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 األساس القانوني والفلسفي لحصانات وامتيازات مبعوثي الدول األجنبية
 في القانون الدولي 

 

 *محمد عبد الحميد المبقع                                                    

 

 :الُملخص
سامهتها بشكل كبَت ديكن أن نتبُّت أن النظريات الفقهية اليت تناولتها ىذه الدراسة ذبسد وبدون أدىن شك م   

يف حل اإلشكالية اخلاصة بالبحث عن األساس القانوين والفلسفي للحصانات واالمتيازات اخلاصة بادلبعوثُت 
 الدبلوماسيُت.

م، 1961إاّل أن االذباه احلديث وباألخص الذي أخذت بو اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة    
م، ىي األكثر تأييداً، 1969م، واتفاقية البعثات اخلاصة لسنة 1963لسنة واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية 

ألهنا تُفسر أساس منح احلصانات واالمتيازات بالنسبة لفروع القانون الدويل )الدبلوماسي والقنصلي(، وأن 
لتمثيلية ونظرية األساس األكثر قبواًل لتربير منح احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية ىو اجلمع بُت نظرية الصفة ا

الضرورة الوظيفية، وىو األمر الذي حاز على تأييد األعمال التشريعية الدولية، وكذلك زلكمة العدل الدولية، 
وبالتايل فإن سن احلصانة الدبلوماسية يف قوانُت ُمنظمة ذلا ىو ألجل ضباية العالقات بُت الدول واحملافظة 

 عليها.
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 مقــــدمة

ُت الدبلوماسيُت وإيفادىم من دولة ألخرى ىو تقليد قدًن قدم الشعوب نفسها، وىذا يأيت إن تبادل ادلبعوث   
نتيجة ادلصاحل واحلاجات الضرورية األساسية ادلوجودة لدى اجلماعات اإلنسانية األجنبية ادلختلفة يف بعضها 

ادلبعوث للقيام دبهام معينة  عند البعض اآلخر شلا أدى إىل تبادل ادلصاحل، وكانت بداياتو تتمثل يف شكل إيفاد
مث عودتو بعد إصلازىا، ومن خالل ذلك بدأت تربز أمهية منح احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية للمبعوثُت 
حىت يستطيعوا تأدية أعماذلم بصورة كاملة، وانتقلت من أن تكون ضباية دينية إىل تشريعات وقوانُت تنظم ىذه 

 العالقات ادلتبادلة.
ر ادلمارسة الدبلوماسية واليت ىي نتيجة لتطور العالقات الدولية، بدأت تظهر النظريات اليت تربر ومع تطو    

منح ىذه احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية، وكان صدور التشريعات والقوانُت من ِقبل الدول، يدل على أمهية 
والتأكيد على االحًتام الواجب منحو احلصانات وذلك من أجل استقرار نظام العالقات الدبلوماسية الدائمة، 

لشخص ادلبعوث الدبلوماسي، حيث إن تبادل ادلبعوثُت الدبلوماسيُت يُعد حقًا للدول ذات السيادة الكاملة، 
 وىذه الدول ىي ادلؤىلة إليفاد واستقبال البعثات الدبلوماسية، وىذا يتم باتفاق الدول ادلعنية.

 18بالصدور حىت مت التوقيع على اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية يف فقد استمرت التشريعات والقوانُت    
م، وكان ذلك يف ختام أعمال مؤسبر دويل ُعقد ربت رعاية ىيئة األمم ادلتحدة، وقد تضمنت ىذه 1961إبريل 

 ادلكان.االتفاقية عدة مواد تتعلق بالبعثة واحلصانات واالمتيازات الدبلوماسية وتطورت مع اختالف الزمان و 
ولقد استقر القانون الدبلوماسي ادلعاصر على احلد األدىن الذي ديكن منحو للمبعوث الدبلوماسي     

كحصانات وامتيازات دبلوماسية حىت يتمكنوا من قيامهم بوظائفهم على أكمل وجو، ومن ىذه ادلواد، ادلادة 
 الدول وتنشأ البعثات الدبلوماسية الدائمة ( من االتفاقية، وجاء يف نصها: "تقام العالقات الدبلوماسية بُت2)

ذلا باالتفاق ادلتبادل"، ويتضح من نص ادلادة السابقة أن البعثة الدبلوماسية ىي األساس وادلصدر يف إنشاء 
 العالقات الدبلوماسية.

منها إن القانون الدويل أقّر عددًا من احلصانات واالمتيازات للبعثات الدبلوماسية، و .مشكلة البحث: 1.1
احلصانات واالمتيازات اليت يتمتع هبا ادلبعوثُت الدبلوماسيُت، ودييز فقو القانون الدويل عادة بالنسبة للحصانات 
واالمتيازات األساسية واالمتيازات غَت األساسية، وأساس ىذا التمييز يتمثل يف مدى التزام الدول دبراعاة كل 

ة عندما تكتسب حكم القانون حبيث تلتزم الدول باحًتامها، منها، حيث تعترب احلصانات واالمتيازات أساسي
واإلخالل هبا يُعد إخالاًل بقواعد القانون الدويل، وبالتايل فإن الدولة ادلخلة قانوناً تتحمل تبعات مسؤولياهتا عن 

 النتائج ادلًتتبة عليو.
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ا ىي ادلربرات اليت استند عليها الفقهاء وبناًء على ما سبق فإن إشكالية البحث تكمن يف السؤال التايل: م     
عند تفسَتىم لألساس القانوين دلنح احلصانات واالمتيازات اخلاصة دببعوثي الدول األجنبية؟، وخاصة أهنا 

 مسألة قانونية متشعبة ومتداخلة يف ذات الوقت.

 يهدف ىذا البحث إىل: البحث:  . أهداف2.1
وخاصة االذباه  حول تربير منح احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية،اآلراء الفقهية ادلختلفة  . معرفة1.2.1

الفقهي احلديث ادلتمثل يف اتفاقيات التدوين الدبلوماسي، من أجل الوصول إىل ربديد الطبيعة القانونية 
   للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية، وضبط أحكامها بالشكل الذي حيدد نطاقها ورلاذلا.

تطبيقات القانونية والعملية )ادلمارسات الدولية( للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية، ومدى ال . تبّيان2.2.1
 استغالل الوظيفية الدبلوماسية لتحقيق مصاحل شخصية للمبعوث الدبلوماسي.

تتمثل أمهية البحث يف أهنا تناقش موضوعًا ىامًا وحيويًا وملحًا وىو احلصانات  البحث: . أهمية3.1
ت اليت يتمتع هبا ادلبعوث الدبلوماسي، ويعترب ىذا ادلوضوع من ادلواضيع اذلامة دلا لو من تأثَت يف واالمتيازا

 القانون الدويل ادلعاصر وتكمن أمهيتو:
حيث رباول الربط بُت مفاىيم وشلارسات احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية، للعلــم:  بالنسبة .1.3.1

لعام من خالل منهجية علمية متكاملة تضيف إىل ادلكتبة العربية جهداً متواضعاً وعملية التطوير للقانون الدويل ا
 اجملال.يف ىذا 
يتوقع أن يكون ذلذا البحث أمهية خاصة بالنظر إىل ما ستسفر عنو من للمجتمــع:  بالنسبة .2.3.1

جهودات التطوير اقًتاحات وتوصيات رباول ربسُت شلارسة احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية وربطها دب
للقانون الدويل العام، حىت حيقق التوفيق بُت مصاحل كل من الدولة ادلضيفة والدولة الوطنية، وبالتايل فمن 
الواجب وضع قواعد قانونية دولية زباطب تلك العالقات الدولية اليت يكون زللها ادلبعوث الدبلوماسي وبشكل 

 فعال.
أن يسهم يف تقدًن توصيات قابلة للتطبيق من أجل االرتقاء  يأمل الباحث للباحــث: بالنسبة .3.3.1

 خاصة.بالقانون الدويل العام بصفة عامة، ونظام احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية بصفة 
وذلك باستخدام ادلنهج التارخيي وادلنهج الوصفي، وىو ادلطابق للبحث يف مثلل موضلوع .منهجية البحث: 4.1

ت واالمتيازات الدبلوماسية، حيلث أُسلتخدم ادللنهج التلارخيي لرصلد فراء فقهلاء القلانون األساس القانوين للحصانا
الذي تستند عليو تلك احلصلانات واالمتيلازات والبحلث  -السند القانوين  –الدويل اليت تضاربت حول األساس 



 
 

 
 محمد عبد الحميد المبقع                     األساس القانوني والفلسفي لحصانات وامتيازات مبعوثي الدول األجنبية                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـ

[77] 
 

زات عن تربير ذللا، وأُسلتخدم ادللنهج الوصلفي وذللك لوصلف ادللواد الليت نصلت عللى حصلانات وامتيلا
الدبلوماسيُت، والواردة يف اتفاقيات التدوين الدبلوماسي، وباألخص اتفاقيلة فيينلا للعالقلات الدبلوماسلية ادلبعوثُت 

 م، مث الوصول إىل النتائج ادلرجوة.1961لسنة 
 مبررات فقه القانون الدولي للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية: المبحث األول

ويل خبصوص ربديد األساس القانوين الذي تستند عليو تلك احلصانات اجتهد فقهاء القانون الد   
واالمتيازات، واىتموا بالوصول دلربر منطقي للحصانات واالمتيازات، وانقسموا يف ذلك إىل عدة اذباىات، 
توصلوا من خالذلا إىل ثالث نظريات رئيسة، وتعرف اآلن بالنظريات التقليدية يف موضوع احلصانات 

 ت وىي: نظرية امتداد اإلقليم، ونظرية الصفة التمثيلية، ونظرية الضرورة الوظيفية.واالمتيازا
 النظريات الفقهية األساسية التي بررت منح الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية: المطلب األول

أن تعددت إن فقهاء القانون الدويل اىتموا بالبحث عن تربير منطقي للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية، بعد 
اآلراء ادلتضاربة حول األساس الذي تستند عليو احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية، وتوصلوا إىل ثالث 

 نظريات رئيسة تربر ذلك، وىي:
ظهرت ىذه النظرية يف أواخر القرن السادس عشر على يد الفقيو االمتداد اإلقليمي:  . نظرية1.1.1

"أعتقد تمامًا أن ما (، حيث يقول: ,Hugo Grotius 1583-1645اذلولندي ىوغو غروتيوس )
يرضي األمم هو أن السفراء يستثنون من الُعرف العام، القاضي بإخضاع كل شخص يوجد على اقليم 

، ويبدو واضحًا من خالل قولو أنو يعتقد أن استثناء السفراء من نطاق قضاء الدولة الغير لقانون المكان"
  .(452، ص2009ف الذي مارستو وارتضت بو األمم، )الشامي، اإلقليمي إمنا يُعزى إىل الُعر 

"بأن الحقوق الدولية قد توسعت في وقد تبعو يف ذلك الفقيو دي مارتنيز، من خالل ما بينو يف قولو:    
مفهوم مبدأ االستقالل عن السلطة اإلقليمية توسعًا أعتبر معه الممثل السياسي كأنه لم يغادر الدولة التي 

، فهو يرى أن ادلبعوث الدبلوماسي ديارس اعمالو وكأنو مقيم يف دولتو، ال يزال مقيمًا في أراضيها"أوفدته و 
وخيضع لقوانينها والختصاصها القضائي وكأن الدار اليت ازبذىا مسكنًا لو قائمة يف وطنو، وىي دبثابة االمتداد 

ء على ذلك يعترب اعتداء على سيادة الدولة القانوين ألرض الوطن وال يؤثر فيو االنتقال الفعلي، وأن االعتدا
وخرقًا للقانون الدويل، فالدولة ادلعتمد لديها )ادلضيفة( تتنازل عن جزء من سيادهتا غَت أن ىذا التنازل طوعي 

  .(131، ص2011وقطعي)صباريٍت، 
متيازات واعتقد أغلب الفقهاء أن ىذه النظرية من أىم النظريات اليت كانت سندًا للحصانات واال   

الدبلوماسية، حيث تقوم ىذه النظرية على تصور فرضي، أي أنو عن طريق ىذا التصور يُعترب السفَت شُلثاًل 
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الدولة، وبالتايل يصبح عن طريق ىذا االفًتاض خارج نطاق السلطة اإلقليمية لشخص رئيس 
 .(132، ص 2005للدولة ادلبعوث لديها )ادلضيفة(، )أبوىيف، 

النظرية ىو أن البعثة الدبلوماسية وادلبعوث الدبلوماسي يعتربان امتداد إلقليم الدولة ادلعتمدة  فمضمون ىذه   
)ادلرسلة(، وىذا يؤدي إىل أن وجودمها فوق أراضي الدولة ادلعتمدة لديها)ادلضيفة(، يعترب يف حكم وجودمها 

ومكاتبهم كما لو كانوا على أراضي دولتهم  فوق اقليم الدولة ادلرسلة ذلم، أي أهنا تعترب الدبلوماسيُت ومنازذلم
   .(112، ص2012)أبو الوفا، 

ولقد استند الفقو على نظرية االمتداد اإلقليمي كأساس دلنح احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية، ألهنا    
العاقل، أخذت يف بداياهتا كأساس حلصانات وامتيازات ملوك ورؤساء الدول األجنبية ادلتواجدين يف اخلارج )

 .(232، ص 1997
وذلذه النظرية جانبان: األول ىو اإلقليمية الواقعية، ويعٍت أن مقر البعثة الدبلوماسية جزء من إقليم ادلبعوث    

الدبلوماسي، واآلخر ىو اإلقليمية النظرية، ووفق ىذا اجلانب يعترب ادلبعوث الدبلوماسي كأنو مل يغادر إقليم 
لواقع أن مضمون اجلانبُت واحد وىو أهنما متفقان يف اعتبار أن أساس احلصانات الدولة اليت ديثلها، ويف ا

 .(41، ص 1998واالمتيازات الدبلوماسية ىو امتداد إلقليم دولة ادلبعوث الدبلوماسي )خلف، 
الكللللللللثَت من الفقهاء وقد أخذ هبذه النللللظرية جللللللانب كبللللَت من فقللللللهاء احملللاكلللم، وكذلك دافع بشللللللدة    

 François Gény, 1861البلللللارزين عن ىذه النلللللظرية، ومن بينلللللللللهم الفقلللللللللليو الفرنسللللللللي فللرانسللللللوا جللللليٍت 
م، بأن السفراء يعاملون كما لو كانوا ال يقيمون 1922فمثاًل عندما قضت برلُت يف ادلانيا سنة  (،(1959–

يف ادلانيا، وأن احملاكم األدلانية ال ديتد اختصاصها إىل رؤساء البعثات األجنبية ادلعتمدة بأدلانيا، وكذلك قضت 
م، بأن حصانة السفَت ىو افًتاض وجوده يف أرض ملكو، إذًا تعترب ىذه 1854احملكمة الربيطانية يف سنة 

سكن السفَت( ىي واقعة بإقليم دولة أجنبية،  –لسفارة النظرية أن اجلرائم واألفعال اليت تتم داخل مقر البعثة )ا
، ص 1997ولذلك يطبق قانون الدولة ادلعتمدة )ادلرسلة( أي الدولة ادلوفدة للمبعوث الدبلوماسي )العاقل، 

235).  
ذيلة وقد أقر العمل الدويل ىذه النظرية يف بعض ادلعاىلدات الدوليلة، وأشلهرىا االتفاقيلة ادلربملة بلُت منظملة األغ   

"أ. تعتـرف الحكومـة باعتبـار مقـر على أن:  2( وإيطاليا، إذ ينص الفصل السادس من ادلادة FAOوالزراعة )
، والــ ي يكــون تحــت رقابــة وســلطة Extraterritorialityالمنظمــة خــارج عــن ســلطانها اإلقليمــي 

اقيــة، تنطبــ  منظمــة األي يــة والزراعــة، ب. وفيمــا عــدا مــا هــو منصــوف عليــه بخــالف  لــ  فــي هــ   االتف
ــة داخــل مقــر المنظمــة" ، وتعليقللاً علللى ىللذا الللنص، أنللو اتفللق فقهللاء القللانون الللدويل علللى أن القــوانين اإليطالي

كملا يبلدو ملن   –ا الغلرض منلو النص ادلذكور ال يشكل أساساً للحصانات واالمتيازات اليت تتمتع هبا ادلنظمة، إمن
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ضيفة، وكذلك النظلام القلانوين اخللاص بادلنظملة داخلل أنو بيان حدود تطبيق قانون الدولة ادل –النص
، غَت زللددة وذللا معلانث كثلَتة، وبالتلايل فهلي ال Extraterritorialityمقرىا، وسبب ذلك ىو أن كلمة 

   .(114، ص 2012)أبو الوفا،  تعطي تفسَتاً واضحاً ألساس معٌت احلصانة الدبلوماسية
"أن الحقيقـة تفتـر  (، (Lassa Oppenheim, 1858–1919 ويقول الفقيو األدلاين السا اوبنهلاًن   

)صللداقة، أن المبعــوثين الدبلوماســيين يجــب أن يعــاملوا كمــا لــو كــانوا ييــر مقيمــين بــإقليم الدولــة المضــيفة" 
    .(201، ص2019

أ وُيالحظ على ىذه النظرية أهنا دعمت حق ادللجأ، وجيب التمييز ىنا ما بُت ادللجأ اإلقليمي وادللج   
 الدبلوماسي كالتايل:

وىو الذي سبنحو الدولة داخل إقليمها ادللموس، وتوجد صورة أخرى من ادللجأ  اإلقليمي: . الملجأ1.1.1.1
سبنحو الدولة يف مكان يقع خارج نطاق اختصاصو اإلقليمي ويعٍت ذلك ادللجأ الذي سبنحو الدول داخل 

 بية وطائراهتا العسكرية ادلوجودة يف اخلارج.سفاراهتا وأحياناً قنصلياهتا وعلى ظهر سفنها احلر 
وىو الذي سبارسو البعثات الدبلوماسية يف اخلارج بأشكال سلتلفة، وبدأ ىذا  الدبلوماسي: . الملجأ2.1.1.1

 ، 2011احلق بعد أن مت اعتماد نظرية امتداد اإلقليم كأساس للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية )يوسف، 
 .(109ص 
 ديتد ال األدلانية احملاكم بأن بأدلانيا، برلُت ومنها زلكمةت ىذه النظرية يف العديد من احملاكم، وقد طُبق   

 بالنسبة النظرية ىذه األدلانية احملاكم طبقت أيضاً  لديها، ادلعتمدة األجنبية البعثات رؤساء إىل اختصاصها
 ففي أدلانيا، داخل قانوين أثر ذلا يكون اليت تلك عدا البعثات الدبلوماسية دبقر تتم اليت للمعامالت

امتداد  افترا  فإن معينة، أليرا  أجنبياً  إقليماً  البعثة تعتبر "بأنهإحدى زلاكمها:  حكمت م،1922سنة
)الغنيمي، األجنبية"  البضائع منافسة من المحلي المنتج حماية إلى الضريبة بإعادة عالقة له ال اإلقليمية
 .(963، ص 1973

م، بأن السفَت اليوغساليف يف إيطاليا ال يُعد مقيمًا يف 1951كمة ميالنو بإيطاليا عام زل قضت كما   
 القانون ألنإيطاليا، وإمنا يُعد مقيمًا بدولتو األصلية، وأنو ال خيضع الختصاص القضاء احمللي اإليطايل، 

 .(23، ص1993)ادلالح،  فقط اإليطاليُت إىل خطابو يوجو إمنا اإليطايل
 كثَتة األخذ مناسبات ويف رفض الدويل العمل أن إالّ  امتداد اإلقليم، لنظرية السريع االنتشار رغمولكن ب   
 قتل يف جردية شروع ،Micki lonhinkopp يدعى روسي شخص ارتكب م،1865سنة  فيف هبا،

 احلكومة طلبت ودلا السفَت، على طلب بناء ادلتهم بضبط الفرنسي البوليس وقام فرنسا، يف الروسي السفَت
 أراضي امتداد اإلقليم لنظرية وفقا تعد واليت السفارة، دبقر حدثت اجلردية أن اعتبار على ادلتهم تسليم الروسية
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 على رفضها وأسست ادلتهم تسليم الفرنسية السلطات رفضت الروسي، القضاء هبا وخيتص روسية
  .(32، ص2006)رحاب،  الدور ىذه داخل اجلرائم ارتكاب لتشمل سبتد ال البعثات دور حصانة أن
م، بأن السفارة 1963يوليو  12كما رفضت زلكمة استئناف كولومبيا بالواليات ادلتحدة األمريكية يف     

األجنبية ال تُعد جزءًا من إقليم الدولة ادلعتمدة )ادلرسلة(، وأن األشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد القانون 
لة سبتعهم باحلصانة الدبلوماسية، وكان ىذا احلكم صدر يف واقعة اعتصام احمللي بداخلها ديكن زلاكمتهم يف حا

رلموعة من الطلبة اإليرانيُت داخل السفارة اإليرانية يف واشنطن، وقد مت القبض عليهم بواسطة سلطات الشرطة 
 .(35، ص 2011احمللية بناء على طلب كتايب من رئيس البعثة )معلة، 

م، ويف الواقع أنو يرفض األخذ هبا وخاصة 1914ديث أمهل ىذه النظرية منذ عام ومن ادلالحظ أن الفقو احل   
"باختصاف المحاكم المحلية بعد أن أيدت أحكام احملاكم وأغلب التشريعات احلديثة، ادلبدأ القاضي: 

 ، ص1963)راتب،  بالنظر في المسائل المدنية والجنائية المتعلقة بأفراد قد يتواجدون خارج إقليمها"
132). 

واخليال وىو ما يناقض الواقع  االفًتاضوقد وجهت ذلذه النظرية عدة انتقادات، أمهها أهنا تقوم على أساس    
واحلقيقة، ألن ادلبعوث الدبلوماسي والبعثة الدبلوماسية موجودان أساسًا فوق إقليم الدولة األجنبية أي الدولة 

 .(112، ص 2012ادلعتمد لديها )ادلضيفة( )أبو الوفا، 
فمن حيث الواقع واألوضاع احلالية أن األخذ بنتائج ىذه النظرية أمر غَت مقبول، ألنو جيب على ادلبعوث     

الدبلوماسي االلتزام باللوائح ادلنظمة لعمل الشرطة يف الدولة ادلعتمد لديها )ادلضيفة(، وكذلك عليو أداء الرسوم 
لياً من اخلدمات، أيضاً إذا قام بأعمال ذبارية حلسابو اخلاص فإن احمللية )رسوم معينة( مقابل ما يتحصل عليو فع

ىذه األعمال التجارية زبضع للقوانُت احمللية، وإذا سبلك عقارًا أو عدة عقارات يف الدولة ادلعتمد لديها 
ا متفق )ادلضيفة( فإنو خيضع بشأن التصرف يف ىذه العقارات إىل قوانُت الدولة اليت ديارس فيها مهمتو، وكل ىذ

 .(132، ص 2005عليو )أبو ىيف، 
أيضًا تعرضت ىذه النظرية النتقاد خبصوص اقًتاف جردية داخل مقر البعثة، إذ أن الواقع يقول أن احملكمة    

ادلختصة ليست زلكمة الدولة ادلعتمدة )ادلرسلة(، وإمنا ىي زلكمة الدولة ادلعتمد لديها )ادلضيفة( اليت توجد 
 Locus regit)لوكيس (لى إقليمها، ومهما كانت جنسية اجلاين تطبيقًا لقاعدة البعثة وأعضاُؤىا ع

actum, م، قام مواطن بلغاري بعملية اعتداء يف ادلفوضية البلغارية يف باريس، وقد طلب 1960، ففي سنة
لسلطات الوزير ادلفوض البلغاري ادلعتمد يف باريس من السلطات الفرنسية توقيف ادلواطن البلغاري، وقامت ا

 .(132، ص 2011الفرنسية بتلبية طلبو )صباريٍت، 
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ويطلق عليها كذلك نظرية الصفة النيابية أو نظرية التمثيل .نظرية الصفة التمثيلية: 2.1.1
الشخصي، وقد كان أول ظهور ذلذه النظرية يف العصور الوسطى وامتدت حىت قيام الثورة الفرنسية سنة 

اكم يف معظم البالد لو صفة ادللك أو األمَت، وأن ىذا ادللك أو األمَت ىو م، ففي ذلك الزمن كان احل1789
ادلوجو األول للعالقات اخلارجية يف البلد الذي حيكمو، وعندما كان ادلبعوث ىو شلثلو الشخصي )شلثل احلاكم( 

لسبب ال فقد أطلق عليو وصف الصديق ادلوثوق، ومع مرور الوقت مت وصف ادلبعوث بذات احلاكم، وذلذا ا
خيضع ادلبعوث لسلطة الدولة ادلوفد إليها )ادلضيفة(، وذلك باعتبار أن ىذا ادلبعوث شلثل شخصي حلاكم ذي 

  .(46، ص1998سيادة )خلف، 
وبالتايل فإن ىذه النظرية ىي من أقدم النظريات اليت تربر احلصانات، ألهنا قامت على فكرة ضرورة معاملة    

كان احلاكم نفسو )ادللك أو األمَت( الذي يقوم هبذه ادلهمة الدبلوماسية )العباسي،   ادلبعوث الدبلوماسي كما لو
 .(61، ص2014

فهذه النظرية تَعترب أن ادلبعوث الدبلوماسي ديثل دولتو وحاكمها )ادللك أو األمَت( معاً، وبناًء على ذلك    
فاء الذي يتمتع بو ادلبعوث الدبلوماسي من التمثيل فإنو يتمتع باحلصانات واالمتيازات الدبلوماسية، وأن اإلع

االختصاص القضائي للدولة ادلعتمد لديها )ادلضيفة( ىو إعفاء لدولتو ورئيسها، وىذا طبقًا ألحكام القانون 
 .(217، ص2007الدويل )العبيكان، 

على رأس ىذه النظرية، حيث  ,Montesquieu) 1689-1755 (ويعد الفقيو الفرنسي مونتسكيو  
م، فقد طرح يف كتابو ىذه النظرية ومن أىم الصيغ اليت 1748جذورىا يف كتابو روح الشرائع )القوانُت( تكمن 

طرحها "أن قانون الشعوب اقتضى أن يرسل األمراء سفراء لبعضهم البعض، واحلكمة ادلستفادة من طبيعة 
قضائو وال تعًتض سبل عملهم أية األمور مل تسمح بأن يتبع ىؤالء السفراء الذين يوفدون إليو وال أن خيصها ل

عقبة، أن الدبلوماسي ىو صوت األمَت الذي يبعثو وأن ىذا الصوت جيب أن يكون حراً وبدون أي عقبة ديكن 
  .(254، ص1954أن تعيق تنفيذه" )زعيًت، 

(، أن احلصانات  (Paul  Fauchille, 1858–1926ولقد أوضح الفقيو الفرنسي بول فوشي   
ررة بسبب الصفة التمثيلية، أي أهنا ضرورية لألعضاء الدبلوماسيُت وذلك لضمان استقالذلم الدبلوماسية مق

 .(195، ص2000الضروري دلباشرة مهامهم )زلمد، 
وتوجد العديد من القرارات القضائية اليت استندت على مضمون ىذه النظرية، وىذا ما قررتو زلكمة    

"أن حصانات السفراء هي م، حيث نصت على: 1810سمرب دي 30االستئناف يف بروكسل يف قرارىا يف 
نتيجة للطبيعة التمثيلية التي يتقلدها السفراء، ويقود إلى استقاللية األمم، والتي من المفرو  أن تعمل 

وىذه النظرية استطاعت أن تفسر بعض اخلصوصيات، ما بُت ادلراسيم األخرى، ال توضح  ،من خالل وزيرها"
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من نظام االمتيازات الوحيدة للبعثة ورئيسها الذي وحده لو الصفة التمثيلية  اال بعض األشكال
 .(165، ص2014)لدغش، 

ديسمرب  30ولقد أكد أغلب الفقهاء األخذ بنص قرار زلكمة االستئناف يف بروكسل الصادر يف    
، حيث (Cecil Hurst, 1870-1963)م، وعلى رأسهم الفقيو الربيطاين سيسيل ىَتست 1810

"أن المبعوثين الدبلوماسيين هم ممثلو الدول، وبه   الصفة تُمنح لهم االمتيازات وبه   الصفة ال: ق
  .(155، ص2001)اجلاسور،  تعترف لهم الدول على إقليمها به   االمتيازات والحصانات"

ومتو فوق قانون ومن أىم االنتقادات اليت وجهت إىل ىذه النظرية أهنا تقوم بوضع ادلبعوث الدبلوماسي وحك   
الدولة ادلعتمد لديها )ادلضيفة(، وأنو ال ديكن عن طريقها ربقيق التوازن بُت حصانة ادلبعوث الدبلوماسي وبُت 
سيادة رئيس الدولة ادلعتمد لديها )ادلضيفة(، وكذلك يُعاب على ىذه النظرية أهنا فضفاضة وربتوي على 

 .(23، ص1993ية )ادلالح، مغالطات كبَتة فيما يتعلق بإدارة الشؤون الدول
أيضًا أن ىذه النظرية ال تفسر إاّل احلصانات واالمتيازات اليت يتمتع هبا ادلبعوث الدبلوماسي للقيام بأعمالو    

 .(132، ص2011الرمسية، وال تفسر ىذه احلصانات واالمتيازات اليت يتمتع هبا بصفتو الشخصية )صباريٍت، 
َت من األوضاع اجلاري العمل عليها فعاًل، كاحلصانات اليت يتمتع هبا كذلك فهي تضيق عن تفسَت الكث    

( مع أنو ليست لو قبلها صفة سبثيلية، وخضوعو لبعض third stateادلبعوث أثناء وجوده يف دولة ثالثة )
، أو اإلجراءات اليت قد تفرضها الدولة ادلعتمد لديها )ادلضيفة( للصاحل العام، مثل حظر استَتاد أشياء زلددة

حظر التجول أو ما شابو، وإخضاع أمالكو غَت ادلنقولة )العقارية( لقوانُت الدولة اليت توجد فيها، وأن اعتبار 
إعفائو من أداء الرسوم اجلمركية على ما يستورده لالستعمال الشخصي من قبيل اجملاملة فقط وبشرط ادلعاملة 

 .(137، ص2005تفسَتىا )أبو ىيف، بادلثل، وغَت ذلك من األمور اليت مل تستطع النظرية 
وتُعد ىذه النظرية صعبة األداء يف أنظمة احلكم احلديثة، حيث أن ادلبعوث الدبلوماسي يف النظم ادللكية ديثل    

ادللك، إاّل أنو يف نظم احلكم احلديثة كالنظام الرئاسي على سبيل ادلثال فإن السلطات تكون مقسمة بُت 
عية والقضائية، وىنا من الصعب اجلزم بأن ادلبعوث ديثل أحد السلطات الثالث، أي أن السلطة التنفيذية والتشري

، 2014تطور احلكم الشعيب قد جعل من غَت الواضح بدقة من ىو الذي ديثلو ىذا الدبلوماسي )العباسي، 
 .(63ص
ذلم أو رؤساءىا، ولكن  وأخَتاً فإن ىذه النظرية تربر منح احلصانات الدبلوماسية لألشخاص الذين ديثلون دو    

كيف يف ىذه احلالة تربير منح احلصانات ألشخاص القانون الدويل اآلخرين من منظمات عادلية وإقليمية، 
وكيف ذلم أن يتمتع موظفو ىذه ادلنظمات باحلصانات وىم ال ديثلون دولة، فال ىم وال ادلنظمة الدولية اليت 

على من سلطة الدولة، واألىم من ذلك كلو أن ىذه النظرية إقليم زلدد، وال شعب، وال سلطة أليس ذلا 
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عجزت عن تقدًن تربير منح احلصانة ألسرة ادلبعوث الدبلوماسي اليت ليس ذلا أية صفة سبثيلية 
   .(451، ص2009)الشامي، 
فة، ويُطلق عليها كذلك نظرية ادلصلحة الوظيفية أو نظرية مقتضيات الوظي.نظرية الضرورة الوظيفية: 3.1.1

حيث يتمثل مضمون ىذه النظرية يف أن منح احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية، تربره مقتضيات الوظيفة اليت 
يقوم هبا ادلبعوث الدبلوماسي والرغبة على أدائها على أمت وجو، وبالتايل فإن ىذه النظرية ىي السائدة خالل 

الدبلوماسية يكمن يف حقيقة بسيطة وىي أن ىذه العصور احلديثة واليت ترى بأن األساس النظري للحصانات 
احلصانة ضرورية ألداء الوظائف الدبلوماسية، ومن ناحية أخرى فإن ىذه النظرية ىي األوسع من حيث 
تطبيقها، إذ تفسر سبتع ادلنظمات الدولية ببعض احلصانات واالمتيازات، ومن غَت ادلعقول أن يكون ذلك نتيجة 

ألن تلك ادلنظمات ال سبلك إقليماً بادلعٌت الفٍت أو السياسي أو اجلغرايف أو حىت القانوين،  لنظرية امتداد اإلقليم، 
كما أنو ال ديكن تفسَت ذلك استنادًا إىل نظرية الصفة التمثيلية، ألنو كقاعدة عامة فإن ادلنظمة وموظفيها ال 

 .(115، ص2012ينوبون عن الدول األعضاء يف شلارستهم الختصاصهم )أبو الوفا، 
 مداىا ولتحديد من ناحية، واالمتيازات احلصانات لتربير أسلم الفقهاء أغلبية حسب النظرية ىذه وتعد   

القانونية )سرحان،  النظم أساس يف احلديثة مع االذباىات واتفاقاً  سباشياً  أكثر تعد إذ أخرى، ناحية من ومؤداىا
 .(17، ص1974

 1714Emer de -1767) إمَت دي فاتلسويسري وىناك من ينسب ىذه النظرية للفقيو ال   
Vattel, :إن السفراء والوزراء العامين أداة ضرورية لدعم المبادئ االجتماعية العامة (، ويقول يف ذلك"

بين األمم، وأيضًا لتبادل العالقات فيما بينها، لكنهم ال يستطيعون إنجاز أعمالهم التي تكلفوا بها، إالّ 
رورية لكي يتحق  الهدف من تأدية واجبهم بكل طمأنينة وحرية وإخالف إ ا منحوا الحماية الض

، وىذا يعٍت أنو أرسى فكرتو على أن ادلمثل الدبلوماسي ال ديكنو القيام دبهامو طادلا يوجد ما يهدده، ونجاح"
، 1997لذلك ال بد أن يشعر بأنو مستقل سبام االستقالل عن الدولة ادلعتمد لديها )ادلضيفة( )العاقل، 

 .(244ص
 وإن من أوائل الذين نادوا بنظرية مقتضيات الوظيفة ىو احمللف اذلولندي كورنيليس فان بيينكَتشوك   

Cornelis van Bijnkershoek, 1673–1743) فقد كان أقدم من الفقيو فاتل وسبقو يف ،)
 .(50، ص1998األخذ هبذه النظرية وادلناداة هبا )خلف، 

–William Edward Hall, 1835)وليام ادوارد ىولة الفقيو اإلصلليزي وكذلك أخذ هبذه النظري   
 "الحصانات الدبلوماسية مطلوبة على أساس الضرورة العملية.، وقال يف ذلك:  (1894

من مصلحة الدولة اعتماد المبعوث الدبلوماسي، وعلى المدى الطويل أيًضا من مصلحة الدولة التي     
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بالحرية التي تمكنه في جميع األوقات وفي جميع الظروف،  تم اعتماد  لديها أن يتمتع
لمزاولة العمل المكلف به: والحرية إلى ه ا الحد ال تتواف  مع الخضوع الكامل للوالية القضائية للبلد 

 .(134، ص1963)راتب، ال ي يتفاو  معه" 
يف  يقول الذي،  ,Montell Ogdonالفقيو األمريكي مونتيل أوجدون النظرية أيضاً، ىذه مؤيدي ومن   

 يقتضي "عندمااألسس القانونية للحصانة الدبلوماسية )دراسة يف أصل القانون ومنوه والغرض منو(: كتابو 
 الدولي للقانون مخالفاً  لديها المعتمد المبعوث ضد الدولة تتخ   معين إجراء كان إ ا ما نعرف أن األمر

 اإلجراء ه ا كان إ ا عما نبحث أن يجب ألمثاله، انونالق ه ا يقرها التي بالحصانة يخل أنه حيث من
 لدولة دبلوماسيا ممثالً  بوصفه الرسمية وظيفته أعمال ألداء المبعوث إليها يحتاج التي الطمأنينة يمس

، وحلللللول الشــأن"  اـــه في أحـــــكامه وأساس القانون جوهر إ اً  هي الدبلوماســـــية الوظيفة فحــماية أجنبية،
( يف Cecil Hurst, 1870-1963يللقلللللول اللللفللللقللللليو اللللللربيطلللللللاين سيللسيللللل ىللللللَتسلللللللت ) ىللللللللذا الللمللوضلللللوع

 المبعوث أداء لحسن ضروريا ليس المؤكد من"كتابو )احلصانات الدبلوماسية "التطورات احلديثة"(: 
)رحاب،  لديها" الدولة المعتمدة في التجارة يمارس أن أو لعقارات مالكا يكون أن لمهمته الدبلوماسي

 .(36، ص2006
وقد سادت ىذه النظرية يف القرنُت الثامن عشر والتاسع عشر، حيث قضت إحدى احملاكم اإلصلليزية يف    

ولكن "امتياز الوزير العام في أن يكون شخصه محصنًا ضد القبض، ليس في وطنه، م، بأن: 1735سنة 
في البلد ال ي يمثل وطنه فيه، وه ا االمتياز ظهر بحكم ضرورة األشياء، ودخول الشعوب في عالقات 
فيما بينهم عن طري  وزرائهم، في حالة عدم تمكنهم من القيام ب ل  بأنفسهم، ويتمتع الوزراء بنفس 

لضرورة أوجدت قانون "بأن ام، 1839، وقضت احملكمة العليا يف نيويورك سنة  الحرية الشخصية لهم"
الحصانة الدبلوماسية، من أجل العالقات بين الدول، ولضرورة حماية الوزراء ال ين يحملون على عاتقهم 

م، نظرية مقتضيات 1859وقد أكدت إحدى احملاكم اإلصلليزية يف سنة  ،مهمة إنجاح ه   العالقات"
 شخصية ولكنها أيضًا من أجل وظيفته""إن حصانة السفير ليست من أجل كرامته ال الوظيفة حيث قالت:

 .(246، ص1997)العاقل، 
وقد وجو فقهاء القانون الدويل عدة انتقادات ذلذه النظرية، أمهها أهنا مل تفسر سبب منح صبيع ادلبعوثُت    

 الدبلوماسيُت حصانات متساوية على الرغم من أن وظائف ومسؤوليات مبعوثي الدول الكربى أكرب وأعظم من 
وليات مبعوثي الدول الصغرى، شلا جعل الدول الكربى تقوم بتنظيم ىذه اإلشكالية عن طريق اتفاقية فيينا مسؤ 

م، ومن االنتقادات ادلوجهة إليها أيضًا أن ىذه 1818م، وبعدىا بروتوكول أكس الشابيل لسنة 1815لسنة 
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ُت األعمال النظرية قامت دبنح احلصانات واالمتيازات بالتساوي، ومل تضع حد يفصل ب
الدبلوماسية اليت سبنح احلصانة من أجلها وبُت األعمال اخلاصة اليت ال يتطلب القيام هبا التمتع باحلصانة، 
بالرغم من أنو ديكن التفرقة بُت األعمال الدبلوماسية واألعمال اخلاصة عن طريق ادلالبسات اليت ربيط بكل 

 .(71، ص2014بعوث ونطاق عملو )العباسي، حالة على حده، وتقييمها بعيداً عن االحتكاك بادل
العوامل  إىل يرجع والعملي النظري الصعيد م، وخاصة على1945أن التأييد الواسع ذلذه النظرية منذ إاّل    

 :اآلتية
 العاملُت أن عدد صلد مثال قبل، من عليو كانت عما التاريخ ىذا منذ الدبلوماسية البعثات حجم ازدياد1.

 منتصف إىل م 1924ادلمتدة بُت الفًتة يف ت مرا عدة تضاعف باخلارج ادلتحدة اتالوالي بسفارات
 أخذت اليت الدبلوماسيُت ادلبعوثُت قوائم على ذلك انعكس شلا العامل أضلاء الظاىرة ىذه وعمت الستينات،

 .بسرعة تزداد
 رغم اإلعالم، وخرباء القتصاديونوا العسكريون منهم الدبلوماسيُت، غَت ادلوظفُت عدد يف العادية غَت الزيادة2.

 واالمتيازات باحلصانات يتمتعون هبا القائمون ولكنِ  الدقيق، بادلعٌت دبلوماسية ليست الوظائف ىذه أن
 ادلمكن من يكن ومل الدبلوماسية، الوظيفة من جزءاً  تعترب هبا يقومون اليت ادلهام أن إىل بالنظر الدبلوماسية

 موظفُت يعتربون ال امتداد اإلقليم ألهنم نظرية أو الشخصي التمثيل ريةلنظ وفقا احلصانات ىذه منحهم
 دبلوماسيُت.

 .الثالثة بالدولة مرورىم عند للدبلوماسيُت احلصانات منح تربر النظرية ىذه3.

 األمم منظمة رأسها وعلى الثانية، العادلية احلرب بعد وخاصة الدولية ادلنظمات عدد يف السريعة الزيادة4.
 يتمتعون ولكن الدقيق بادلعٌت دبلوماسيُت موظفُت ليسوا ىم ء وأعضا موظفون هبا يعمل اليت دةادلتح

 يكون أن ديكن وال سبثيلي أو إقليمي وضع ذلا ليس ادلنظمات وىذه حبرية، وظائفهم يؤدوا لكي باحلصانات
 .هبا يقومون اليت األعمال طبيعة إىل بالنظر إال احلصانات ىذه أساس

يف كتابو )األساس ، ,Edwin H Fedderاجملال الفقيو األمريكي إدوين إتش فيدر  ىذا يف ويقول   
 والمنظمات الدولي القانون في تطور قد جديدا مفهوماً  "أنالوظيفي لالمتيازات واحلصانات الدولية(: 

 ىإل إسنادا وموظفيها الدولية للمنظمات الدبلوماسية واالمتيازات الحصانات يمنح  ل  الدولية
  .الوظيفة" مقتضيات

 التمثيل من أمناط االنقسام ظهور ىذا نتائج بُت من وكان قوتُت، إىل الثانية العادلية احلرب بعد العامل انقسام5.
  ال ادلوظفُت ىؤالء فإن التقليدية وطبقًا للنظرية قبل، من معروفة تكن مل الدولية العالقات يف الدبلوماسي
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 ىذه سبنحهم الوظيفة مقتضيات نظرية الدبلوماسية، ولكن زاتواالمتيا باحلصانات يتمتعون
 .(34، ص1973)الغنيمي،  احلصانات

 النظريات الفقهية التكميلية )الثانوية( المبررة لمنح الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية: المطلب الثاني
ة، أدت إىل تطور قواعد احلصانات إن تطور العالقات الدولية وتطور العمل الدبلوماسي وادلمارسة الدبلوماسي   

 واالمتيازات الدبلوماسية، وكذلك تطور ادلفاىيم النظرية اليت تربر منح احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية.
 الفقهية المندرجة تحت إحدى النظريات التقليدية )الرئيسة( الثالث: . النظريات1.2.1

ة ىو أنو ال توجد سيادة تامة بالنسبة للمبعوثُت ومضمون ىذه النظريُحسن التصرف:  . نظرية1.1.2.1
الدبلوماسيُت، وأن مقتضيات ُحسن التصرف تؤدي إىل إضفاء احلصانة ومنع تطبيق القانون عليهم، وال تنكر 
سيادة الدولة األجنبية، ولقد القت ىذه النظرية تأييداً من فقهاء القانون الدويل، وسبب التأييد ىو األخذ دببدأ 

 .(198، ص1979ية والرغبة يف ادلعاملة بادلثل )العوضي، ُحسن الن
ومضمون ىذه النظرية ىو أهنا تفًتض أن قبول الدولة أو أحد شلثليها بادلعاملة  .نظرية الكرامة: 2.1.2.1

كفرد عادي أمام زلاكم الدولة ادلعتمد لديها )ادلضيفة(، يؤدي إىل إىدار كرامتها، وأن السماح بإقامة دعوى 
أجنبية ذات سيادة يؤدي إىل وضع العالقات السياسية بُت الدولتُت يف موقف حرج، وخاصة بالنسبة ضد دولة 

للدولة اليت زبضع دولة ما لسيادة قانوهنا، ولقد مت الرد على ذلك حبيث أنو من ادلعروف أن الدولة ذاهتا زبضع 
، ودلاذا يكون خضوعها لقانون دولة أجنبية لقانوهنا احمللي )الداخلي( يف عالقتها مع األفراد يف ادلسائل اخلاصة

مساسًا بكرامتها طادلا ذلك يف خدمة العدالة، وىذا الذي أخذ بو النظام الالتيٍت ألنو ال يُعد خضوع الدولة 
 .(59، ص2014لقانون دولة أخرى يف عالقاهتا اخلاصة على أنو مساس بالسيادة  )العباسي، 

ذباه ىذه النظرية يكمن يف الطلب من األفراد بضرورة احًتام شخص إن ا.نظرية الفكرة النفعية: 3.1.2.1
ادلبعوث الدبلوماسي، ألن مهمتو تتضمن فكرة نفعية تؤدي إىل رفاىة وتقدم األفراد يف دول العامل كافة عن 

ي طريق تطور العالقات الدولية، أي أن مضمون ىذه النظرية ىو أن احلصانة اليت يتمتع هبا ادلبعوث الدبلوماس
تقوم على أساس فكرة وضعية، ألن منح احلصانة للمبعوث الدبلوماسي يساعد على تطوير العمل الدبلوماسي 
والذي بدوره يعمل على تطور العالقات الدولية، وأن العمل احلقيقي للمبعوث الدبلوماسي ودوره يف ىذا اجملال 

خصية ادلبعوث الدبلوماسي وفق ىذه ىو العمل من أجل النفع العام وادلصلحة العامة، وعلى ذلك فإن ش
النظرية تكون ذات اعتبار ومصونة، وأن االعتداء عليو أو هتديده أو مضايقتو يعترب اعتداء على البشرية عامة، 

"أن الحصانة تنشأ عندما يتجاهل األفراد أو السلطة احترام شخص المبعوث الدبلوماسي وقوذلا: 
ألن احلصانة ال تنشأ إاّل إذا خالف أو انتهك ادلبعوث الدبلوماسي ىو تصور غَت صحيح،  وينتهكون حرمته"
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القوانُت احمللية )الداخلية( للدولة ادلعتمد لديها )ادلضيفة(، وبالتايل فإن ىذه النظرية وصفت بأهنا 
اعد متطرفة وقتالية، وإن االعتماد عليها يفقد عنصر اإللزام يف منح احلصانة، وكذلك تؤدي إىل تباين تطبيق قو 

احلصانة القضائية تباعاً لتباين ادلصاحل النفعية من دولة ألخرى،  إضافة إىل ذلك فإن ىذه النظرية مل تُفسر حالة 
إذا ما ذباوز ادلبعوث الدبلوماسي الفكرة النفعية وقام بأفعال زبالفها سباماً، ففي مثل ىذه احلالة ىل سيخضع 

خلي( للدولة ادلعتمد لديها )ادلضيفة(، أم سيكون األمر غَت ذلك ىنا ادلبعوث الدبلوماسي للقضاء احمللي )الدا
 .(60، ص2002)الفتالوي، 

 الفقهية الثانوية: . النظريات2.2.1
 حقاً  يعترب التمثيل مقر حق أن النظرية ىذه تعترب: (36، ص1993)ادلالح، التمثيل  ح  . نظرية1.2.2.1

والذي  رة ىذا احلق، ويؤكد الفقيو اإليطايل ألبَتيكو جينتيلياحلصانات الدبلوماسية ما ىي اال شب وأن طبيعياً،
" بفضل العناية (، بقولو: –1608Alberico Gentili, 1552)يُعرف باسم أب القانون الدويل 

 .البربرية" الشعوب حتى وأقرته به اعترفت التطبي ، ثابت، عالمي إلهي ح  السفارة ح  اإللهية أن
 "أنهفيقول:  النظرية ىذه ( ,1932Philippe Cahier-2006)فيليب كاىَت وينتقد الفقيو الفرنسي    
 .المعاصرون" والدوليون الفقهاء رفضها التي الطبيعية الحقوق إلى للعودة أهمية ال

 إن(: Cecil Hurst, 1870-1963البريطاني سيسيل هيرست ) الفقيه . نظرية2.2.2.1
 أن أساسها الدبلوماسيون ادلبعوثون هبا يتمتع اليت المتيازاتوا احلصانات أن يف يتمثل النظرية ىذه مضمون

 القانون يف العام ادلبدأ من كاستثناء لقضائها، خضوعهم عدم شرط مع الدبلوماسيُت ىؤالء تستقبل الدولة
، 1993)ادلالح،  لقضائها الدولة إقليم يف ادلوجودة واألشياء األشخاص خضوع كل على ينص الذي الدويل

 .(33ص
 من مأمن ويف واليتها عن خارجون أهنم ، قولوCecil Hurstويضيف الفقيو الربيطاين سيسيل ىَتست    

 فإن وىكذا ذلا، اخلضوع ليس و قوانينها احًتام ىو عليهم الواقع الواحد االلتزام أن ذلك عن ويًتتب قوانينها،
 التشريعية السلطة اختصاص شلن يشملهم ليس ألنو لديها ادلعتمد للقانون خيضع ال رأيو يف الدبلوماسي ادلبعوث

 .(43، ص2011)معلة،  القوانُت تضع اليت
 ادلنطق واحلقيقة، عن بعيدةغَت واقعية و  نظرية ألهنا الفقهاء، قبل من شديد نقد زلل النظرية ىذه كانت وقد   

 مع تتفق وال ادلنطق تنكر أهنا النظرية ىذه رأيو حول يف ، Philippe Cahierويقول الفقيو فيليب كاىَت
 ومن للحصانات، حاجة بو تكن فلم للقانون خيضع ال الدبلوماسي كان لو ألنو ادلنطق تنكر فهي احلقيقة،
 بدون عندئذ احلصانة فكرة وتصبح تطبيقها، رفض عند القوانُت سلالفة بتهمة احملاكم حياكم أمام لن أنو البديهي
  (،الداخلية) للقوانُت احمللية خيضع معروف ىو كما لدبلوماسيا ألن التلفيق، على ربتوي فكرة وىي فائدة،
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 أن وديكن سريانو للقانون يعود فإنو احلصانة رفعت فإذا العقوبة، منع إال احلصانة أثر من وليس
 يف احمللي للقانون خيضع ال الدبلوماسي كان لو ىذا ليحدث كان وما احمللية، احملاكم أمام الدبلوماسي حياكم
 تعطي ألهنا خطورهتا يف اإلقليمية عدم نظرية تشبو النظرية وىذه ادلشروع، غَت عملو فيو ارتكب لذيا الوقت
 .(35، ص1993)ادلالح،  قانون ألي خيضع ال بأنو الدبلوماسي ادلمثل صورة

 Philippeرأي الفقيو فيليب كاىَت  ويتفق أغلب فقهاء القانون الدويل يف العصر احلديث مع    
Cahierنتائج و حلول إىل تؤدي أهنا ، وخاصةالعملي الواقع مع تتفق وال الواقع  سبثل ال النظرية ىذه ، أن 

الشرطة  بلوائح االلتزام الدبلوماسي ادلبعوث على يتعُت أنو عليو ادلتفق فمن الواقع حيث فمن مقبولة، غَت
 عليها، حيصل فعلية خدمات سبثل معينة ةزللي رسوم أداء عليو وأن لديها )ادلضيفة(، ادلعتمد الدولة يف )البوليس(

وىذا غَت منطقي وواقعي  احمللية، للقوانُت العمليات ىذه خضعت ذبارية عمليات اخلاص حلسابو مارس إذا وأنو
لقوانينها،  باخلضوع يلتزم وال لديها )ادلضيفة(، الدولة ادلعتمد والية خارج الدبلوماسي ادلبعوث بأن مع من يقول

 الدبلوماسي ادلبعوث فإن اجلنائية ادلسائل يف أنو النظرية، ىذه اء القانون الدويل احلديث يفوكذلك يؤيد فقه
 إىل سبتد احلصانة بل لديها ادلعتمدة للدولة اإلقليمي للقضاء خيضع ال فإنو سلالفة أو معينة جردية يرتكب عندما
 .(41، ص2006رحاب، ) ضده التحقيق إجراءات بعض ازباذ حىت جيوز ال أنو حيث ذلك من أبعد
 ال فإهنا الدبلوماسية البعثة مقر داخل جردية وقعت إذا أنو النظرية ىذه إليها تؤدي اليت النتائج حيث ومن   

 ال فإنو، Cecil Hurstاحمللية، وحسب رأي الفقيو  للقوانُت خضوعها لعدم ادلستقبلة الدولة لقوانُت زبضع
 يف سامهت أهنا إال النظرية، ىذه منطقية عدم رغم فإنو وىكذا  .لديها ادلعتمدة الدولة سيادة من انتقاصاً  ديثل

  .(44، ص2011)معلة،  التجارية بادلسائل منها ادلتعلقة خاصة احلصانة ىذه من جانب توضيح
إىل الفقيو  يعود النظرية ىذه مضمون إن: (42، ص2006)رحاب، الضمني  االتفاق . نظرية3.2.2.1

 عشر اخلامس لويس خارجية ( وزير 1720Duc, D'Aiguillon-1788ند دي )الفرنسي إديانويل أرما
(Louis XV, 1710-1774 من سنة ،)احتجاج على رداً  لو مذكرة يفم، 1774م إىل سنة 1771 

 األخَت، وحبسب ىذا من ذايت إحلاح على بناءً  أجنيب لدبلوماسي مرور تأشَتة منح لرفضو الدبلوماسية اذليئات
 على تستند اآلخرين والوزراء السفراء حصانة أن ،Duc D'Aiguillonإديانويل أرماند دي  الفقيو الفرنسي

 :مبدأين
 .ونقصاناً  زيادة تشاركها اليت التمثيلية الطبيعة على االعتماد األول/
 احلقوق إىل باإلضافة األجنيب بالوزير االعًتاف من تنشأ اليت الضمنية لالتفاقية طبقا الثاني/

 .الدويل والقانون العرف دينحها اليت
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 يف يتمثل كان النظرية ىذه ، على Philippe Cahierورأي الفقيو الفرنسي فيليب كاىَت     
 Ducإال الفقيو الفرنسي إديانويل أرماند دي  يطبقها مل و أحد يؤيدىا مل النظرية ىذه مثل أن

d'Aiguillonالدبلوماسية دلخالفة احلصانات مربر عن يبحث كان ، الذي. 
ففي ما خيص العالقات الدبلوماسية ال يوجد ما يسمى باالتفاق الضمٍت الذي يؤدي إىل خلق عالقات    

دبلوماسية يشَت إىل الشخص ادلبعوث ونظام ادلزايا اليت سبنح لو، ألن كل ذلك فرض على الدول بواسطة 
، معناه أن Duc d'aiguillon القواعد القانونية، أما التسليم برأي الفقيو الفرنسي إديانويل أرماند دي

ادلمثل الدبلوماسي سوف يكون ربت رضبة حكومة الدولة ادلبعوث لديها اليت تستطيع بسهولة إلغاء االتفاقية 
الضمنية ربت أي مربر وزلاكمة ادلبعوث الدبلوماسي طبقا إلجراءات تأديبية، وكما ديكن للدول أيضا أن ترفض 

وىو ما ال ديكن قبولو عقال. ذلذه األسباب فإن ىذه النظرية مل يكتب ذلا منح احلصانات، للممثل الدبلوماسي 
 .(37، ص1993)ادلالح، النجاح ومل يعًتف هبا أحد 

 االتجا  الفقهي الحديث لمنح حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي: المبحث الثاني
ية، واستقر بشأنو عدد كبَت من القواعد يعد تبادل ادلبعوثُت الدبلوماسيُت إحدى أقدم صور العالقات الدول   

منذ قرون، حيث التزمت الدول والكيانات الدولية منذ سنوات طويلة باحًتام ىذه القواعد العرفية اليت أصبحت 
يف ما بعد األساس لعدد من القواعد ادلكتوبة، اليت صاغتها جلنة القانون الدويل التابعة لألمم ادلتحدة يف صورة 

 .يات الدوليةعدد من االتفاق
 الفرق بين الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية: المطلب األول

اتفق ُشراح القانون الدويل العام على التفريق أو التمييز بُت احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية اليت يتمتع هبا    
سية واالمتيازات غَت ادلبعوثون الدبلوماسيون، ويكون أساس التمييز ما بُت احلصانات واالمتيازات األسا

األساسية، يف مدى التزام ىذه الدول يف مراعاة كل منها، حيث تكون احلصانات واالمتيازات أساسية كلما 
اكتسبت حكم القانون، دبعٌت التزام الدول باحًتامها، وأن اإلخالل هبا يعترب إخالاًل بقواعد القانون الدويل، أي 

ولية النتائج ادلًتتبة عن إخالذلا بقواعد القانون الدويل، فادلقصود من احلصانة أن الدولة ادلخلة قانوناً تتبعها مسؤ 
الدبلوماسية ىو عدم سريان القانون احمللي للدولة ادلعتمد لديها )ادلضيفة( على ادلبعوثُت الدبلوماسيُت، إاّل إذا 

 .(373، ص 2014وافقت الدولة ادلعتمدة )ادلرسلة( على التنازل عن ىذه احلصانة )العباسي، 
أما عن االمتيازات غَت األساسية، فهي رلموعة من ادلزايا يف الغالب مالية واقتصادية تكون مبنية على اجملاملة    

 أو العرف، وأساس ىذه االمتيازات ىو ادلسامهة يف تسهيل مهام ادلبعوثُت الدبلوماسيُت، وتقدًن العون ألداء 
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وقد جرت العادة على مراعاة الدول ذلذه االمتيازات  مهامهم بصفتهم شلثلُت لسيادة دولتهم،
حىت ربافظ على ُحسن العالقات بينها، وأساس ذلك التبادل وليس اإللزام القانوين، وأن عدم مراعاهتا يًتتب 

 .(164، ص2005عليو ادلعاملة بادلثل فقط )أبو ىيف، 
مدة من القانون الدويل العام وبُت االمتيازات لقد كان فقهاء القانون الدويل دييزون بُت االمتيازات ادلست    

ادلستمدة من قواعد اجملامالت، حيث قاموا بتصنيف احلصانة من االمتيازات ادلستمدة من القانون الدويل العام 
إىل حصانة شخصية وحصانة قضائية، وكذلك صنفوا االمتيازات ادلستمدة من قواعد اجملامالت إىل احلصانات 

  .(214، ص1983)الشباط،  ات ادلاليةواالعفاءادلالية 
االمتيازات( الكثَت من النقاش واجِلدال أثناء مناقشات  -ولقد أثار مفهوما كل من ادلصطلحُت )احلصانات    

جلنة القانون الدويل حول مشروع اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية، حيث أشار األستاذ الفريد فَتدروس 
Alfred Verdross, 1890-1980) خالل ىذه ادلناقشات إىل أن االمتيازات وحدىا كافية للتعبَت )

عن حقوق ادلبعوثُت الدبلوماسيُت بصفة عامة، أما فيما خيص احلصانات فهو مفهوم ضيق يندرج ضمن مفهوم 
االمتيازات، دبعٌت عدم جواز شلارسة سلطات الدولة ادلعتمد لديها )ادلضيفة( الختصاصها القضائي على 

 .(5، ص2005الدبلوماسي )حلرش،  ادلبعوث
وللدولة ادلعتمد لديها )ادلضيفة( احلرية الكاملة يف منح االمتيازات من عدمها، فال جيوز للمبعوث    

الدبلوماسي أن يدعي احلق هبا، إاّل إذا وجد اتفاق بُت الدولة ادلعتمدة )ادلرسلة( والدولة ادلعتمد لديها 
اسية ىي حق ربميو قواعد القانون الدويل العام، والدليل على عدم إلزامية )ادلضيفة(، ألن احلصانات الدبلوم

من  36القواعد ادلتعلقة باالمتياز أن القانون الدويل العام ربدث عنها بصفة جوازية وليست فمرة، وأن ادلادة 
 م نصت على:1961اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة 

 اآلتية المواد بدخول بالسماح وأنظمة، قوانين من تسنه قد لما وفقا لديها المعتمد الدولة تقوم"1. 
 والنقل التخزين تكاليف يير األخرى والتكاليف والضرائب الجمركية الرسوم جميع من وإعفائها

 :المماثلة والخدمات
 .الرسمي البعثة الستعمال المعدة المواد /أ

  ل  في بما بيته، أهل من أسرته ألفراد أو اسيالدبلوم للمبعوث الخاف لالستعمال المعدة المواد/ ب
 .الستقرار  المعدة المواد
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 إلى تدعو أسباب توجد لم ما التفتيش، من الدبلوماسي للمبعوث الشخصية األمتعة تعفى2.
 أو المادة، ه   من (1) الفقرة في عليها المنصوف اإلعفاءات تشملها ال مواد تحتوي بأنها االفترا 

 المعتمد الدولة في الصحي الحجر ألنظمة تخضع مواد أو تصديرها، أو استيرادها قانونال يحظر مواد
، 1968)زلمد،  "المفو  ممثله أو الدبلوماسي المبعوث بحضور إال التفتيش إجراء يجوز وال لديها،

 .(165ص
أن الدولة ىي اليت تُقرر  وُيالحظ من نص ادلادة السابقة أن عبارة سبنح الدولة وفقًا لألحكام التشريعية، تعٍت   

إعطاء ىذه االمتيازات، أي أن الدولة ذلا احلرية التامة يف ذلك وىذا الذي يؤكد عدم إلزامية ىذه االمتيازات، 
من االتفاقية مل يأت بصفة األمر، بل جاء على  36واليت جيعلها مصنفة ضمن قواعد اجملامالت ألن نص ادلادة 

   .(548، ص1998ها ادلبعوث الدبلوماسي )إبراىيم، شكل منحة من الدولة ادلوفد إلي

 االتجا  الحديث ال ي يبرر منح الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية: المطلب الثاني
إن االذباه احلديث يف الفقو الدويل والعمل الدويل ىو اجلمع بُت أكثر من أساس من األسس النظرية    

 ت واالمتيازات الدبلوماسية دلبعوثي الدول.التقليدية )الرئيسة( لتربير منح احلصانا
 االتفاقيات الدولية )اتفاقيات التدوين الدبلوماسي(: . موقف1.2.2

 ادلعاىدات بعض كانتلقد أخذت معظم االتفاقيات االذباه ضلو احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية، فقد     
م،  1809سنة وتركيا بريطانيا م، وبُت 1809سنة انياوبريط الربتغال بُت ادلربمة األوروبية كادلعاىدة الدول بُت

 دول عدة وبُت وبينها، واإلكوادور فرنسا بُت كادلعاىدة أمريكية أو فسيوية وأخرى أوروبية دول بُت وبعضها
 1946 يوليو 4 اتفاق ذلك م، ومن 1855سنة إيران وبُت م، وبينها 1843سنة الالتينية أمريكا يف أخرى

 نص والذي بينهما والقنصلي الدبلوماسي والتمثيل الودية العالقات عاجل الذي والفلبُت، حدةادلت الواليات بُت
 منهما كل إقليم على يتمتعون الطرفين من لكل الدبلوماسيين الممثلين" أن على منو الثالثة ادلادة يف

 .(92، ص2005)أبو ىيف،  "الدولي القانون يقررها التي واالمتيازات بالحصانات
 للعالقات فيينا واتفاقية الدبلوماسية، واالمتيازات للحصانات أساساً  الدولية ادلعاىدات تعد ذلكول   

 وىناك الدبلوماسية، البعثات وامتيازات حلصانات العام االتفاقي األساس م، ىي 1961لسنة الدبلوماسية
 20 يف األمريكية الدول ووقعتها أقرهتا اليت" ىافانا اتفاقية"بينها  من ادلوضوع ىذا عاجلت جهوية اتفاقيات

 .(15، ص1993)ادلالح،  مدينة ىافانا يف م،1928 فرباير
 24دخلت ىذه االتفاقية حّيز التنفيذ يف م: 1961.اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة 1.1.2.2

 ىذه ربكم اليت القواعد صبيع ضمت كوهنا معاصرة دولية وثيقة أىم االتفاقية ىيىذه م، و 1964إبريل 
فقد نظمت ىذه االتفاقية مسألة احلصانات واالمتيازات مربرة سبب وجودىا .العالقات الدولية والدبلوماسية
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البعثة وادلبعوثُت الدبلوماسيُت بالوظائف وادلهام ادلطلوب تنفيذىا على أحسن وجو بضرورة سبكُت 
 البعثات الدبلوماسية من سبثيل دوذلا ادلرسلة، وأكدت ذلك يف ديباجتها، إذًا اذلدف ادلقرر لالتفاقية ىو سبكُت

حول العالقات الدبلوماسية بُت الدول ىو رد فعل للحصانة غَت احملدودة اليت ويف الواقع إن توقيع اتفاقية فيينا 
مت منحها للدبلوماسيُت، ودبوجب ىذه االتفاقية فإن الدبلوماسيُت ال خيضعوا للقبض أو احلجز، فهم يتمتعون 

انة الكاملة ضد احملاكمات اجلنائية أمام زلاكم الدول ادلعتمد لديها )ادلضيفة(، حىت لو كان ىؤالء باحلص
الدبلوماسيُت خيضعون للقضاء احمللي )الداخلي( عن أعمال خاصة زلددة، وكذلك فإن أُسر الدبلوماسيُت 

تفاقية ربدد احلصانة للشخص الفٍت يتمتعون بنفس احلصانة اليت يتمتع هبا الدبلوماسيُت، بالرغم من أن ىذه اال
واإلداري بالنسبة للدعاوى ادلدنية عن األعمال اليت قام هبا، وبالتايل فهي عكست االىتمام العادلي بإعطاء 

 .(73، ص2014)العباسي،  حصانة غَت زلدودة إىل كل فئات الدبلوماسيُت.
"أن اللجنة قد  م،1961اقية فيينا لسنة ولقد ذكرت جلنة القانون الدويل يف نصها على مشروع مواد اتف   

تأثرت بنظرية مصلحة الوظيفة عند حل المشاكل التي لم تتمكن من حسمها بسبب يمو  الحلول 
)عبد المستفادة مما جرى عليه العمل، مع عدم إهمال نظرية الصفة التمثيلية لرئيس البعثة وللبعثة  اتها" 

   .(165، ص2000السالم، 
م، أخذت بنظرية الضرورة الوظيفية، ويف نفس الوقت مل هتمل 1961ن اتفاقية فيينا لسنة بأ وىذا يُفيد   

"أن الهدف من ه   الحصانات واالمتيازات األخذ بنظرية الصفة التمثيلية، حيث ورد يف ديباجة االتفاقية 
)صداقة،  ة للدولة"ليس إفادة األفراد، بل ضمان األداء الفّعال لوظائف البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثل

 .(203، ص2019
وقد يُفسر أن األخذ من جانب االتفاقية بنظرية الضرورة الوظيفية يؤكده الطابع ادلتحفظ الذي تتصف بو،    

وبالرغم من ذلك فإن احلقيقة أكثر تعقيداً، ألن االلتجاء إىل نظرية الصفة التمثيلية قد يسمح بسد أوجو 
من اتفاقية فيينا  22، ومن األمثلة على ذلك تأكيد ذلك نص ادلادة القصور يف نظرية مصلحة الوظيفة

 يجوز مصونة، وال البعثة دار حرمة تكون "1.م، واليت نصت على:1961للعالقات الدبلوماسية لسنة 
 .البعثة رئيس بموافقة إال دخولها لديها المعتمد الدولة لمأموري

 أي من البعثة دار لحماية المالئمة التدابير جميع تخا با خاف التزام لديها المعتمد الدولة على يقع 2.
 .بكرامتها المساس أو البعثة بأمن إخالل أي ولمنع بها، أو إضرار اقتحام
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حصانة  لها التابعة النقل فيها ووسائل الموجودة أموالها وسائر وأثاثها البعثة تكون لدار 3.
النص نستنتج أن ضباية مقر البعثة  ومن ىذا ،".نفي الت أو الحجز أو االستيالء أو التفتيش إجراءات من

 :(58، ص2018)الدباس وملندي، الدبلوماسية يفرض على الدولة ادلعتمد لديها )ادلضيفة( التزامُت 
األول/ التزام سلطات الدولة المعتمد لديها )المضيفة( باالمتناع عن دخول مقر البعثة الدبلوماسية إالّ 

اقع يقول أن ىذا االلتزام ىو التزام سليب ويعٍت التزام باالمتناع عن القيام بعمل، ودبعٌت والو  بإ ن رئيس البعثة:
أدق أنو حيرم على ادلوظفُت الرمسيُت للدولة ادلضيفة دخول مقر البعثة للقيام بأي تصرف من التصرفات ذات 

ة رئيس البعثة، وبالتايل ال جيوز الصفة الرمسية يف مبٌت البعثة، أو ألي سبب من األسباب ما مل يكن ذلك دبوافق
 ازباذ أي إجراء قضائي أو إداري يف مبٌت البعثة.

وىذا االلتزام يف  الثاني/ التزام سلطات الدولة المعتمد لديها )المضيفة( بحماية المباني الدبلوماسية:
كافة اإلجراءات الكفيلة   جوىره التزام إجيايب وىو االلتزام بالقيام بعمل، حيث يتوجب على الدولة ادلضيفة ازباذ

سكن السفَت(، ضد أي اعتداء أو زبريب أو أي فعل من شأنو ادلساس بأمن  –حبماية مقر البعثة )السفارة 
 البعثة وكرامتها، وذلك احًتاماً لسيادة الدولة اليت سبثلها البعثة ولتأدية مهامها حبرية ويف أمن وأمان.

صفة ادلطلقة حلصانة مقر البعثة الذي يتجاوز كثَتاً مقتضيات الوظيفة، إذاً ديكن القول أن ىذا النص يفيد ال   
وكذلك منح االمتيازات ادلقررة للدبلوماسيُت حىت لو كانوا يعربون أقاليم الدول األخرى، وكذلك يف تقرير 

مثل ىذه امتيازات وإعفاءات من اخلضوع للقوانُت احمللية )الداخلية( أُلسر ادلبعوثُت، وبالتايل صعوبة ربط 
 .(284، ص1981)عبد السالم، االمتيازات بفكرة الضرورة الوظيفية 

 22الواردة يف نص الفقرة الثانية من ادلادة  "كافة التدابير المالئمة"ووفقاً لتفسَت جلنة القانون الدويل لعبارة    
ى درجة من احلماية دلقر البعثة السابقة، فإنو يتعُت على الدولة ادلضيفة ازباذ كافة اإلجراءات اخلاصة لتأمُت أعل

مقارنة دبا تتخذه يف صورهتا االعتيادية من إجراءات لدى قيامها بواجبها العام يف احملافظة على األمن واألمان، 
وجيب أن تكون ىذه التدابَت كفيلة بإحباط أي اعتداء دون انتظار االستدعاء من رئيس البعثة، ويف حالة مل 

دولة ادلضيفة من أخذ التدابَت االحًتازية إليقاف االعتداءات على أشخاص تتمكن السلطات العامة لل
الدبلوماسيُت ومقراهتم وقمعها، ىنا تلتزم ىذه السلطات العامة دبعاقبة ادلعتدين، وتعويض البعثة عن األضرار 

 .(59، ص2018)الدباس وملندي، اليت حلقت هبا ودبنشآهتا التزامُت 
و جلنة القانون الدويل مع مشروع االتفاقية قد عاجل مسألة الطابع ادلطلق حلرمة مباين وأن التعليق الذي أرفقت   

م، فمثاًل سكرتَت السفارة أو موظف األرشيف ديكن أن يؤسبن على األسرار 1957البعثة الدبلوماسية سنة 
ماية بقدر ىذه األمهية ضد ادلتعلقة بالبعثة أكثر من أفراد الطاقم الدبلوماسي، وبذلك تكون حاجتو للحواألمور 

 .(173، ص1974)سرحان، أي ضغط شلكن من جانب الدولة ادلعتمد لديها )ادلضيفة( 
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ويرى الدكتور ياسُت العباسي، أن ىذا التوسع يف منح احلصانات يفيد الدول الكربى اليت تضم 
الذي كان زلاًل دلعارضة العديد من بعثاهتا الدبلوماسية عددًا كبَتًا من ادلوظفُت على اختالف أنواعهم، األمر 

األخرى اليت مل سبنحهم ىذه احلصانة، فقد حاولت الواليات ادلتحدة األمريكية وبريطانيا السَت على الدول 
منحهم حصانات كبَتة، وردبا يرجع ذلك إىل وجوب معاملة الدول األخرى ذلا بادلثل، وبالتايل تتمكن ىذه 

ثاهتا الذي يؤدي ذلا مهامًا متعددة قد ال زبلو من طابع اإلضرار بالدول الدول الكربى من زيادة أطقم بع
 .(75، ص2014)العباسي، الصغرى ادلعتمدين لديها 

بنظرييت  األخذ علىم، 1961 للعالقات الدبلوماسية لسنة فيينا اتفاقية يف الغالب الرأي إذًا أخَتًا استقر   
 واحلصانات تشملها االمتيازات اليت الدبلوماسية وظائف بُت ومن التمثيلية، الصفة ونظرية الوظيفية الضرورة

 .ادلضيفة الدولة يف ادلوفدة الدولة سبثيل وظيفة ىي الدبلوماسية
 19ودخلت ىذه النظرية حّيز التنفيذ يف م: 1963فيينا للعالقات القنصلية لسنة  . اتفاقية2.1.2.2

الضرورة الوظيفية، حيث ورد يف ديباجتها ما يلي:  م، وقد أخذت ىذه االتفاقية كذلك بنظرية1967مارس 
"إن الدول األطراف في ه   االتفاقية إ  ت كر بأن العالقات القنصلية قد أنشئت بين الشعوب من  
القدم ..... وإ  تدرك أن القصد من ه   االمتيازات والحصانات ليس إفادة األفراد وإنما ضمان األداء 

  نصلية بالنيابة عن دولها ....."الفّعال لوظائف البعثات الق
وقد م: 1969البعثات الخاصة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة لسنة  . اتفاقية3.1.2.2

م، وقد ذىبت ىي كذلك إىل األخذ بنظرية الضرورة 1985يونيو  21دخلت ىذه االتفاقية حّيز التنفيذ يف 
ن الدول األطراف في ه   االتفاقية ..... وإ  تدرك أن مقصد "إالوظيفية، فقد ورد يف ديباجتها ما يلي: 

االمتيازات والحصانات المتصلة بالبعثات الخاصة ليس إفادة األفراد بل تأمين األداء الفّعال لوظائف 
 البعثات الخاصة باعتبارها بعثات تمثل دولة ....."

الدولية  ات الطابع العالمي لسنة  .اتفاقية فيينا لتمثيل الدول في عالقاتها مع المنظمات4.1.2.2
إن تزايد أمهية التمثيل ادلتعدد األطراف، دفع باألمم ادلتحدة إىل العمل على اتفاقية لتقنُت قواعد  م:1975

مارس  13سبثيل الدول يف عالقتها مع ادلنظمات الدولية ذات الصفة العادلية، وىذا الذي مت يف فيينا يف 
اتفاقية تنظيم العالقات الدبلوماسية ثالثية األطراف تكون بنب دولة مرسلة م، حيث مت التوقيع على 1975

وأغلب قواعد االتفاقية تتشابو مع قواعد اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة  ،ومنظمة دوليةودولة مضيفة 
م، خصوصًا فيما 1969م، واتفاقية البعثات اخلاصة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة لسنة 1961

يتعلق بالتمثيل واالعتماد ادلتعدد وادلشًتك والوظائف والواجبات ونظام احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية، إالّ 



 
 

 
 محمد عبد الحميد المبقع                     األساس القانوني والفلسفي لحصانات وامتيازات مبعوثي الدول األجنبية                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             ـ

[95] 
 

أهنا تتميز ببعض ادليزات اخلاصة الناذبة عن الطبيعة القانونية للمنظمة وذلك باعتبار أن ادلنظمة 
ىذه االتفاقية تنظم الوضع القانوين ، و ليم دولة ثالثة ىي الدولة ادلضيفةالدولية تفتقر إىل اإلقليم وتستقر لذلك إق

للبعثات الدائمة للدول األعضاء وغَت األعضاء، وللوفود ادلرسلة إىل اذليئات أو ادلؤسبرات اليت تدعو إليها أو 
ت اليت تقبل تطبيق تعقدىا ربت رعايتها، سواء تعلق األمر بادلنظمات الدولية العادلية أو بغَتىا من ادلنظما

أحكام ىذه االتفاقية، ويرجع تكوين البعثات الدائمة لدى ادلنظمات الدولية إىل بداية عهد عصبة األمم، ودبا 
أن رللس األمن ىو جهاز دائم االنعقاد فقد ترتب على ذلك وجود بعثات دائمة ألعضاء ىذا اجمللس. ولقد 

 بعثات دائمة ألعضاء ادلنظمة يف مقر األمم ادلتحدةم، ضلو تأسيس 1945تطور العمل الدويل منذ عام 
 .(3، ص2013)وادي، 

 م1975اتفاقية فيينا لتمثيل الدول يف عالقاهتا مع ادلنظمات الدولية ذات الطابع العادلي لسنة وقد أخذت    
فًا منها "أن الدول األطراف في ه   االتفاقية ..... واعتراباالذباه الوظيفي فقط، حيث جاء يف ديباجتها 

بأن ير  االمتيازات والحصانات الواردة في ه   االتفاقية ليس لمنفعة األفراد بل لضمان األداء الفّعال 
وربدد ىذه االتفاقية أحكام سبثيل الدول لدى  ،لمهامهم فيما يتصل بالمنظمات والمؤتمرات ....."

يها أو تعقد ربت رعايتها وذلك دون استبعاد ادلنظمات الدولية أو لدى ىيئاهتا أو لدى ادلؤسبرات اليت تدعو إل
وبالتايل فإن ىذه االتفاقية  ،بقية ادلنظمات الدولية األخرى يف حال وافقت على تطبيق أحكام ىذه االتفاقية

تنظم الوضع القانوين للبعثات الدائمة للدول األعضاء ولبعثات ادلراقبة الدائمة للدول غَت األعضاء أو الوفود 
عندما  5ئات أو للمؤسبرات أو للوفود ادلراقبة ذلذه اذليئات وادلؤسبرات، وىذا ما حددتو ادلادة رقم ادلرسلة للهي

وظائف كل من  7ورقم  6نصت على تأسيس ىذه البعثات يف فقرتيها األوىل والثانية وحددت ادلادة رقم 
  .(76، ص2014)العباسي، البعثة الدائمة والبعثة ادلراقبة الدائمة 

 وكذلك الوظيفة مصلحة نظريةبالدولية  العدل لقد أخذت زلكمةقف محكمة العدل الدولية: .مو 1.2.2
أكدت زلكمة العدل الدولية ىذا االذباه يف قضية الدبلوماسيُت األمريكيُت يف طهران التمثيلية، و  الصفة نظرية
ن تقاعس السلطات وبعد أن قامت احملكمة بفحص كل الوقائع اخلاصة هبذه القضية، قررت أ ،م 1980سنة

اإليرانية يف ذلك احلُت يف توفَت احلماية الالزمة دلقار البعثات الدبلوماسية، دبا يف ذلك أرشيفها ووثائقها، 
لتزاماهتا الدولية ادلقررة دبوجب أحكام االتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذلك قضت يشكل انتهاكًا جسيما ال

ة إيران بالتعويض عن اخلسائر واألضرار اليت حلقت دبقار بعثاهتا احملكمة حبق الواليات ادلتحدة يف مطالب
والقنصلية، كما يشمل االلتزام بأداء التعويض بسبب إخالل إيران بالتزامها باحًتام القواعد الدولية الدبلوماسية 

"إن حصانة الدبلوماسيين تكمن في صفتهم التمثيلية ووظيفتهم  :وقالت ادلقررة يف ىذا الشأن
 ضرورة من أهم ضرورة هناك ليست الدول بين العالقات إدارة في" قوذلا: احملكمة ، وأضافتبلوماسية"الد
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 دين كل من األمم فإن التاريخ وعبر والسفارات، بالدبلوماسيين الخاصة الحصانة ومطلب
األمن  انضم هدفها هنا المفروضة وااللتزامات الموضوع ه ا في المتبادلة االلتزامات احترمت قد وثقافة

 أي يقبل ال المبدأ ه ا المالحظة، أو المطاردة أشكال من شكل كل نم وإعفائهم للمبعوثين الشخص
 يرتبط وما الدبلوماسية المؤسسة صمدت لقد الدبلوماسية، وبوظيفتهم التمثيلية بصفتهم مرتبط وهو قيد،
 في الفعال للتعاون رورةض أنها وثبت القرون، وصعوبات تحديات أمام وامتيازات اناتحص من بها

 واالجتماعية الدستورية أنظمتها اختالفات عن النظر بصرف للدول، يسمح ال ي الدولي المجتمع
"أن القانون وكذلك أضافت احملكمة: ، السلمية" بالطرق المنازعات وحل المتبادل التفاهم بتحقي 

حمايته ضرورة ألمن وسعادة الجماعة الدبلوماسي هو بناء قانوني شيد بواسطة اإلنسانية عبر العصور، و 
 االحترامالدولية  ات العالقات المتشعبة في الوقت الراهن، وهو في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى 

 (278، ص2006)زلمود، الدائم والمراعاة الدقيقة لقواعد  من أجل نمو وتطور العالقات بين أطرافه" 
. 

 مصلحة كانت وإن الدبلوماسيون، ادلبعوثون هبا يتمتع اليت اخلاصة التربيرات بشأن قيل ما ىذا عامة وبصفة   
 جداً  الصعب من ألنو مطلقاً، معياراً  يعترب األسف مع أنو إالّ  احلصانات من النوع ىذا إجياد تستدعي الوظيفة
 .(553، ص1998)إبراىيم، وظيفتو  أداء بصدد ادلبعوث الدبلوماسي يكون مىت ربديد
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 ــــــــةالــخـــاتـمـــ

لقد حاول العديد من فقهاء القانون الدويل البحث عن سند قانوين يربر منح احلصانات واالمتيازات 
الدبلوماسية دلبعوثي الدولة األجنبية، وقد استقر الرأي يف ذلك على أىم ثالثة نظريات رئيسة وىي: نظرية 

 الوظيفية.االمتداد اإلقليمي، ونظرية الصفة التمثيلية، ونظرية الضرورة 
وإن الغاية من احلصانة الدبلوماسية ىي سبكُت ادلبعوثُت الدبلوماسيُت من تأدية األعمال ادلنوطة هبم على    

أكمل وجو دون أي تقييد أو عراقيل تواجههم أثناء قيامهم بأعماذلم، وىذا األمر جعل من الدول ادلضيفة 
لى ادلبعوث الدبلوماسي ادلعتمد لديها، يقابل ذلك ضمان )ادلستقبلة( أن تتنازل عن سلطتها يف توقيع العقاب ع

حرية مبعوثها لدى الدول األخرى أي األخذ دببدأ ادلعاملة بادلثل، ويلتزم ادلبعوث الدبلوماسي باحًتام أنظمة 
 وقوانُت وعادات الدولة ادلعتمد لديها.

 :النتائج .1.3
لوضع أساس قانوين وفلسفي لتربير  لصفة التمثيلية دُيهداجلمع بُت نظرية الضرورة الوظيفية ونظرية ا إن .1.1.3

 منح احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية. 
م، يف ديباجتها على ضرورة استمرار قواعد 1961اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة  نصت .2.1.3

االتفاقية، وىذا يؤكد أن الُعرف ىو القانون الدويل الُعريف يف تنظيم ادلسائل اليت مل تنظمها صراحة أحكام ىذه 
 .ادلصدر األساسي للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية

احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية ال سبنح لشخص ادلبعوث الدبلوماسي، وإمنا سبنح لصفتو  إن .3.1.3
اليت تتسم بطابع الوظيفية اليت تتطلب ىذه احلصانة لتسهيل أداء مهامو ادلتعلقة بوظيفتو الدبلوماسية و 

 اخلصوصية اليت تتمتع هبا، وال تتمتع هبا بقية الوظائف العامة.
السبب الرئيس يف تقرير احلماية دبوجب قواعد القانون الدويل دلقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية  إن .4.1.3

لوماسيُت واحًتام سيادة ىو لضمان األداء الفّعال للوظيفة الدبلوماسية، وتأمُت استقالل عمل ادلوظفُت الدب
 الدولة ادلعتمدة )ادلضيفة(.

م(، على اعتبار مقر 1961إصباع فقهي وتشريعي )اتفاقية فيينا العالقات الدبلوماسية لسنة  وجود .5.1.3
 البعثة امتداد إلقليم الدولة ادلعتمدة )ادلرسلة(.

م، ديكن 1961ت الدبلوماسية لسنة احلصانات الدبلوماسية الواردة يف اتفاقية فيينا العالقا إن .6.1.3
 ربديدىا يف رلموعتُت:

 اليت تنص على عدم انتهاك مقر البعثة وما ربويو من أرشيف ووثائق وأجهزة اتصال. أ.
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 ادلبعوثُت الدبلوماسيُت وأسرىم وفريق العاملُت معهم وأسرىم ال جيوز ادلساس هبم. ب.

بتوفَت احلماية الالزمة بشكل مباشر، وبازباذ اإلجراءات الكفيلة الدولة ادلعتمدة لديها )ادلضيفة(  تلتزم .7.1.3
بوقف حاالت االعتداء اليت قد تتعرض ذلا مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية من جهات غَت رمسية أو من 

ية جانب األشخاص العاديُت، وتلتزم الدول ادلعتمد لديها )ادلضيفة( دبعاقبة من يعتدي على البعثات الدبلوماس
 .والقنصلية
م، أحكامًا شلاثلة بشأن احلماية اليت قررهتا 1963اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لسنة  تضمنت .8.1.3

فقد استقر الفقو الدويل وأحكام احملاكم، على ترتيب ادلسؤولية الدولية حال تقصَت الدولة ، للبعثات القنصلية
 .ت الدبلوماسية والقنصليةادلعتمد لديها يف توفَت احلماية دلقار البعثا

 :. المقترحات2.3
م، 1961بتفسَت )تفسَت قانوين وأديب للدبلوماسي( التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة  القيام .1.2.3

حىت ال تكون االتفاقية رلرد مواد جامدة تنص بصورة مشولية، بينما ينبغي أن تكون مواد االتفاقية مبسطة 
 ضموهنا دون غموض.)سهلة( ديكن فهم م

ادلبعوث الدبلوماسي احًتام العادات والتقاليد والتعليمات اخلاصة بالدولة ادلعتمد لديها  على .2.2.3
 )ادلضيفة(، وعلى سبيل ادلثال ال جيوز لو التنقل يف أماكن زلظور الدخول إليها ألسباب أمنية أو غَت ذلك.

رير عن األوضاع ادلالية دلوظفيها الدبلوماسيُت عند هناية  تفرض وزارة خارجية كل دولة، تقدًن تق أن .3.2.3
كل فًتة عمل ذلم باخلارج، ألن العمل يف السلك الدبلوماسي ليس وسيلة لإلثراء أو تكوين طبقة معينة، فعلى 
سبيل ادلثال إن العمل بقاعدة من أين لك ىذا؟ ُتساعد يف القضاء على التهريب وما ينتج عنها من مشكل 

 الدبلوماسية بصورة عامة. تسيء إىل
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      The legal and philosophical basis for the immunities 
and privileges of envoys of foreign countries in 

international law 
MOHAMED A A ALMBQA 
Abstract: 
   It can be seen that the jurisprudential theories discussed in this study 
embody without any doubt their significant contribution to solving 
the problem of the search for the legal and philosophical basis for the 
immunities and privileges of diplomatic envoys. 

   However, the recent trend, in particular the Vienna Convention on 
Diplomatic Relations of 1961 AD, the Vienna Convention on 
Consular Relations of 1963, and the Special Missions Convention of 
1969 are the most supportive, because it explains the basis for granting 
immunities and privileges in relation to the branches of international 
law (diplomatic and consular), and that the basis is more An 
acceptance of the justification for granting diplomatic immunities and 
privileges is the combination of the theory of representativeness and 
the theory of functional necessity, which has won the support of 
international legislative actions, as well as the International Court of 
Justice, and therefore the enactment of diplomatic immunity in laws 
regulating it is in order to protect and preserve relations between 
states. 

 


