عمى صاحب العمؿ .

ال يمنع مف المساىمة اإلعفاء المنصكص عميو في الفقرتيف األكلى كالثانية مف ىذه المادة  -3
 االختيارية في نظاـ الضماف االجتماعي لمدكلة المستقبمة بالقدر المسمكح بو في ىذه الدكلة .

                                                           
 .171ص  ،ـ1988 ،بيركت  ،المركز الثقافي العربي  ،الدبمكماسية  ،محمكد خمؼ  1

 مرجع سابؽ. ،مقابمة مع األستاذ جميؿ مينا ك  ،مرجع سابؽ  ، يفطمقابمة مع سعادة قنصؿ المممكة األردنية الياشمية عالء العدكاف لدل دكلة فمس 2
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ال تمس أحكاـ ىذه المادة االتفاقيات الثنائية أك الجماعية المتعمقة بالضماف االجتماعي  -4
 بيؿ ".كما إنيا ال تمنع مف إبراـ اتفاقات الحقة مف ىذا الق، السابؽ إبراميا

 
 الممارسة الفمسطينية 

كيجب أف يككف متالئـ مع اتفاقية فيينا لمعالقات ، ينيطيكجد مشركع  قانكف ضماف اجتماعي فمس
 ـ . 1961الدبمكماسية لعاـ 

 
 .من الخدمات الخاصة والعامة المبعوث الدبموماسي عفاء ا:  الثامن عالفر 

أف يعرقؿ قيامو بميامو الدبمكماسية كفقان لما نصت يعفى المبعكث الدبمكماسي مف أم التزاـ مف شأنو 
ـ عمى أنو : " عمى الدكلة 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  (35عميو المادة )

كمف كؿ خدمة عامة أيان ، المستقبمة إعفاء المبعكثيف الدبمكماسييف مف جميع الخدمات الشخصية
ة كالمصادرة كالمساىمة في الشؤكف العامة ك إسكاف العسكرييف كمف األعباء العسكري، كانت طبيعتيا

." 

بمعنى يتـ استبعاد أم إجراء مف اإلمكاف القياـ بو مف قبؿ الدكلة المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية 
التي طبيعتيا تفرض إجراءات استثنائية عمى ، كقت األزمات االقتصادية كالسياسية كالككارث الطبيعية

كالحالة ىذه يسرم إعفاء المبعكث الدبمكماسي كأفراد أسرتو مف جميع ىذه الخدمات ، كاطنيفجميع الم
 كغيرىا مف اإلجرءات، مثاؿ عمى ذلؾ تفتيش المنازؿ كمصادرتيا أثناء األزمات العسكرية، اإلجرائية

1. 

 الممارسة الفمسطينية 

ية األردنية بالحصانات كاالمتيازات ينية تمتع ممثمي البعثة الدبمكماسطأكدت كزارة الخارجية الفمس
كعمى ، ـ 1961الدبمكماسية الممنكحة ليـ كفؽ ما كرد في اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 

 .2أساس مبدأ المعاممة بالمثؿ 

                                                           
 .582،583ص  ، مرجع سابؽ ،الدكتكر عمي حسيف الشامي  1

 مرجع سابؽ . ،ينية طكزارة الخارجية الفمس  ،مقابمة مع األستاذ جميؿ مينا  2
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تقديم التسييالت الالزمة إليجاد مقر لمبعثة الدبموماسية والسكن لرئيسيا  :  التاسع عالفر 
 .وأعضائيا

ـ أنو يقع عمى عاتؽ الدكلة 1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  21مف المادة يتضح 
المعتمدة لدييا البعثة الدبمكماسية بما يتضمنو تشريعيا الكطني تقديـ التسييالت الالزمة لمبعثة 

ألعضاء البعثة الدبمكماسية فيما يخص مقر البعثة كمساعدتيـ في اختيار المساكف الالئقة كالمتناسبة 
 . 1الدبمكماسية

 كفقان لممادة السابقة ىناؾ قيديف لتقديـ التسييالت إليجاد مقر لمبعثة الدبمكماسية كىما : 

القيد األكؿ : إف ذكر عبارة )عند االقتضاء( يفيـ منيا أف المساعدة ال تككف  كاجبة إال عند 
الدبمكماسية لمساعدة أعضاء البعثة  بمعنى ال تتدخؿ الدكلة المعتمدة لدييا البعثة، االقتضاء

 .فييـ إال عندما يتعذر عمييـ ذلؾالدبمكماسية في إيجاد مساكف خاصة 

بمعنى أف يككف متناسب لمركزه ، القيد الثاني : يجب أف يككف مسكف عضك البعثة الدبمكماسية الئقان 
 كممثؿ لدكلتو .

مح لمبعثات الدبمكماسية بشراء مباني ليا ىناؾ بعض الدكؿ المعتمدة لدييا البعثات الدبمكماسية تس
ال تسمح بشراء األراضي كالمباني  –الدكؿ االشتراكية سابقان  –كىناؾ دكؿ أخرل ، كتسجيميا باسميا
نما تقكـ تمؾ الدكؿ  بتأجير المباني لمبعثة الدبمكماسية، لمبعثة الدبمكماسية كبعض الدكؿ عمى ، كا 

نتيجة لذلؾ ، عثات الدبمكماسية المعتمدة لدييا مباني ممؾ لياسبيؿ مبدأ المعاممة بالمثؿ تمنح الب
ـ ىذه 1961فأناطت اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ ، نشبت العديد مف المشكالت بيف الدكؿ

 .2 همية المعمكؿ بيا لكؿ دكلة عمى حدالمسألة لمقكانيف الداخ

                                                           
 ـ عمى أنو :1961مف اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ  21نصت المادة  1

ما أف تساعد الدكلة المرسمة في  ،ضمف نطاؽ تشريعيا الكطني لمبعثة الدبمكماسية تسييالت لمتممؾ أك شراء األماكف الالزمة لبعثتيا في أقميميا  ،تقدـ الدكلة المستقبمة  -1 " كا 
 الحصكؿ عمى ىذه األماكف بكسيمة أخرل .

 مساكف الئقة ألعضائيا  ".كؿ عمى عند االقتضاء مساعدة البعثات في الحص،كعميو كذلؾ -2

 .196ص  ، مرجع سابؽ ،د. سييؿ حسيف الفتالكم   2
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 الممارسة الفمسطينية 

نية بأنيا تقكـ بتقديـ كافة التسييالت الالزمة لممثمي البعثة الدبمكماسية يطأكدت كزارة الخارجية الفمس
 .1لممممكة األردنية التي مف شأنيا المساىمة في المساعدة بالميمة المككمة لمبعثة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 مرجع سابؽ . ،ينيةطكزارة الخارجية الفمس ،مقابمة مع االستاذ جميؿ مينا   1
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 الخاتمة

تمدة لدل فمسطيف قانكني لمبعثات الدبمكماسية المععمى ضكء ما سبؽ مف حديث عف المركز ال
إلى عدة نتائج يمكف  البحاحث  تكصؿ، الفصكؿ الثالثة سالفة الذكر بنكع مف التفصيؿكتناكؿ 

 اجماليا فيما يمي : 

أكالن : المقصكد بالدبمكماسية كما عرفيا االستاذ سمكحي فكؽ العادة بأنيا مجمكعة القكاعد كاألعراؼ 
لقانكف الدكلي أم الدكؿ كالشكميات التي تيتـ بتنظيـ العالقات بيف أشخاص ا، الدكلية كالمراسـ

مع بياف مدل حقكقيـ ككاجباتيـ كشركط ممارسة مياميـ ، كالمنظمات كالممثميف الدبمكماسييف
كالتكفيؽ بيف مصالح ، كاألصكؿ التي يتعيف اتباعيا لتطبيؽ أحكاـ القانكف الدكلي كمبادئو، الرسمية

كعقد ، كاالجتماعات الدكلية، ؤتمراتكما ىي فف إجراء المفاكضات السياسية في الم، الدكؿ المتباينة
 االتفاقيات كالمعاىدات .

كالذم يعتبر أحد فركع ، ثانيان : تعتبر فمسطيف شخص مف أشخاص القانكف الدبمكماسي الدكلي
ممثمة بمنظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ الشرعي لمشعب الفمسطيني باعتبار ، القانكف الدكلي العاـ

 مف اشخاص القاننكف الدكلي العاـ . حركات التحرر الكطني شخص

كاالبقاء ، ثالثان : الجية المختصة بالتمثيؿ الدبمكماسي لدل الفمسطينيف ىي منظمة التحرير الفمسطينية
كعدـ قانكنية ، عمييا صاحبة الحؽ في ادراة كممارسة العممية الدبمكماسية بكاسطة دائرتيا السياسية

حيث ، مة التحرير الفمسطينية إلى كزارة الخارجية الفمسطينيةالسياسية بمنظ نقؿ صالحيات الدائرة 
 تعتبر السمطة الفمسطينية جياز مف أجيزة منظمة التحرير الفمسطينية .

قامت العديد مف الدكؿ برفع التمثيؿ ، ـ 1988بعد إعالف استقالؿ دكلة فمسطيف عاـ رابعان : 
التفاؽ مع منظمة التحرير الفمسطينية الممثؿ ككاف ذلؾ إما با، الفمسطيني إلى درجة أك رتبة سفارة

 أك بإعالف مف طرؼ كاحد مف قبؿ تمؾ الدكؿ .، الشرعي لمشعب الفمسطيني

اف حصكؿ فمسطيف عمى عضكية دكلة مراقب غير عضك في االمـ المتحدة فتح المجاؿ خامسان : 
 اماميا لالنضماـ لمعديد مف المنظمات الدكلية.
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طيف بالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية لدبمكماسية المعتمدة لدل فمسسادسان : تتمتع البعثات ا
كعمى أساس مبدأ المعاممة ، ـ1961المنصكص عمييا في اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 

 بالمثؿ .

سابعُا : كجكد االحتالؿ االسرائيمي في فمسطيف يحكؿ دكف تمتع البعثات الدبمكماسية المعتمدة لدل 
 طيف مف حرية التنقؿ سيما فيما يتعمؽ بمكظفي المكتب التمثيمي في راـ اهلل .فمس
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 التوصيات 

دكلة  مكانةمما يساىـ في تعزيز ، أكال: العمؿ عمى جمب اعترافات دكلية مف الدكؿ بدكلة فمسطيف
 فمسطيف في المحافؿ الدكلية.

بالبعثات الدبمكماسية كما يتفرع منيا مف حصانات  ثانيان : مكاصمة البحث كالكتابة فيما يتعمؽ
 كامتيازات كغيرىا مف األمكر الدبمكماسية التي مف شأنيا إثراء المكضكع .

ثالثان : العمؿ عمى مكائمة التشريعات الداخمية  بما يتكافؽ مع اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 
 ـ . 1961

ال بد مف ، القات الدبمكماسية الخطكط العريضة بالعالقات الدبمكماسيةرابعُا : تشكؿ اتفاقية فيينا لمع
 .كجكد تشريع داخمي يفسر تمؾ المكاد بشكؿ كاضح

يف خير طخامسان : العمؿ عمى اعداد ككادر متخصصة في القانكف الدبمكماسي قادرة عمى تمثيؿ فمس
 تمثيؿ .

 الدبمكماسية لمعالقات فيينا التفاقية ختيارماال لمبركتكككؿ الفكرم االنضماـ عمى العمؿ يجب : سادسان 
 دكلة أم  مقاضاة البرتكككؿ ذلؾ كيتيح، المنازعات لحؿ اإللزامي بالمجكء المتعمؽ ـ1961 لعاـ

 الدكلتيف تككف أف بشرط، الدكلية العدؿ محكمة أماـ الدبمكماسية العالقات باتفاقية أخمت طرؼ
 كليست باالتفاقية طرؼ فمسطيف حيث، معان  كالبركتكككؿ ينافي باتفاقية طرفا عمييا كالمدعى المدعية
 . بالبركتكككؿ طرؼ
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 المصادر والمراجع .

 أواًل :القرآن الكريم .

 *سكرة التكبة .

 *سكرة النساء.

 ثالثًا : االتفاقيات والمعاىدات الدولية .

، مف الكقائع الفمسطينية( 60المنشكر بالعدد )، ـ2005( لعاـ 13قانكف السمؾ الدبمكماسي رقـ )*
 .ـ9/11/2005بتاريخ ، (5صفحة )

 ـ . 1961*اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية لعاـ 

 ـ . 1969*اتفاقية فيينا لممعاىدات لعاـ 

 ـ . 1963* اتفاقية العالقات القنصمية لعاـ 

 .1928* اتفاقية ىافانا لعاـ 

 ـ.1946 اتفاقية امتيازات كحصانات األمـ المتحدة لعاـ *

 .ـ1928االتفاقية الخاصة بمنح الممجأ المبرمة في ىافانا عاـ * 

 .1928اتفاقية الدكؿ األمريكية بخصكص منح المجكء عاـ  *

 ـ . 1889لعاـ  معاىدة القانكف الجنائي* 

 * االعالف العالمي لحقكؽ االنساف .

 .كماسيةمشركع اتفاقية ىارفرد لتقنيف قانكف الحصانات كاالمتيازات الدبم* 

 .ـ 1932مشركع معيد ىارفارد لعاـ  *

 ـ .2005القانكف األساسي المعدؿ الفمسطيني لعاـ *

 ميثاؽ األمـ المتحدة.*
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 *القرارات الصادرة عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة .

 .ـ1929قرار معيد القانكف الدكلي العاـ لعاـ  *

 * إعالف منح االستقالؿ لمبمداف كالشعكب المستعمرة.

 . 1967إعالف الممجأ اإلقميمي الصادر عف الجمعية العامة عاـ * 

 * النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية.

 .1993لعاـ  68* نظاـ السمؾ الدبمكماسي االردني رقـ 

 ثالثًا : الكتب العربية .

 ـ.2003بعة ط، القاىرة –دار النيضة العربية ، العالقات الدبمكماسية كالقنصمية، أحمد أبك الكفا* 

 ـ . 1976، القاىرة، عالـ الكتاب، البركتكككؿ االتكيت، الدبمكماسية، * احمد حممي ابراىيـ

، القاىرة، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، قانكف العالقات الدكلية، * احمد سرحاؿ
 ـ . 1993، الطبعة الثانية

، العربية النيضة دار، كالتطبيؽ النظرية بيف صرةالمعا الدبمكماسية العالقات، الدسكقي ابراىيـ* 
 ـ.2007، القاىرة

ـ  1975، الطبعة األكلى، القاىرة، دار الفكر العربي، القانكف الدكلي العاـ، * ابراىيـ محمد العناني
. 

الطبعة ، الككيت، منشكرات ذات السالسؿ، العالقات السياسية الدكلية، إسماعيؿ صبرم مقمد* 
 ـ . 1985، الرابعة

، القانكف الدكلي العاـ في كقت السمـ كالحرب كتطبيقو في دكلة الككيت، بدرية عبد اهلل العكضى* 
 ـ.1979الطبعة األكلى  ، دمشؽ، دار الفكر

دار المسيرة لمنشر ، الدبمكماسية المعاصرة كاستراتيجية إدارة المفاكضات، * ثامر كامؿ محمد
 ـ.2000، الطبعة األكلى، االردف، كالتكزيع
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الرياض ، مطابع الفرزدؽ التجارية، الدبمكماسية ماضييا كحاضرىا كمستقبميا، جماؿ بركات *
 ـ.1985

العدد ، مجمة الدبمكماسي، الحصانة الدبمكماسية في ميزاف العدالة، حسف الباتع محمد عبد العاطي *
 .ـ2007سبتمبر  -ىػ 1428( رمضاف 36)

الجزء األكؿ ، مطبعة عدناف عبد الجابر، ف الدبمكماسيالدبمكماسية كالقانك ، خالد حسف الشيخ* 
 ـ.1999

 ـ . 1991، عكا، مؤسسة األسكار، دكلة فمسطيف كالقانكف الدبمكماسي الدكلي، ديب عكاكم *

، بعة االكلى، عكا، مؤسسة األسكار، دكلة فمسطيف كالقانكف الدبمكماسي الدكلي، * ديب عكاكم
 73ـ . ص  2002

الطبعة األكلى ، الجميكرية الميبية، طرابمس، دار الركاد، الدبمكماسية، صباحزايد عبيد اهلل م *
 . ـ1999

ـ  2009، فمسطيف –دار الشيماء ، الدبمكماسية تاريخيا مؤسساتيا أنكاعيا قكانينيا، سعيد أبك عباه *
. 

 ـ . 1973، الطبعة األكلى، بيركت، دار اليقظة العربية، الدبمكماسية الحديثة، * سمكحي فكؽ العادة

 .ـ1960دمشؽ ، الطبعة الثانية، الدبمكماسية كالبركتكككؿ، سمكحي فكؽ العادة* 

، الحصانة الدبمكماسية لممبعكث الدبمكماسي )دراسة قانكنية مقارنة (، سييؿ حسيف الفتالكم* 
 ـ. 2002طبعة  ، المكتب المصرم لتكزيع المطبكعات

، المممكة االردنية الياشمية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، القانكف الدبمكماسي، سييؿ حسيف الفتالكم* 
 ـ. 2010الطبعة األكلى 

 ـ. 2009، عماف، دار الثقافة، المكجز في القانكف الدكلي العاـ، * سييؿ حسيف الفتالكم

الطبعة األكلى ، بيركت، دار النيضة العربية كالنشر، ترجمة خيرم حماد، الدبمكماسي، شارؿ تاير *
 .  ـ 1960
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 . لبناف، لممالييف العمـ دار، اإلسالـ في الدكلية كالعالقات القانكف، محمصاني صبحي* 

 ـ .1963، القاىرة –دار النيضة العربية ، التنظيـ الدبمكماسي كالقنصمي، عائشة راتب *

عكيدات ، دراسة مقارنة، الكظيفة القنصمية كالدبمكماسية في القانكف كالممارسة، عاصـ  جابر* 
 .ـ2001طبعة ، لبناف، نشر كالطباعةلم

، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الحصانة الدبمكماسية بيف النظرية كالتطبيؽ، عاطؼ فيد المغاريز *
 ـ . 2010الطبعة الثانية ، عماف –المممكة األردنية الياشمية 

لفقو كالقضاء قانكف العالقات الدبمكماسية كالقنصمية دراسة تحميمية في ا، عبد العزيز سرحاف*
 .ـ 1963ـ  ك  1961الدكلييف كأحكاـ اتفاقية فيينا عاـ 

 ـ. 1986طبعة ، دكف دار نشر، قانكف العالقات الدبمكماسية كالقنصمية، * عبد العزيز سرحاف

 ـ. 1975، القاىرة، مطابع سجؿ العرب، دراسات في  القانكف الدبمكماسي، عبد المنعـ جنيد *

، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، الدبمكماسية كالقنصمية العالقات، *عدناف البكرم
 ـ . 1986، األكلى الطبعة، بيركت

، مكتبة شركة كاظمة لمنشر كالترجمة كالتكزيع، العالقات الدبمكماسية كالقنصمية، عدناف البكرم* 
 ـ.1985الطبعة األكلى ، الككيت

، ليبيا، منشكرات الجامعة المفتكحة، القانكف الدكلي العاـ، عبد األمير العكيميك عدناف طو الدكرم * 
 ـ. 1996، الطبعة الثانية

، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، أصكؿ العمؿ الدبمكماسي كالقنصمي، عطا محمد صالح زىرة *
 . 2004الطبعة األكلى ، عماف –األردف 

دار الشركؽ ، قكانينيا (، قكاعدىا، امؤسساتي، )نشأتياالكظيفة الدبمكماسية ، عالء الديف أبك عامر *
 ـ. 2001الطبعة األكلى ، عماف، لمنشر كالتكزيع

الدبمكماسية نشأتيا كتطكرىا كقكاعدىا كنظاـ الحصانات كاالمتيازات ، *عمي حسيف الشامي
 ـ . 1994، الطبعة الثانية، لبناف، بيركت، دار العمـ لممالييف، الدبمكماسية
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مطبعة الجامعة ، منشكرات الجامعة األردنية، ت في الكظيفة العامةدراسا، عمي خطار شنطاكم *
 . ـ 1998عماف ، األردنية

 1993، الطبعة الثانية، االسكندرية، منشأة المعارؼ، القانكف الدكلي العاـ، عمي صادؽ ابك ىيؼ *
 .ـ 

 ـ . 1977ة طبع، االسكندرية، منشأة المعارؼ، القانكف الدبمكماسي، ابك ىيؼصادؽ عمي  *

الطبعة ، االسكندرية –منشأة المعارؼ ، القانكف الدبمكماسي  كالقنصمي، عمي صادؽ أبك ىيؼ* 
 ـ.1962األكلى 

المجمة المصرية ، عمي صادؽ أبك ىيؼ . الجكانب القانكنية لمحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية* 
 ـ . 2008، 105مجمد ، 75عدد ، لمقانكف الدكلي

مجمد ، المجمة المصرية لمقانكف الدكلي، لتجاء لمسفارات كالدكؿ األجنبيةاال، عمي صادؽ أبك ىيؼ* 
 ـ . 1966السنة  22

 لمنشر الثقافة دار مكتبة، األساسية كحرياتو اإلنساف حقكؽ في الكجيز، صباريني حسف غازم*
 ـ . 1997، الثانية الطبعة ، عماف، كالتكزيع

الدار العممية لمنشر كالتكزيع كدار الثقافة ، سة قانكنيةدرا، المعاصرة الدبمكماسية، غازم الصباريني *
 ـ. 2002، الطبعة األكلى، عماف، لمنشر كالتكزيع

 دار الحكمة لمطبع.، جامعة بغداد، الدبمكماسية في عالـ متغير، * فاضؿ زكي محمد

 .نيةالطبعة الثا، بغداد –مطبعة شفيؽ ، الدبمكماسية في  النظرية كالتطبيؽ، فاضؿ زكي محمد* 

 ـ .1964، دمشؽ، مطابع الحمبكني، الدبمكماسية، *فؤاد شباط

 ـ.1990 –ـ 1989، الطبعة السادسة، دمشؽ، المطبعة التعاكنية، الدبمكماسية، * فؤاد شباط

، دار الجامعية لمنشر كالتكزيع، سمطات األمف كالحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية، فادم المالح* 
 ـ . 1993اإلسكندرية 

 .ـ1975القاىرة ، مطابع سجؿ العرب، دراسات في القانكف الدبمكماسي، ارف عبد المنعـ جنيدق* 
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 .ـ1999، القاىرة –الشركة المتحدة ، القانكف الدكلي الدبمكماسي كالقنصمي، مرمعمحمد ال* 

، بيركت، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، الكسيط في القانكف الدكلي العاـ، محمد المجذكب* 
 .ـ1999

، المنصكرة، مكتبة الجالء الجديدة، القانكف الدكلي العاـ في السمـ كالحرب، محمد بشير الشافعي *
 ـ . 1998 -1997الطبعة السادسة 

 .ـ 1979، القاىرة، دار النيضة العربية، الكجيز في القانكف الدكلي، محمد حافظ غانـ* 

، أصكؿ القانكف الدكلي العاـ، يـ احمد خميفةمحمد سامي عبد الحميد كمحمد السعيد الدقاؽ ك ابراى* 
 .ـ2002، الطبعة الثالثة، المجمد األكؿ، الجزء الثالث، اإلسكندرية –دار المطبكعات الجامعية 

،  اإلسػػػكندرية، المعػػػارؼ منشػػػأة، اإلنسػػػاني الػػػدكلي القػػػانكف، الشػػػاللدة فيػػػاد محمػػػد *
 .ـ  2005

 ـ .1988، بيركت، لعربيالمركز الثقافي ا، الدبمكماسية، محمكد خمؼ *
 ـ. 1997، الطبعة الثانية، دار زىراف لمنشر، الدبمكماسية النظرية كالممارسة، * محمكد خمؼ

، االسكندرية ، دار الفكر الجامعي، قانكف العالقات الدبمكماسية كالقنصمية، منتصر سعيد حمكده *
 ـ. 2008، الطبعة األكلى

، فمسطيف، مكتبة دار الفكر، ي القانكف الدكلي العاـمحاضرات ف، مكسى جميؿ القدسي الدكيؾ *
 ـ . 1987

الطبعة األكلى ، عماف، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، أصكؿ التفاكض، نادر أحمد أبك شيخة *
 ـ. 1997

دار مجدالكم لمنشر ، أسس كقكاعد العالقات الدبمكماسية كالقنصمية، ناظـ عبد الكاحد الجاسكر *
 ـ. 2001طبعة األكلى ال، عماف، كالتكزيع

دار ، الدبمكماسية الفمسطينية كدبمكماسية الحرب اإلسرائيمية أماـ القانكف الدكلي، نبيؿ سميـ الرمالكم*
 ـ . 2014، الطبعة األكلى، األردف –الشركؽ لمنشر كالتكزيع 
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، عماف، نيةمطبعة القكات المسمحة األرد، الدليؿ العاـ لمبعثات الدبمكماسية األردنية ، نجيب جحا *
 . ـ1975

الطبعة ، لبناف، بيركت، دار المنيؿ المبناني، الدبمكماسية تاريخيا قكانينيا كأصكليا، * ىاني الرضا
 ـ. 1997األكلى 

 ـ.1963، القاىرة، دار النيضة العربية، االعتراؼ في القانكف الدكلي العاـ، * يحيى الجمؿ

 رابعًا : الرسائل العممية .

رسالة ، النظرية العامة لحؽ الممجأ في القانكف الدكلي  المعاصر، د أمر اهللبرىاف محمد تكحي *
 ـ. 1983 القاىرة، كالمنشكرة في دار النيضة العربية، جامعة القاىرة، كمية الحقكؽ، دكتكراه

، حصانات المبعكث الدبمكماسي كامتيازاتو في النظاـ القانكني االردني، * رائد سامي عفاش العدكاف
 ـ.1997، جامعة آؿ البيت، اجستير غير منشكرةرسالة م

رسالة ، دكر الحصانات كاالمتيازات الدبمكماسية في التعامؿ الدكلي، محسف عبد الحميد افكريف* 
 .1/9/1990الجميرية الميبية بتاريخ ، ماجستير مقدمة إلى جامعة قار يكنس

، سالة ماجستير غير منشكرةر ، -حالة الجزائر  –المبعكث الدبمكماسي ، * محمكدم محمد لميف
 ـ . 2008-2007، جامعة الجزائر بف يكسؼ بف خدة

 خامسًا: الدراسات واألبحاث والمجالت العممية .

، مجمة الدراسات الفمسطينية، ماضيان كحاضران كمستقبالن  :الفمسطينية -العالقة األردنية ، * خالد عايد
 ـ.ٜٜ٘ٔخريؼ ، ينيةطمؤسسة الدراسات الفمس، (ٕٗالعدد ، ٙمجمد 

 

 سادسًا : التقارير وأوراق العمل .

سمسمة تقارير قانكنية رقـ ، فمسطيف كعضكيتيا كدكلة في األمـ المتحدة، ياسر غازم عالكنو *
 .ـ2011، فمسطيف، (76)
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سمسمة أكراؽ ، الكضع الفمسطيني عمى ضكء أحكاـ القانكف الدبمكماسي الدكلي، * محمكد أبك صكم
 ـ.2011، جامعة بيرزيت، ابك الغد لمدراسات الدكليةمعيد ابراىيـ ، عمؿ

ينية : مقاربات في القانكف الدكلي كالعالقات طني التجربة الفمسطدبمكماسية التحرر الك ، * رشاد تكاـ
جامعة ، معيد ابراىيـ أك الغد لمدراسات الدكلية، منتدل بيرزيت لمدراسات االستراتيجية، الدكلية
 ـ. 2003 ،يفطفمس –بيرزيت ، بيرزيت

يف عمى دكلة )مراقب( في طتقدير مكقؼ : أربعة أعكاـ عمى حصكؿ فمس، * محمد عز الديف حمداف
، مسارات، يني ألبحاث السياسات كالدراسات االستراتيجيةطالمركز الفمس، األمـ المتحدة

27/10/2016. 

االئتالؼ مف ، 2015-2010* كرقة حقائؽ حكؿ التعيينات كالترقيات في الكظائؼ الدبمكماسية 
 ـ. 2016نيساف ، أجؿ النزاىة كالمسائمة )أماف(

 سابعًا : المقابالت الشخصية .

بتاريخ ، يفط* مقابمة مع سعادة قنصؿ المممكة األردنية الياشمية عالء العدكاف لدل دكلة فمس
 ـ.20/12/2017

 ـ.4/3/2018بتاريخ ، (ينية )دائرة المراسـ طكزارة الخارجية الفمس، * مقابمة مع االستاذ جميؿ مينا

 المراجع األجنبية .ثامنًا : 

Hans J .Morgenthau – politics Among Nations- Fifth printing newyourk – 

Alefred A.knoph.1971.p523. 

 

 

 

 المواقع االلكترونية تاسعًا : 

na.ps/arhttp://www.mofa.pتػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخكؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ،  كالرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ-/ الرؤيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ـ .18/9/2017في تاريخ 

http://www.mofa.pna.ps/ar/%20الرؤيا-والرسال
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 ، كزارة الخارجية الفمسطينية زيارة المكقع االلكتركني الرسمي لمكقع كزارة الخارجية الفمسطينية
http://www.mofa.pna.ps 

يف في األمـ المتحدة عمى ضكء أحكاـ القانكف الدكلي طكضعية دكلة فمس، عبد الحكيـ كادم
تـ الدخكؿ إلى المكقع في تاريخ ف طدراسة منشكرة عمى مكقع دنيا الك ، 9الحمقة رقـ ، كاالستحقاقات

16/8/2013. 

    anvoice.com/content/print/303077.htmlhttps://pulpit.alwatلمتفاصيؿ :  
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 (4الممحق رقم )

 البعثات األجنبية لدى دولة فمسطين

 

 العنوان  اسم الممثل  المكتب التمثيمي  الرقم  العنوان  اسم الممثل  المكتب التمثيمي الرقم 
 راـ اهلل  Carmen Mocanu ية ركمانياجميكر  27  راـ اهلل خالد الشكابكة المممكة األردنية الياشمية  1
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 (2ممحق رقم )ال

 السفارات الفمسطينية خارج فمسطين 
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 بيؽجميكرية المكزن الياباف جميكرية ساحؿ العاج  المجر )ىنغاريا( جميكرية تنزانيا االتحادية 

 ايرلندا جميكرية االككادكر جميكرية جنكب افريقيا  اككرانيا الجميكرية اليكنانية 
 جميكرية التشاد  جميكرية اندكنيسيا جميكرية االكركغكام الشرقية  الجميكرية المبنانية  المممكة العربية السعكدية 
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 الجميكرية االسالمية المكريتانية مممكة النركيج  ة زمبابكمجميكري دكلة الككيت  بمجيكا االتحاد األكركبي
 جميكرية غامبيا االسالمية جميكرية نيجيريا الفيدرالية  جميكرية مالطة زامبيا جميكرية انغكال

 جميكرية اثيكبيا الفيدرالية التشيؾ  ركسيا االتحادية  جميكرية أكزبكستاف ليبيا 
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 استكنيا االسالمية االيرانية  الجميكرية جميكرية ركسيا البيضاء جميكرية ىندكراس فرنسا 
 جميكرية القمر المتحدة  جميكرية ككريا الديمقراطية  بركنام دار السالـ  مممكة تايالند جميكرية البكسنة كاليرسؾ 

 جميكرية تكغك جميكرية الفمبيف  جميكرية السنغاؿ الجميكرية االيطالية  جميكرية قبرص 
 جميكرية فانكاتك جميكرية كينيا جيبكتي يكرية السكداف جم الجميكرية الجزائرية الديمقراطية

 اجكستافط حاضرة الفاتيكاف افغانستاف جميكرية بنغالدش الشعبية  جميكرية قيرغيزيا
 جميكرية الجبؿ االسكد  نيكزيالندا جميكرية الصكماؿ الفيدرالية تيمكر الشرقية  جنكب السكداف 

 غيانا التعاكنية جميكرية التفيا جميكرية ليثكانيا جميكرية الكس الديمقراطية  سنغافكرة 

 الكاليات المتحدة المكسيكية االمارات العربية المتحدة مممكة الدنمارؾ سانت فنسنت كالغرناديف سمكفينيا

    ككمنكلث استراليا جميكرية السمفادكر
http://www.mofa.pna.ps 
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