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DIPLOMATIC BAG AND ITS IMMUNITIES IN
INTERNATIONAL LAW

احلقيبة الدبلوماسية و حصاانهتا يف القانون الدويل
 خالد عبدالقادر منصور التومي. د. م.أ
Khaled Al Tumi

ملخص
 و لكل مبحث منها مطالبو؛ دبنهجية التأصيل دلوضوع،تقوـ ىذه الدراسة على عرض ثالثة مباحث أساسية
 و اليت تُعترب أحد أىم وسائل،الدراسة؛ مع األخذ ابالعتبار التحليل اخلاص بوضعية احلقائب الدبلوماسية
 و من واقع أف احلقيبة الدبلوماسية قد يصاحبها حامل،االتصاؿ اليت جيوز استخدامها يف ادلراسالت الدبلوماسية
 بيد أف االتصاؿ الدبلوماسي ىو الوسيلة األساسية اليت ُسبكن البعثة الدبلوماسية من أداء، و قد ال يصاحبها،ذلا
ً األمر الذي يسمح حبرية االتصاؿ عموما، كذلك القنصليات اليت تتواجد يف إقليم الدولة ادلعتمد لديها،مهامها
لكافة األغراض الرمسية يف العمل الدبلوماسي مع أية جهة كانت؛ األمر الذي دفعنا دلناقشة ىذه االمتيازات و
 و األساس القانوين حلصانة، ماىية احلصانة الدبلوماسية: و اليت سيتم إيضاحها من خالؿ،احلصاانت القانونية
. و ادلركز القانوين للحقيبة الدبلوماسية،احلقيبة الدبلوماسية
. األساس و ادلركز القانوين، احلقيبة الدبلوماسية، احلصانة الدبلوماسية، القانوف الدويل: الكلمات ادلفتاحية

Abstract
This study presents three basic topics, and for each of the two topics has its own approaches;
The rooting methodology for the subject of the study; Taking into consideration the analysis
of the status of the situation of Diplomatic Bag in the international law; Which is one of the
most important means of communication that can be used in diplomatic correspondence. The
fact that the diplomatic bag may be accompanied by a carrier, and may not, due to Diplomatic
communication is the primary means by which a diplomatic mission can perform its
functions; As well as the Consulates located in the territory of the State in which they are
accredited, thus allowing them to freely communicate in general with all official purposes in
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diplomatic work with any party; The matter Which led us to discuss these legal privileges and
immunities, Which will be explained Via: the gist of the Diplomatic Immunity, And the legal
basis of the Diplomatic bag, And the legal status of the Diplomatic bag.
Keywords: International Law, Diplomatic Immunity, Diplomatic Bag, Legal Basis and Status

الـمقـدم ــة :
إف العرؼ و ال يزاؿ ىو ادلصدر األساسي للقواعد القانونية اليت ربكم العالقات القانونية الدولية ،عليو فإف غالبية
القواعد اخلاصة ابالمتيازات واحلصاانت الدبلوماسية كانت حىت وقت قريب تستند إىل العرؼ وحده.
و ابستقرار التنظيم الدبلوماسي الدائم؛ حيث توصلت الدوؿ إىل عقد اتفاقيات عامة لتوحيد العمل يف ىذا
الشأف ،وىن اتفاقيات التدوين "فيينا" فأوذلا للعالقات الدبلوماسية لعاـ  ،1691و اليت تلتها للعالقات القنصلية
لعاـ  ،1691و ما تبعها للبعثات اخلاصة لعاـ  ،1696حىت أُحلقت هبا تلك اخلاصة بتمثيل الدوؿ يف عالقاهتا مع
ادلنظمات ذات الطابع العادلي لعاـ  ،1691ادلقننات أساساً للعرؼ الدويل يف ىذا الصدد.
ُ
و على الرغم من عقد ىذه االتفاقيات ،إال أ نو ال يزاؿ للقواعد العرفية الدولية دور يف العالقات الدبلوماسية ،إذ
أهنا ال تزاؿ سارية ابلنسبة للمسائل اليت مل تفصل فيها أحكاـ تلك االتفاقيات ،و ىو ما أكدتو االتفاقيات نفسها
يف ديباجتها ،كما تظل القواعد العرفية سارية أيضاً ابلنسبة للدوؿ اليت مل تنضم بعد إىل ىذه االتفاقيات ،و كذلك
ابلنسبة للدوؿ اليت أوردت ربفظات على بعض نصوص ىذه االتفاقيات.
حيث ال تكوف ُملزمة ابألحكاـ الواردة فيها إال ابلقدر الذي يتفق مع التحفظات اليت أبدهتا عليها ،و ىذا ىو
ادلبدأ العاـ الذي جرى عليو العمل الدويل " أن البعثات الدبلوماسية ذلا كامل احلرية يف االتصال ابجلهات اليت تتطلب
أعماذلا التخاطب معها" ،و ىذا ادلبدأ يُعد من مستلزمات قياـ البعثات دبهامها ،و يفرض على الدولة ادلضيفة تقدمي
التسهيالت الالزمة للبعثات الدبلوماسية العاملة يف إقليم أراضيها دلمارسة اتصاالهتا ،و من انحية أخرى جيب
عليها احًتاـ سرية ىذه االتصاالت.

حيث قد نصت على ىذا ادلبدأ ادلادة ( ) 11من اتفاقية ىافاان ادلربمة بُت الدوؿ األمريكية عاـ  ،1691بشأف
احلصاانت الدبلوماسية إذ ورد هبا "على الدول أن متنح ادلبعوثني الدبلوماسيني كافة التسهيالت للقيام مبهامهم وابألخص

لكي يستطيعوا االتصال حبرية مع حكوماهتم" ،كما كرست ذات ادلبدأ اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعاـ ،1691
بنصها يف ادلادة (" )99على أن تسمح الدولة ادلستقبلة للبعثات الدبلوماسية حبرية االتصال من أجل كافة األغراض
الرمسية و كما عليها أن حتمي ىذه احلرية".
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أمهية الدراسة  :إف دلوضوع ىذه الدراسة أمهية علمية من انحية ،و عملية من انحية أخرى :
األمهية العلمية  :تتضح من فحوى دراسة موضوع احلصانة حلقيبة الدبلوماسية حبد ذاهتا ،وزلاولة فهم مع

إدراؾ كافة اجلوانب اليت زبصها يف القانوف الدويل ،وإدراؾ دورىا يف توطيد العالقات الدبلوماسية فيما بُت
الدوؿ وعدـ توترىا ،و نقائص النصوص القانونية اليت تشملها التطبيقات واآلاثر القانونية اليت تؤثر على
حصاانهتا.
األمهية العملية  :تسمح لنا الدراسة بتسليط الضوء على ادلمارسات الفعلية الواقعة من جانب بعض الدوؿ
فيما خيص منح حرية االتصاؿ الدبلوماسي والتسهيالت الالزمة حُت تكوف احلقيبة الدبلوماسية بدوف رفقة
حاملها.
.2

أىداف الدراسة  :هتدؼ الدراسة لضبط مفهوـ احلقيبة الدبلوماسية من واقع النصوص القانونية الدولية،

واآلراء الفقهية؛ حىت يتسٌت لنا معاجلة موضوعنا ادلقًتح للدراسة و إمكانية اإلحاطة بكل جوانبو ،و بكل ما

يطرحو من جزئيات؛ دلعرفة حدود احلصانة اليت تتمتع هبا احلقيبة الدبلوماسية حبد ذاهتا ،وادلنصوص عليها يف
القانوف الدويل ،و ىذا يف ظل التطورات احلديثة اليت عرفها عامل االتصاالت ،و مدى إمكانية الدولة ادلستقبلة
و دولة العبور يف ادلساس حبرمة احلقيبة الدبلوماسية و مدى مشروعيتها ،و تسليط الضوء على نطاؽ سرايف
احلصاانت و االمتيازات الدبلوماسية ابلنسبة للحقائب الدبلوماسية دبختلف أنواعها من حيث ادلكاف و
الزماف و ادلضموف ،و معرفة ما إذا كانت ىذه االمتيازات كافية ألداء ادلهمة ادلنوط هبا احلقيبة الدبلوماسية أـ
ال.
.3

إشكالية الدراسة  :تتمثل إشكالية الدراسة دلوضوع ىذا البحث يف سؤاؿ رئيسي  ..ىل وفقت
االتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية يف الوصوؿ إىل نظاـ قانوين للحقيبة الدبلوماسية ،لكي يضمن
محايتهما من انحية و عدـ تعسف الدولة ادلرسلة يف استعماؿ احلقيبة يف غَت الغرض ادلخصصة ألجلو أو
تعسف حاملها يف استعماؿ ىذه احلصانة من انحية أخرى ..؟  ..أي مبعىن  ..ما ىو األساس القانوين
حلصانة احلقيبة الدبلوماسية من حيث مفهوـ احلصانة مع التعريف هبا يف القانوف الدويل و كذلك النظاـ
القانوين ذلا ،مث مركزىا القانوين يف حد ذاهتا من حيث التعريف هبا و معرفة زلتواىا كحقيبة دبلوماسية مع
البحث يف التسهيالت ادلمنوحة يف حقها ،و تتمثل تلك احلصاانت من حيث ادلوضوع و ادلدى و ما
االلتزامات الواقعة على كل من الدولة ادلستقبلة و دولة العبور ،و التزامات الدولة ادلرسلة مقابل اإلساءة
الواقعة من خالؿ استعماؿ احلقيبة يف غَت غرضها ،و ألي مدى تكوف حقوؽ الدولة ادلستقبلة أو دولة العبور
يف الرد على تلك اإلساءة.
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منهجية الدراسة  :يف سبيل إجراء ىذه الدارسة كي ربظى بتسميتها ابلبحث ادلتخصص ،نستعُت ابدلنهج
التحليلي ابعتباره ادلنهج األكثر ُمالئمة يف الوصف و ربليل ادلشكلة ادلطروحة ،كذلك اإلدلاـ دبختلف جوانبها
النظرية و التطبيقية ،من خالؿ مجع كافة ادلعلومات و احلقائق ادلتوفرة وادلتعلقة ابدلوضوع ،من حيث
االتفاقيات و ادلعاىدات الدولية ،و دراسات و أحباث من تقدـ عنا يف ىذه العلوـ ،و زلاولة وضعها يف
ومكتمل مع إجراء دراسة ربليلية معمقة لكل جزء ذلذا البحث مع عدـ االكتفاء بتجميع ادلوجود
قالب ُزلكم ُ
فقط ،بل ذبدان بُت التحليل و الفهم  ..حيث ننوه مرةً و نوضح استفادة مرةً أخرى  ..نستنتج اترةً و نلخص اترةً

أخرى  ..فهذا و ذاؾ كلو من أجل الوصوؿ إىل نتائج موضوعية مع إخراج متميز ذلذا البحث ادلتخصص كي
يرتقي ليكوف مادة علمية ُسبكن من أرادىا ابالستفادة.
و بقصد إجياد رؤية موضوعية و شاملة قدر ادلستطاع ذلذه الدراسة؛ سنتناوذلا من ثالثة مباحث رئيسية ،واليت أنيت
على سردىا تباعاً :

ادلبحث األول  :ماىية احلصانة الدبلوماسية.
ادلبحث الثاين  :األساس القانوين حلصانة احلقيبة الدبلوماسية.
ادلبحث الثالث  :ادلركز القانوين حلصانة احلقيبة الدبلوماسية.

ادلبحث األول  :ماىية احلصانة الدبلوماسية
تُشكل احلصانة الدبلوماسية أىم الركائز األساسية للعالقات الدولية؛ حيث هتدؼ إىل أتمُت األداء الفعاؿ
لوظائف البعثات الدبلوماسية و تيسَت مهامها احلساسة ،إضافة إىل أتمُت أىدافها القائمة على إدارة الشؤوف
اخلارجية لألطراؼ الدولية ،تعزيز عالقاهتا القائمة على أُسس ومبدأ ادلساواة ،وحفظ السلم واألمن الدوليُت.
حيث استقر الوضع منذ بدء تبادؿ التمثيل الدبلوماسي بُت الدوؿ على أف تتمتع دوؿ البعثات الدبلوماسية يف
كل منها حبصانة اتمة ،ضماانً الستقالؿ ادلبعوثُت ،و احًتاماً لسيادة الدوؿ اليت ميثلها كل منهم.
و قد حرصت األمم قدمياً على احًتاـ و تقديس ادلمثل الدبلوماسي يف إطار ادلهمة ادلوكلة إليو ،و قد ورد يف
ُ
رلموعة القوانُت الرومانية ما يلي:
نص ادلادة :إف من يعتدي على سفَت دولة أجنبية خيرؽ أحكاـ القانوف الدويل ،و جيب تسليمو إىل
حكومة السفَت و أبناء شعبو؛ لالقتصاص منو على ىذه اإلىانة.
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كما أصدرت حكومة ىولندا يف عاـ  1911قانوانً ،ينص على ما يلي :

نص القانون :إف القانوف الدويل العاـ ،و حىت قوانُت الربابرة ،تقضي ابحًتاـ و تكرمي السفراء وادلمثلُت
الدبلوماسيُت ادلوفدين من قبل ادللوؾ و األمراء و رؤساء اجلمهورايت ،و لذلك ُيظر على كل إنساف
إىانتهم أو التعرض ذلم أو إحلاؽ األذى هبم ،و من خيالف يقع ربت طائلة احلُكم عليو جبُرـ خرؽ مبادئ
القانوف الدويل ،و اإلخالؿ ابألمن العاـ.

كما حصل أيضاً يف عاـ  ،1991أبف ُحكم يف السويد على أحد األشخاص ابإلعداـ؛ إلقدامو على شتم سفَت
ادللك لويس الرابع عشر علناً.
و هبذا فإف ىذه أمثلة قليلة تثبت أف للمثل الدبلوماسي احلصانة ،و أف التعدي عليها يرؾ ادلسؤولية الدولية
للدولة ادلضيفة ،إذ تتحرؾ إلزالة ما تعرض لو ادلبعوث الدبلوماسي من إساءة ،و من انحية أخرى و هبدؼ
تسليط الضوء على ىذه ادلفاىيم النظرية ،سوؼ نتطرؽ إىل مفهوـ و مصطلح احلصانة.
ادلطلب األول :تعريف احلصانة من حيث اللغة ..

إف أصل كلمة حصانة يرجع لكلمة حصن ،احلصن ىو ادلكاف ،فمثالً يُقاؿ حصن القرية  ..أي مبعىن  ..ربصُت ما
حوذلا ،و ربصن العدو  ..أي مبعىن  ..ازبذ لو حصناً و وقاية ،ىنا ظهرت احلصانة دبعٌت منع التعرض للمتمتع هبا.

ِ
صنَو صاحبُو
أما معٌت حصن يف لساف العرب َ ..ح ُ
ص ُن َحصانةً فهو َحصُت َمنُع ،وأ ْ
َح َ
ص َن ادلكا ُن  ..أي مبعىن َْ ..ي ُ
ِ
صُت ال يوصل إىل ما يف جوفِو ،و اجلمع يف األصل حصو ٌف ،و ِحصن ح ِ
كل موضع ح ِ
ُت
و َح َّ
ص ُن ُّ
صٌ
صنو ،و احل ْ
ُ َ
ٌْ َ
ُ
َ
َْ
ِ
ص ٍن  ..قولو
الع ُد ُّو ،و يف حديث األَشعث َربَ َّ
بنيت حوَذلا ،و َربَ َّ
من احلَصانة ،و َح َّ
ت القرية إذا َ
صْن ُ
ص َن يف ْزل َ
ص َن َ
ِ
ص ُن
« يف حمصن » كذا ضبط يف األصل و قاؿ شارح القاموس كمنرب والذي يف بعض نسخ النهاية كمقعد ادل ْح َ
ِ
ِ
احتَمى بو.
ص ُن و َربَ َّ
ص َن إذا دخل احل ْ
القصر و احل ْ
ص َن و ْ
ُ
صُت بُت احلص ِ
ِ
أما معٌت حصن يف سلتار الصحاح  ..ح ص ن  ..احلِصن واحد احل ِ
انة،
ص ٌن َح ِ ٌ
صوف ،يُقاؿ ح ْ
ََ
ُُ
ُْ
ربص َن العدو.
ص َن القرية ربصينا  ..أي مبعىن  ..بٌت حوذلا ،و َّ
وح َّ
َ
أما معٌت حصن يف ادلعجم الوسيط  ..حصانةَ ادلكا ُف حصانَةً منُع فهو ح ِ
صُت ،و قوؿ هللا تعاىل يف ُزلكم التنزيل
َ
َ َ َ
َ َُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُحصن اإلنسا َف من ادلرض  ..أي مبعىن ..
صنَ ْ
صنَ ُ
ات م َن النّساء) ،ويف آية أخرى (واليت أ ْ
َح َ
(والْ ُم ْح َ
ت فَػ ْر َجها) ،و أ َ
ِ
صناً و وقاية.
َّازبَ َذ احلَْيطة للوقاية منوَ ،ربَ َّ
ص َن  ..أي مبعىن َّ ..ازبَ َذ لو ح ْ
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ب يف معٌت كلمة احلصانة ،أبهنا
أما يف قاموس روبرت  ..و الذي أوضح يف قاموسو الشهَت للمعاين حُت أ ْ
َس َه َ
اإلعفاء من عبء أو امتياز ُمينح قانوانً لفئة معينة من األشخاص ،غَت أف من ادلالحظ أف كلمة حصانة يف اللغة
األجنبية تعود يف أصل اشتقاقها لكلمة إعفاء  ..ذات طابع مايل أو ضرييب أيضاً ،وىذا ما عنتو الكلمة يف
القانوف الروماين إذ أف جذر ىذه الكلمة ىو اإلعفاء من األعباء البلدية و من دفع الضرائب ،غَت أف قاموس
روبَت يقوؿ إف القانوف احلديث يعطي كلمة حصانة دبعٌت اإلعفاء من القواعد العامة يف مادة القضاء و ادلالية ،و
تعٍت احلصانة القضائية حسب القانوف الدويل العاـ أف الدوؿ ال ميكن أف زبضع ضد إرادهتا لقضاء دولة أخرى.
أما يف قاموس جاف دوفار  ..إف الدوؿ يف عالقاهتا ادلتبادلة تعترب احلصانة ادلالية معاكسة دلبدأ ادلساواة ،و أف
امتياز فرض الرسوـ فعلياً يُعرب عن عالقة غَت متساوية لصاحل الذي ميارسها ،و يرى الفقو واالجتهاد يف القانوف
الفرنسي أف قراراً ذا طابع مايل ىو عمل من أعماؿ السلطة العامة ،تطبيقاً دلبدأ مساواة الدوؿ ،فإهنا ترفض تلك
الدوؿ خضوع بعضها للبعض اآلخر لسلطة فرض الرسوـ مع إنو يوجد يف القانوف العاـ الفرنسي مبدأ اثبت أبف
الدولة ال تدفع ضريبة لنفسها ،هبذا نفهم أف ادلبدأ يؤدي أيضاً إىل اإلعفاء ادلايل.
صن،
استنتاج :إف الداللة اللغوية للكلمة؛ نستنبط أهنا تدور حوؿ معاين الوقاية و ادلنع من إحلاؽ الضرر ابُ َحمل ً
فيكوف هبذا أف ادلعٌت اللغوي مشَتاً جبميع أطرافو إىل الداللة احلقيقة للكلمة ،غَت أف ادلعٌت اللغوي يبقى عاماً ما مل

يرد ما يقيده من نعوت أو صفات ،ىذا كلو من ابب اللغة ،فعندما تُقيد كلمة احلصانة بصفة الدبلوماسية فتنتقل
الداللة مباشرة من اإلطالؽ إىل التقييد يف تعيُت الداللة و سبييز حدودىا.

ادلطلب الثاين :تعريف احلصانة من حيث ادلعىن الدبلوماسي .
احلصانة يف ادلفهوـ العاـ للمعٌت الدبلوماسي ذلا جانباف :

اجلانب السليب :حق ُمينح لشخص ادلبعوث أو سفارتو ليحوؿ دوف شلارسة الدولة ادلضيفة أي اعتداء
عليهما  ..حيث أهنا تقوـ على عدـ شلارسة الدولة ادلضيفة سلطاهتا القضائية أو ادلالية على ادلبعوثُت
الدبلوماسيُت اخلاصُت ابلدولة ادلوفدة.
اجلانب اإلجيايب :توقيع العقوابت ادلقدرة قانوانً دلن اعتدى على ادلبعوثُت الدبلوماسيُت و السفارة.

أف ابقي التعريفات تدور حوؿ معٌت واحد :توفَت احلماية واحلصانة لشخص ادلبعوث الدبلوماسي حىت ال يتم
التعرض لو من قِبل األفراد وسلطات الدولة ادلضيفة ابألذى بدنياً أو قضائياً أو فرض التزامات مالية.
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هبذا تُعد احلصانة الدبلوماسية من أىم مقتضيات العمل الدبلوماسي ادلعاصر ،فهي تشمل سلتلف احلصاانت
واالمتيازات الدبلوماسية اليت يتمتع هبا ادلمثل الدبلوماسي مثل احلصانة الشخصية واحلصانة القضائية و االمتيازات
ادلالية ،و ىذا كلو وفقاً التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعاـ .1691
حيث إف ظهور مصطلح احلصانة الدبلوماسية مرتبط بظهور مصطلح الدبلوماسية نفسها ،حيث يُسجل لنا
التاريخ البشري يف جانبو السياسي تطور العالقات السلمية بُت الدوؿ من خالؿ البعثات و استقباؿ الرسل و
السفراء ،وكانت ىذه البعثات ادلؤقتة ال تغادر بالدىا إال و ىي ربمل حلامليها من ملوكها وسالطينها و أمرائها
واثئق تعطي حلملتها امتيازات و حصاانت من التعرض ذلم أثناء أداء مهامهم وتسهيل مرورىم ،و ىذه الوثيقة صلد
ذلا مقابالً يف أدوات العمل الدبلوماسي احلايل ،حيث إهنا تشبو إىل حد كبَت جواز السفر الدبلوماسي ،كما أف

وجو الشبو يتمثل يف أف اجلواز الدبلوماسي ما ىو إال وثيقة رمسية تيسر لصاحبها احلصوؿ على احلماية و احلصانة
من التعرض لو و تسهل لو االنتقاؿ من بلد إىل آخر دوف إعاقة ،أي يكاد أف يكوف بينو و بُت الوثيقة "ادلطوية
عند اإلغريق" صلة قريبة من حيث كوهنما رخصة خاصة سبنح حلاملها أنواعاً من االمتيازات و احلصاانت فتعطي

الدبلوماسي حق التنقل بُت البلداف ادلرسل إليها ألداء الوظيفة حبرية دوف التعرض لشخصو و لعائلتو و مالو بسوء
حىت يعود إىل بلده األصلي ،كذلك جواز السفر و الوثيقة ادلطوية اليت تعطى للرسل يف بالد اإلغريق يف
مضموهنما يفيداف األماف للشخص الرسوؿ ،ىذا ما يشبو مقتضى األماف يف اإلسالـ ،إال أف ىناؾ فرقاً واضحاً
بُت النظامُت ،حيث إف جواز السفر يصدر من قبل جهة رمسية تتمثل يف حكومة الدولة ،و األماف يف اإلسالـ
يصدر من أي فرد كما ىو رأي الفقهاء ،و لكن يف ظل الدولة اإلسالمية ادلعاصرة فإف األماف للفرد قد ُمنع حىت
يوافق التشريع اإلسالمي بذلك القانوف الدويل ،فتُعد احلصانة الدبلوماسية من أىم مقتضيات العمل الدبلوماسي
ادلعاصر ،فهي تشمل سلتلف احلصاانت و االمتيازات الدبلوماسية اليت يتمتع هبا ادلمثل الدبلوماسي من احلصانة.
حيث أتكد ذلك فيما خيص حصاانت و امتيازات ادلمثل الدبلوماسي دبا ورد يف ادلادة ( )96من اتفاقية فيينا
للعالقات الدبلوماسية لعاـ  .. 1691أما خبصوص احلصانة الدبلوماسية صلده قد ورد يف ادلادة ( )11من اتفاقية
فيينا للعالقات الدبلوماسية لعاـ  .. 1691كذلك بشأف االمتيازات ادلالية لِما ورد يف ادلادتُت ( )19 ، 13من
اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعاـ  .. 1691كما أف الفقو اإلسالمي عرؼ و مارس ىذه احلصاانت منذ زمن

ُمبكر.
دبا أف مبدأ احلصانة الدبلوماسية ىو من أقدـ عناصر العالقات اخلارجية ،فقد منح اليوانف والروماف وادلسلموف
وضعاً خاصاً للسفراء والرسل ،ظلت احلصانة الدبلوماسية من ادلبادئ ادلتفق عليها قدمياً وحديثاً بغض النظر
لبعض االعًتاضات عليها تظهر ىنا بفعل أوضاع قانونية تكوف احلصانة مسئولة عنها.
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بعض من أساتذة القانوف الدويل رلتمعُت إىل القوؿ بضرورة محاية ادلبعوث الدبلوماسي ضد االعتداء
و قد ذىب ٌ

عليو  ..بل جيب احلفاوة بو ،و ىذه الضرورة مل تنبع من فراغ فهي مستمدة من األصوؿ العامة للفقو السياسي
اإلسالمي و قواعد القانوف الدويل حيث ذبتمع أقواؿ الفقهاء ادلسلمُت وآراء الشارحُت احلقوقيُت على أنو ابلرسل
تتم ادلصاحلات بُت األمم ،و لذلك أصبح تبادؿ التمثيل السياسي ضرورة تفرضها عالقات التعارؼ و التآخي،
ىو ما يبعد االنطوائية و العزلة للدولة اإلسالمية عن غَتىا من الدوؿ.
كما ذىب بعض الباحثُت القانونيُت إىل حد اعتبار احلصانة الدبلوماسية جزءاً من القانوف الطبيعي ،إال أف آراء
ىؤالء الباحثُت تضاربت يف تفسَت األساس القانوين للحصانة الدبلوماسية ،و يقرر البعض اآلخر أف احلصانة
الدبلوماسية تتناوؿ  ..أوالً  ..ذات ادلبعوث  ..اثنياً  ..مسكنو و أموالو ،و لقد َعرفت اتفاقية فيينا احلصانة
الدبلوماسية من خالؿ شخص ادلبعوث إذ قالت :
النص :أبف حرمة شخص ادلبعوث الدبلوماسي مصونة ،و ال جيوز إخضاعو ألية صورة من صور القبض
أو االعتقاؿ ،بل جيب على الدولة ادلعتمد لديها معاملتو ابالحًتاـ الالئق ،و ازباذ مجيع التدابَت ادلناسبة
دلنع أي اعتداء على شخصو أو حريتو أو كرامتو.
كما ذىب رأي آخر إىل أف احلصانة الشخصية تعٍت حق ادلبعوث يف محاية زائدة من جانب الدولة ادلستقبلة ضد
أي اعتداء يتعرض لو سواء من مواطٍت الدولة ادلضيفة أو من األجانب من خالؿ تشريع خاص و وسائل خاصة.
حيث ورد يف القاموس السياسي  ..فيُعرؼ احلصانة أبهنا إعفاء بعض األشخاص أو اذليئات من سلطة القضاء يف
الدولة اليت يُعتمدوف هبا رؤساء الدوؿ األجنبية و شلثليهم السياسيُت كما يشمل ىذا االستثناء اذليئات الدولية أو

ادلنظمات اإلقليمية ادلعًتؼ هبا يف نطاؽ عضويتها ،و أييت ىذا التعريف ابلنظر إىل كونو يضع احلصانة يف إطار
قضائي عوض أف يُركز على بعدىا الشخصي ،و ىو اذباه ذىب إليو أيضاً بعض الباحثُت ادلعاصرين.
أيضاً لِما ورد يف قاموس أكسفورد  ..تعريف موجز للحصانة الدبلوماسية أبهنا التحرر من الواجبات أو اإلعفاء
من العقوبة يف احلاالت غَت ادلفضلة.

كذلك لِما ورد يف تعريف كالي  ..ىو من التعريفات احلديثة الذي يقوؿ عن احلصانة أبهنا مبدأ من مبادئ
القانوف الدويل الذي يعفى دبوجبو بعض مسئويل الدوؿ األجنبية من اخلضوع ألحكاـ احملاكم احمللية وغَتىا من
السلطات ابلنسبة لنشاطاهتم الرمسية ،و إىل حد كبَت فيما يتعلق بنشاطاهتم الشخصية ،فهذا التعريف ربط احلصانة
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الدبلوماسية دبفهومها القدمي و احلديث يف آف واحد ،فقد ربرر من التقيد بفًتة زمنية زلددة شلا طبع التعريف مسة
التوازف بُت ادلرجعية التارخيية و روح العصر ،رغم كل ىذه التعريفات وادلفاىيم اليت تدور حوؿ معٌت واحد ،البد
من اإلشارة إىل األساس القانوين ادلعتمد الذي تُبٌت عليو.
ادلطلب الثالث :تعريف احلصانة من حيث األساس القانوين ..
عرؼ معجم ادلصطلحات القانونية احلصانة الدبلوماسية  ..أبهنا مبدأ يقضى بعدـ خضوع ادلبعوث الدبلوماسي
للقضاء احمللي للدولة اليت ميثل دولتو فيها ،كذلك تتمتع داره و دار البعثة الدبلوماسية ابحلماية و احلرمة ،حبيث ال
جيوز دلوظفي احلكومة الدخوؿ إليها إال دبوافقة منو أو من رئيس احلكومة.
أيضاً عرفتها رلموعة األمم ادلتحدة و االتفاقيات الدولية بقوذلا  ..احلصانة تعٍت امتياز اإلعفاء من شلارسة
السلطات القضائية أو ىيمنة السلطات احمللية ،و ذلك عندما ذكر فيها:
النص :احلصانة تعٍت امتياز اإلعفاء منها أو تعليق أو عدـ قابليتو دلمارسة السلطة القضائية من قِبل
السلطات ادلختصة يف الدولة اإلقليمية.
استنتاج :إف ىذا ال تعريف أكثر دقة و صحة من التعريف الذي انطوى عليو معجم ادلصطلحات القانونية ادلشار
إليو آنفا ،ألف األخَت قد ذكر فيو أف االمتياز عبارة عن ميزة أو حق ،هبذا جعل من االمتيازات حقوقاً ،و إف
كانت كذلك فإنو جيب إخراجها من دائرة التعامل يف إطار ادلعاملة ابدلثل بُت الدوؿ ،و ىذا ما ينزع عنها صفة
االمتياز و يُدخلها يف مفهوـ احلصانة و ىذا غَت جائز ،ألنو خيلق تداخالً بُت ادلصطلحُت ،ابلتايل يُعترب إساءة يف
التطبيق و ما يتمخض عنو من ردود أفعاؿ قد تنعكس سلباً على منو العالقات بُت الدوؿ أثناء قيامها بتكييف
أية معاملة يتعرض ذلا ادلبعوث الدبلوماسي من السلطات احمللية يف الدولة ادلضيفة أبهنا من قبيل االمتيازات ،يف
حُت ىي من احلصاانت ،فيجعل ىذه األخَتة خاضعة للمعاملة ابدلثل بُت الدولة ادلوفدة و الدولة ادلضيفة ،ىذا ما
يفرغ احلصانة اليت يتمتع هبا ادلبعوث الدبلوماسي من مضموهنا و ابلتايل قصورىا عن محايتو وسبكينو من أداء مهامو
حبرية واستقاللية؛ فقد أمجعت التعريفات أبهنا قواعد ربد أو تضيق من االختصاص القضائي للدولة ادلستقبلة أو
دولة العبور.
خالصة  :هبذا نقوؿ أف العرؼ وال يزاؿ ىو ادلصدر األساسي للقواعد القانونية اليت ربكم العالقات القانونية
الدولية ،فإف غالبية القواعد اخلاصة ابحلصاانت و االمتيازات الدبلوماسية كانت حىت وقت قريب تستند إىل
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العرؼ وحده ،ابستقرار التنظيم الدبلوماسي الدائم توصلت الدوؿ إىل عقد اتفاقية عامة لتوحيد العمل يف ىذا
الشأف ،وىي اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعاـ  ،1691ادلقننة أساساً للعرؼ الدويل يف ىذا الصدد.
ابلرغم من عقد ىذه االتفاقية ،فإنو ال يزاؿ للقواعد العرفية الدولية دور يف العالقات الدبلوماسية ،إذ أهنا ال تزاؿ
سارية ابلنسبة للمسائل اليت مل تفصلها أحكاـ االتفاقيات ،ىذا ما أكدتو االتفاقية نفسها يف ديباجتها ،كما تظل
القواعد العرفية سارية أيضاً ابلنسبة للدولة اليت مل تنضم بعد إىل ىذه االتفاقية  ..ابلنسبة للدوؿ اليت أوردت
ربفظات على بعض نصوص ىذه االتفاقية ،فال تكوف ملزمة ابألحكاـ الواردة إال ابلقدر الذي يتفق مع
التحفظات.

ادلبحث الثاين  :األساس القانوين حلصانة احلقيبة الدبلوماسية
إف أُسس و شرعية حصانة احلقيبة الدبلوماسية يف القانوف الدويل سبثل وسيلة ىامة من وسائل االتصاؿ بُت
البعثات والقنصليات سواء فيما بينهم داخل إقليم الدولة ادلستقبلة أو مع حكومة الدولة ادلرسلة أو مع البعثات
التابعة لدولتهم ادلوجودة يف إقليم دوؿ أخرى و ابلعكس.
و مل يكن موضوع احلقيبة الدبلوماسية و القنصلية زلل االىتماـ من جانب ادلشتغلُت ابلقانوف الدويل يف العصر
احلديث فحسب ،و إمنا يرجع االىتماـ هبذا ادلوضوع إىل فًتات زمنية طويلة نظراً ألمهية احلقيبة الدبلوماسية يف
إدارة تلك الشؤوف ،و كانت شلارسات الدوؿ يف ىذا الشأف ركناً أساسياً لنشأة و استقرار القواعد العرفية اليت
هتدؼ إىل إضفاء احلماية للحقائب الدبلوماسية و القنصلية و اليت انعكست فيما بعد يف شكل قواعد مكتوبة
تضمنتها العديد من االتفاقيات الدولية الثنائية.
حيث أف ادلبدأ العاـ الذي جرى عليو العمل الدويل ،ىو أف البعثة الدبلوماسية ذلا كامل احلرية يف االتصاؿ

ابجلهات اليت تتطلب أعماذلا التخاطب معها ،و ىذا ادلبدأ يُعد من مستلزمات قياـ البعثة دبهامها و يفرض على
الدولة ادلستقبلة واجب تقدمي التسهيالت الالزمة للبعثة الدبلوماسية دلمارسة اتصاالهتا ،و من انحية أخرى جيب
عليها احًتاـ سرية ىذه االتصاالت.
فقد نصت على ىذا ادلبدأ ادلادة ( ) 11من اتفاقية ىافاان ادلربمة بُت الدوؿ األمريكية عاـ  ،1691بشأف احلصاانت
الدبلوماسية ،إذ ورد هبا:
نص ادلادة :على الدوؿ أف سبنح ادلبعوثُت الدبلوماسيُت كل التسهيالت للقياـ دبهامهم ،وابألخص لكي
يستطيعوا االتصاؿ حبرية مع حكوماهتم.
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كما كرست ادلبدأ الفقرة األوىل من ادلادة ( )99التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعاـ  ،1691نصت أف:
الفقرة األوىل :تسمح الدولة ادلستقبلة للبعثة الدبلوماسية حبرية االتصاؿ من أجل كافة األغراض الرمسية
وربمي ىذه احلرية.
و ىكذا فإف مبدأ حرية االتصاؿ قد ُسلم بو عادلياً على أنو يشكل األساس القانوين للقانوف الدبلوماسي احلديث،

فيشكل تسليم الرسائل الدبلوماسية بشكل مأموف غَت معوؽ و على وجو السرعة و حرمة طابعها السري أىم
جانب عملي من ىذا ادلبدأ ،و ىذا ادلبدأ يهيئ األساس القانوين حلماية احلقيبة الدبلوماسية إذ يضع على عاتق
الدولة ادلستقبلة مىت دخلت احلقيبة يف سلطات إقليم دولتها ،االلتزاـ دبنح تسهيالت وامتيازات و حصاانت معينة
تكفل االمتثاؿ على ضلو و ٍ
اؼ لتحقيق الغاايت ادلذكورة ،فيجب أف يُعترب كذلك دبثابة زلور النظاـ القانوين

للحقيبة.
حيث أظهرت الدراسات اىتماـ اجملتمع الدويل دبوضوع محاية ادلراسالت و وسائل االتصاؿ ابدلبعوثُت
الدبلوماسيُت ابخلارج حيث ظهرت ادلطالبات بضرورة توفَت وسيلة آمنة و سريعة و دوف رقابة أو تفتيش
للمراسالت اليت ترسلها الدوؿ إىل مبعوثيها الدبلوماسيُت يف اخلارج ،و يتمثل الركن األساسي لتوفَت حرية االتصاؿ
يف ضماف اتصاؿ ادلبعوث الدبلوماسي بدولتو بشكل سريع و كفالة حصانة رسائلو حبيث ال جيوز االطالع عليها
أو فحصها  ..أخرياً  ..قد أرست اتفاقيات التدوين األربع أُسس القواعد القانونية حلصانة احلقيبة الدبلوماسية ،و
ىذا ما سنقوـ بتناولو لنُبُت نتائج تلك االتفاقيات دبا انتهت إليو إلقرار لتلك القواعد اخلاصة حبصانة احلقيبة
الدبلوماسية.

ادلطلب األول :أُسس قواعد احلصانة الواردة يف اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام .. 1961
حاز موضوع حصانة احلقيبة الدبلوماسية اىتماماً كبَتاً خالؿ مرحلة اإلعداد ذلذه االتفاقية و تباينت ادلواقف حوؿ
النص اخلاص حبماية احلقيبة الدبلوماسية ،فقد استهدفت ادلناقشات خالؿ مرحلة األعماؿ التحضَتية إىل إقامة
التوازف بُت ادلصاحل ادلتعارضة للدوؿ لتوفَت أقصى محاية شلكنة للحقيبة الدبلوماسية وحصانتها ،أيضاً توفَت أقصى

ُسبل احلماية دلصاحل الدوؿ ادلستقبلة أو دوؿ العبور من إساءة استخداـ احلقيبة.
حيث أنو خالؿ ادلناقشات اليت مرت هبا مرحلة اإلعداد ذلذه االتفاقية ،و من بُت ادلواقف اليت تباينت عند
زلاولتهم خلق ذاؾ التوازف مها انحيتاف:
الناحية األوىل :ذىب بعض ادلشاركُت إىل القوؿ بضرورة منح الدوؿ ادلستقبلة حق تفتيش احلقيبة
الدبلوماسية طادلا كانت ىناؾ أسباب جدية للشك يف استغالؿ احلقيبة الدبلوماسية بشكل سيئ.
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الناحية الثانية :ذىب البعض اآلخر من ادلشاركُت لتمسك بضرورة التوصل إىل حل ال يؤدي إىل إاثرة
ادلشاكل يف التطبيق مع ضرورة احملافظة على حرمة احلقيبة الدبلوماسية.
عليو  ..قد تقدمت بعض الدوؿ دبقًتح يسمح للدولة ادلستقبلة التصرؼ حلالة إساءة استخداـ احلقيبة
الدبلوماسية.
كما لنا أف نذكر ىنا بعضاً من ىذه ادلقًتحات:
اقرتاح فرنسا :جيب أف يتم تثبيت عالمات على احلقيبة الدبلوماسية ،أف تتضمن احلقيبة فقط واثئق
دبلوماسية و أشياء تتعلق ابلعمل الوظيفي للبعثة مع جواز أف ترخص وزارة اخلارجية ابلدولة ادلستقبلة
بفتح احلقيبة الدبلوماسية حبضور شلثل عن البعثة الدبلوماسية إذا كانت ىناؾ أسباب جديدة ميكن أف
تُريب الشك أبف احلقيبة يتم استخدامها يف غَت األغراض ادلخصصة ذلا.
اقرتاح الوالايت ادلتحدة األمريكية :ضرورة سبييز احلقيبة الدبلوماسية والسماح لسلطات الدولة ادلستقبلة
بفتح احلقيبة الدبلوماسية بعد احلصوؿ على إذف من وزارة اخلارجية و البعثة الدبلوماسية ادلعنية مىت كاف
للدولة ادلستقبلة أسباب جدية لالعتقاد ابحتواء احلقيبة على أشياء سلالفة ألحكاـ القانوف.
اقرتاح اجلمهورية العربية ادلتحدة ( :)1برفض حق الدولة ادلستقبلة يف فتح احلقيبة الدبلوماسية ألي سبب من
األسباب وربت أي ظروؼ وأف كل ما سبلكو الدولة ادلستقبلة ىو رفض السماح بدخوؿ احلقيبة.
حيث أسفرت كافة مناقشات األعماؿ التحضَتية عن صياغة هنائية للقواعد اخلاصة بكفالة احلصانة للحقيبة
الدبلوماسية من خالؿ ما ورد يف مواد ىذه االتفاقية اليت ىي األساس القانوين ادلستند عليو العرؼ الدويل.
حيث ورد يف ادلادة ( )93من ىذه االتفاقية ،حيث نصت على أف:
نص ادلادة :حملفوظات و واثئق البعثة حرمتها يف كل وقت و أينما كانت.
كما ورد يف الفقرات األوىل و الثانية و الثالثة و الرابعة من ادلادة ( )99ذلذه االتفاقية ،نصت على أف:
الفقرة األوىل :تسمح الدولة و ربافظ على حرية مراسالت البعثة يف كل ما يتعلق أبعماذلا الرمسية و للبعثة
كي تتصل حبكومتها و ببقية البعثات و بقنصليات دولتها أينما وجدت ،أف تستعمل كافة وسائل

 )1اجلمهورية العربية ادلتحدة  ..ىو االسم الرمسي للوحدة بُت مصر و سوريو و اليت ظلت طواؿ الفًتة من عاـ  1611و حىت عاـ  ،1691حيث أُعلنت ىذه الوحدة
يف  99فرباير  ،1611ذلك بتوقيع ميثاؽ اجلمهورية ادلتحدة من قِبل الرئيسُت  ..الرئيس السوري شكري القوتلي و الرئيس ادلصري مجاؿ عبد الناصر.
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االتصاالت الالزمة ،منها حاملو احلقائب الدبلوماسية و ادلراسالت ابلرمز بنوعيو ،مع ذلك فال جيوز
للبعثة تركيب أو استعماؿ زلطة إرساؿ ابلراديو إال دبوافقة حكومة الدولة ادلعتمد لديها.
الفقرة الثانية :مراسالت البعثة الرمسية ذات حرمة ،و االصطالح يعٍت كل ادلراسالت ادلتعلقة أبعماؿ
البعثة.
الفقرة الثالثة :ال جيوز فتح أو حجز احلقيبة الدبلوماسية.
الفقرة الرابعة :جيب أف ربمل الربطات اليت تكوف احلقيبة الدبلوماسية عالمات خارجية ظاىرة تُبُت
طبيعتها ،و جيب أال تشمل إال ادلستندات الدبلوماسية و األشياء ادلرسلة لالستعماؿ الرمسي.
استنتاج :أرست الفقرة الثالثة من ادلادة ( )99مبدأ عاـ ،بعدـ جواز فتح احلقيبة أو احتجازىا ،هبذا تلتزـ الدولة
ادلستقبلة أو دولة العبور بضماف سالمة احلقيبة الدبلوماسية وسرعة تسهيل نقلها وعدـ التأخَت دوف مقتضى.
حيث رأى البعض أف ىذه الفقرة جاءت مغايرة لوضع احلقيبة الدبلوماسية طبقاً لِما كاف ىو مستقر عليو العمل

يف العرؼ الدويل ،حيث أهنا مل تتضمن حكماً واضحاً ليوضح ما جيب ازباذه يف حالة الشك لدى الدولة
ادلستقبلة حوؿ زلتوايت احلقيبة الدبلوماسية على غَت ما كاف ىو مستقر عليو يف العمل الدويل كقاعدة عرفية
دولية حبق الدولة ادلستقبلة من وقف احلقيبة و منعها دخوؿ إقليمها وإعادهتا دلصدرىا أو حقها يف فحص احلقيبة
يف حضور شلثل عن البعثة الدبلوماسية.
كذلك مل تكن الفقرات ادلختلفة للمادة ( ) 99زلل قبوؿ من مجيع الدوؿ فقد شهد اجملتمع الدويل ربفظ عدد من
الدوؿ على األحكاـ اخلاصة ابحلصاانت ادلقررة للحقيبة الدبلوماسية دبوجب عموـ ىذه ادلادة.
ادلطلب الثاين :أُسس قواعد احلصانة الواردة يف اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعام .. 1963

تناولت مناقشات أعضاء جلنة القانوف الدويل للحصاانت اليت جيب أف تتمتع هبا احلقيبة القنصلية بُت معارض

ومؤيد ،و ذلذا فقد وجدت أراء سلتلفة أثناء األعماؿ التحضَتية ذلذه االتفاقية.
كما لنا أف نذكر ىنا بعضاً من ىذه اآلراء:
الرأي األول :ذىب جانب من أعضاء اللجنة إىل القوؿ بعدـ احلاجة إىل تضمُت مشروع االتفاقية نصاً
خاصاً ابحلقيبة القنصلية حيث مل ذبر العادة على استخداـ مصطلح احلقيبة القنصلية مثلما استقر على
ذلك العرؼ و االتفاقيات الدولية بشأف احلقيبة الدبلوماسية كما أف البعثات القنصلية ليست يف حاجة
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إىل استخدامها كوسيلة من وسائل االتصاؿ لدولة ادلرسلة مثلما ىو احلاؿ ابلنسبة للحقيبة الدبلوماسية،
وأخَتاً فإف احتماالت إساءة استخداـ احلقيبة القنصلية ستكوف أكثر بكثَت إذا ما قاران ذلك ابحلقيبة.
الرأي الثاين :أضاؼ بعض أعضاء اللجنة من ادلؤيدين ذلذا االذباه أف التشريعات أو التعليمات الداخلية مل
تتضمن اإلشارة أبي حاؿ من األحواؿ إىل احلقيبة القنصلية ،و أف القوؿ بتمتع احلقيبة القنصلية بذات
احلماية ادلقررة للحقيبة الدبلوماسية يُعد أمراً يمل ذباوزاً ملحوظاً حيث ال يتناسب مع طبيعة الوظيفة

القنصلية عالوة على ذلك فإف تضمُت بعض االتفاقيات اليت تنظم العالقات القنصلية تنظيماً خاصاً
ابحلقيبة القنصلية ال ميكن أف يشكل عرفاً دولياً يُعتد بو.
الرأي الثالث :أضاؼ البعض اآلخر من األعضاء وجوب تضمُت مشروع االتفاقية نصاً واضحاً صرياً
أبف يكوف مطابقاً لنص ادلادة ( )91دلشروع اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعاـ .1691
حيث أسفرت كافة مناقشات األعماؿ التحضَتية عن صياغة هنائية للقواعد اخلاصة بكفالة احلصانة للحقيبة
القنصلية من خالؿ ما ورد يف مواد ىذه االتفاقية اليت ىي األساس القانوين ادلستند عليو العرؼ الدويل.
حيث ورد يف ادلادة ( )11من ىذه االتفاقية ،حيث نصت على أف:
نص ادلادة :للمحفوظات و الواثئق القنصلية حرمتها يف كل وقت و أينما وجدت.
كما ورد يف الفقرات األوىل و الثانية و الثالثة و الرابعة من ادلادة ( )11ذلذه االتفاقية ،نصت على أف:
الفقرة األوىل :على الدولة ادلوفد إليها أف تسمح و تؤمن حرية االتصاؿ للبعثة القنصلية يف كل ما يتعلق
أبعماذلا الرمسية ،و للبعثة القنصلية لدى اتصاذلا حبكومتها أو البعثات الدبلوماسية األخرى للدولة ادلوفدة
أينما وجدت ،و أف تستعمل كافة وسائل االتصاؿ ادلناسبة دبا يف ذلك حاملي حقيبة الدبلوماسيُت أو
القنصليُت و احلقائب الدبلوماسية أو القنصلية و الرسائل الرمزية ،غَت أنو ال جيوز للبعثة القنصلية تركيب
و استعماؿ زلطة السلكية إال دبوافقة الدولة ادلوفدة إليها.
الفقرة الثانية :تتمتع ادلراسالت الرمسية للبعثة القنصلية ابحلرمة ،و اصطالح ادلراسالت الرمسية يعٍت كافة
ادلراسالت ادلتعلقة ابلبعثة القنصلية و أبعماذلا.
الفقرة الثالثة :ال جيوز فتح أو حجز احلقيبة القنصلية  ..إِال أنو  ..إف كاف لدى سلطات الدولة ادلوفدة
إليها أسباب جدية لالعتقاد أبف احلقيبة ربوي أشياء أخرى غَت ادلراسالت أو الواثئق أو األشياء
ادلنصوص عليها يف الفقرة الرابعة من ىذه ادلادة ،فيجوز لتلك السلطات أف تطلب فتح احلقيبة يف
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حضورىا دبعرفة مندوب مفوض من الدولة ادلوفدة ،فإذا رفضت سلطات الدولة ادلوفدة ذلك ،تُعاد
احلقيبة إىل مصدرىا.
الفقرة الرابعة :جيب أف ربمل الطرود ادلكونة للحقيبة عالمات خارجية ظاىرة تدؿ على طبيعتها ،وال جيوز
أف ربتوي غَت ادلراسالت الرمسية والواثئق واألشياء ادلخصصة لالستعماؿ الرمسي فقط.
استنتاج :ذىبت ىذه ادلادة ( )11إىل إقرار حق البعثات القنصلية يف استعماؿ احلقيبة القنصلية وقررت كذلك
عدـ جواز فتحها أو احتجازىا ،حيث تتمتع بذات احلماية ادلقررة للحقيبة الدبلوماسية ،وقد اشًتطت شرطُت
رئيسيُت لذلك و مها:
الشرط األول :أف ربمل احلقيبة القنصلية عالمات خارجية تدؿ على إهنا حقيبة قنصلية.
الشرط الثاين :أف تكوف مكوانت احلقيبة القنصلية واثئق تتعلق ابلعمل القنصلي للبعثة القنصلية.
كما توسعت ىذه ادلادة يف حقوؽ و سلطات الدولة ادلستقبلة إزاء احلقيبة القنصلية يف حالة االشتباه يف زلتوايت
احلقيبة حيث مسحت للدولة ادلستقبلة أبف تطلب فتح و تفتيش احلقيبة القنصلية إذا توافر ذلا أسباب جدية
لالعتقاد أبهنا ربتوي على أشياء غَت سلصصة لالستخداـ الرمسي للبعثة و ذلك يف حضور مندوب عن البعثة
القنصلية ،فإذا مل توافق البعثة القنصلية على ىذا الطلب ،حينها جيوز للدولة ادلستقبلة أف تطلب إعادة احلقيبة إىل
مصدرىا ،و إمنا ال جيوز ذلا حجز احلقيبة القنصلية أبي حاؿ من األحواؿ.
ادلطلب الثالث :أُسس قواعد احلصانة الواردة يف اتفاقية فيينا للبعثات اخلاصة لعام .. 1969
أُثَت موضوع استخداـ البعثة اخلاصة للحقيبة الدبلوماسية نفسو يف مناقشات جلنة القانوف الدويل عند إعداد
مشروع االتفاقية ادلعنية ابلبعثات الدبلوماسية اخلاصة ،فأوضح أعضاء اللجنة أمهية معاجلة ادلوضوع.
ألنو يف حالة عدـ وجود بعثة دائمة معتمدة لدى الدولة ادلستقبلة للبعثات اخلاصة ،حيث أنو جاء ادلشروع األوؿ
لالتفاقية ليقرر حق البعثة اخلاصة يف إرساؿ احلقيبة من خالؿ حامل مؤقت لتوفَت االتصاؿ مع الدولة ادلرسلة.
حيث أسفرت كافة مناقشات األعماؿ التحضَتية عن صياغة هنائية للقواعد اخلاصة بكفالة احلصانة حلقيبة البعثة
اخلاصة من خالؿ ما ورد يف مواد االتفاقية اليت ىي األساس القانوين ادلستند عليو العرؼ الدويل.
كما ورد يف الفقرات األوىل و الثانية و الثالثة و اخلامسة من ادلادة ( )91ذلذه االتفاقية ،نصت على أف:
الفقرة األوىل :للبعثة اخلاصة يف اتصاالهتا حبكومة الدولة ادلوفدة و بعثاهتا الدبلوماسية ومراكزىا القنصلية
وبعثاهتا اخلاصة األخرى أو أبقساـ البعثة نفسها أينما كانت مواقعها أف تستخدـ مجيع الوسائل ادلناسبة
دبا يف ذلك احلقائب الدبلوماسية و حاملوىا.
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الفقرة الثانية :تستخدـ البعثة اخلاصة حينما كاف ذلك شلكناً وسائل االتصاؿ دبا يف ذلك حامل احلقيبة

ابلبعثة الدبلوماسية الدائمة للدولة ادلوفدة.
الفقرة الثالثة :ال جيوز فتح أو حجز احلقيبة الدبلوماسية ادلتعلقة ابلبعثة اخلاصة.
الفقرة اخلامسة :جيب أف ربمل الطرود اليت تتألف منها حقيبة البعثة اخلاصة عالمات خارجية ظاىرة تدؿ
على طبيعتها ،فال جيوز أف ربتوي غَت ادلراسالت الرمسية و الواثئق و األشياء ادلخصصة لالستعماؿ
الرمسي.
استنتاج :ذىبت ىذه ادلادة ( ) 91إىل إقرار حق البعثات اخلاصة يف استعماؿ احلقيبة الدبلوماسية وقررت كذلك
عدـ جواز فتحها أو احتجازىا ،حيث تتمتع بذات احلماية ادلقررة للحقيبة الدبلوماسية ،و قد وضعت ىذه ادلادة
قيداً واضحاً يتمثل يف عدـ جواز أف ربتوي احلقيبة ادلتعلقة ابلبعثة اخلاصة إال على الواثئق واألشياء الرمسية.
ادلطلب الرابع :أُسس قواعد احلصانة الواردة يف اتفاقية فيينا لتمثيل الدول يف عالقاهتا مع ادلنظمات الدولية
ذات الطابع العادلي لعام .. 1975

أقرت ىذه االتفاقية بشكل صريح حق البعثات ادلعتمدة لدى ادلنظمات الدولية يف استخداـ احلقيبة الدبلوماسية
كوسيلة اتصاؿ مع الدوؿ ادلرسلة ذلا ،و من ادلستقر عليو العمل يف ادلمارسات الدولية سبتع البعثات ادلعتمدة و
وفود الدوؿ ادلشاركة يف أعماؿ ادلنظمات الدولية ابحلصاانت الدبلوماسية دبا يف ذلك احلصانة ادلقررة للحقيبة
الدبلوماسية.
حيث أسفرت كافة مناقشات األعماؿ التحضَتية عن صياغة هنائية للقواعد اخلاصة بكفالة احلصانة للحقيبة
الدبلوماسية من خالؿ ما ورد دبواد ىذه االتفاقية اليت تُعترب األساس القانوين ادلستند عليو العرؼ الدويل.
حيث ورد يف الفقرة األوىل من ادلادة ( )99من ىذه االتفاقية ،حيث نصت على أف:
الفقرة األوىل :للبعثة يف اتصاذلا حبكومة الدولة ادلوفدة و بعثاهتا الدبلوماسية الدائمة ومراكزىا القنصلية
وبعثات مراقبيها الدائمُت و بعثاهتا اخلاصة و وفودىا و وفود مراقبيها أينما كانت مواقعها أف تستخدـ
مجيع الوسائل ادلناسبة دبا يف ذلك احلقائب و حاملوىا.
كما ورد يف الفقرات األوىل و الثالثة من ادلادة ( )19من ىذه االتفاقية ،حيث نصت على أف:
الفقرة األوىل :للوفد يف اتصالو حبكومة الدولة ادلوفدة و بعثاهتا الدبلوماسية الدائمة و مراكزىا القنصلية
وبعثاهتا الدائمة و بعثاهتا من ادلراقبُت الدائمُت و بعثاهتا اخلاصة و الوفود األخرى ووفود ادلراقبُت أينما
كانت مواقعهم أف تستخدـ مجيع الوسائل ادلناسبة دبا فيهم احلقائب وحاملوىا.
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الفقرة الثالثة :يستخدـ الوفد حيثما كاف ذلك شلكناً وسائل االتصاؿ دبا فيها احلقائب وحاملوىا سواءً
كانوا من البعثة الدبلوماسية الدائمة أو ادلركز القنصلي أو البعثة الدائمة أو بعثة ادلراقبة الدائمة للدولة
ادلوفدة.
كما ورد أيضاً يف الفقرة الثانية من ادلادة ( )1من مشروع قرار جلنة القانوف الدويل ،حيث نصت على أف:

الفقرة الثانية :مصطلح احلقيبة الدبلوماسية يعٍت الطرود اليت ربتوي على مراسالت رمسية أو أشياء سلصصة
حصراً لالستخداـ الرمسي ،سواءً رافقها أـ مل يرافقها حامل ذلا ،و تستخدـ ألغراض االتصاالت الرمسية
لدولة ما  ..مع بعثاهتا أينما كاف موقعها ،و ذلذه البعثات مع دولتها أو بعثات دولتها يف الدوؿ
األخرى ،على أف ربمل عالمات خارجية ظاىرة تُبُت طابعها.

استنتاج :حيث كفلت ادلادتُت ( ) 19،99من ىذه االتفاقية احلصانة للحقيبة الدبلوماسية للبعثات ادلعتمدة لدى
ادلنظمات الدولية حيث قررت أف ذلذه البعثات احلق يف االتصاؿ أبية طريقة كانت حبكومة الدولة ادلرسلة أو
البعثات الدبلوماسية الدائمة أو ادلؤقتة أو البعثات القنصلية التابعة للدوؿ ادلرسلة سواءً ادلوجودوف على إقليم الدولة
ادلستقبلة أو خارجها ،كما يشمل ذلك احلق يف االتصاؿ عن طريق استخداـ احلقيبة الدبلوماسية ،و قد كفلتا
احلماية الكاملة للحقيبة طادلا كانت تستخدـ ألغراض رمسية ،حيث ال جيوز حجز أو فتح احلقيبة الدبلوماسية مع
ضرورة أف يتم سبييز ىذه احلقيبة إبشارة خارجية توضح طبيعتها.
خالصة :إف اجملتمع الدويل وضع محاية ادلراسالت و وسائل االتصاؿ و على رأسها احلقيبة الدبلوماسية اخلاصة
ابدلبعوثُت الدبلوماسيُت ابخلارج ،نظراً للمطالبات بضرورة توفَت وسيلة آمنة وسريعة و دوف رقابة أو تفتيش
للمراسالت اليت ترسلها الدوؿ إىل مبعوثيها الدبلوماسيُت يف اخلارج ،حيث يتمثل الركن األساسي لتوفَت حرية
االتصاؿ يف ضماف اتصاؿ ادلبعوث الدبلوماسي بدولتو بشكل سريع و كفالة حصانة رسائلو حبيث ال جيوز
االطالع عليها أو فحصها.

ادلبحث الثالث  :ادلركز القانوين حلصانة احلقيبة الدبلوماسية
تُعد العالقات الدبلوماسية بُت الدوؿ من أىم مظاىر السيادة ،إذ أف ظهور الدوؿ يف رلاؿ العالقات الدولية
يستدعي ابلضرورة دخوذلا يف عالقات متنوعة مع غَتىا من الدوؿ ادلماثلة ذلا ،و اليت تقف معها على قدـ
ادلساواة من حيث السيادة و االستقالؿ.
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و الدوؿ بوصفها  ..ىيئات سياسية و اجتماعية  ..ال تستطيع أف تعيش دبعزؿ عن اجلماعة الدولية ،ألف روابط
التعامل و التعاوف و التكامل تربط الدوؿ و شعوهبا بعضها ببعض و تفرض عليهم ضرورة االتصاؿ ،األمر الذي
اقتضى تبادؿ ادلبعوثُت الدبلوماسيُت بُت الدوؿ إلدارة الشؤوف اخلارجية.
ادلطلب األول :ماىية احلقيبة الدبلوماسية ..
حيث يتمتع ادلبعوث الدبلوماسي وفقاً لقواعد القانوف الدويل و ضمن مرتكزات القانوف العاـ حبرية االتصاؿ
ابجلهات اليت تتطلب أعمالو التخاطب معها فيشمل حرية االتصاؿ ابلبعثات الدبلوماسية و القنصلية للدولة
ادلعتمدة لدى الدولة ادلعتمد لديها ،و البعثات الدبلوماسية و القنصلية وادلكاتب التمثيلية للمنظمات الدولية
واإلقليمية ادلعتمدة يف الدولة ادلوفدة إليها ،و رعااي الدولة ادلوفدة و ادلقيمُت يف إقليم الدولة ادلوفد إليها.
و نظراً لزايدة حجم االتصاالت و تشعبها السيما أف ىناؾ تطوراً ىائالً يف الوسائط ادلعلوماتية دبا يعرؼ  ..بثورة

األنفوميداي ( ..)2اليت يشهدىا العامل اليوـ ،فقد لوحظ أبف اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعاـ  ،1691أجازت
للدوؿ استخداـ مجيع الوسائل الدبلوماسية دبا يف ذلك الرسل الدبلوماسيُت و الرسائل ادلرسلة ابلرموز أو الشفرة،
ابإلضافة إىل الوسائل العادية كالربيد و التلفوف و ادلربؽ.
.1

التعريف من حيث اللغة ..

لِما ورد يف معجم اللغة العربية ادلعاصرة  ..ىي ُمفرد حقائب  ..أي مبعىن  ..كل ما ُيمل فيو ادلتاع والزاد والكتب،
أما احلقيبة الدبلوماسية  ..ىي حقيبة ربتوي على رلموعة من الطرود و التقارير وادلراسالت اخلاصة ببعثة
دبلوماسية ،و تتمتع ابإلعفاء اجلمركي و احلصانة الدبلوماسية.
أما لِما ورد يف ادلعجم الوسيط  ..ىي ما ُجيعل فيو ادلتاع و الزاد ،و كل ما ُيمل وراء الرجل ،و يقاؿ احتقب
فالف حقيبة ،و اجلمع يف أصل الكلمة حقائب.
أما لِما ورد يف قاموس ادلعاين  ..ىي عبارة عن واثئق و مواد تنقل داخل زلفظة إىل البعثة و منها عرب بريد خاص
ُمعفاة من التفتيش و الرسوـ اجلمركية.
 )2األنفوميداي  ..قوامها عدـ انفصاؿ وسائل االتصاؿ ابإلعالـ ،أو انقطاعها عن بعضها ،فاحلاسوب اليوـ يتصل دبنتهى اليسر ابلتليفزيوف والراديو واذلاتف اجلواؿ
واإلنًتنت والتليفزيوف إبمكانية التواصل مع اإلنًتنت ،و ميكن تالقي الناس عربه مع بعضهم حىت لو كاف بعضهم يستخدـ اإلنًتنت ،أو يستخدـ اذلاتف اجلواؿ
للدردشة النصية ،كما ميكن تزويده خبواص الشبكات الالسلكية احملدودة ادلغلقة ،بضغطة زر من حاسوبك ميكنك االتصاؿ أبي حاسوب أو جهاز اتصاؿ أو
تليفزيوف موجود على سطح الكوكب ضمن خدمة دولية مضمونة بضوابط جودة.
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.2

التعريف من حيث االصطالح القانوين ..

تستخدـ البعثات الدبلوماسية مراسالت و واثئق يف بريدىا السياسي بينها و بُت الدولة ادلوفدة ،فمن ادلنطق قد
تلجأ الدوؿ لنقل مراسالهتا عرب بريد خاص من و إىل مقراهتا لدى الدوؿ ادلعتمدة لديها ،ىذا ما أجازتو اتفاقيات
التقنُت األربع لقانوف الدبلوماسي و ادلتعارؼ عليها دولياً ،فعُرفت ابحلقيبة الدبلوماسية ،حيث أنو تعبَت يُشَت إىل
ُ
أي مظروؼ أو طرد أو صندوؽ أو حاوية شحن أو أي وعاء آخر يستخدـ بواسطة البعثة الدبلوماسية ،مع العلم
أبنو ليس ذلذه احل قيبة حجم زلدد أو وزف أو شكل معُت ،حيث أهنا ال زبتلف عن أي مسمى من ادلسميات
السالفة الذكر  ..إال  ..من حيث احملتوى و ادلضموف و التسمية و التبعية و احلماية اليت تتمتع هبا ،اليت يتم
تداوذلا بُت البعثات الدبلوماسية مع دوذلا ،وكذلك بُت البعثات الدبلوماسية و القنصلية بعضها البعض و
ادلنظمات الدولية.
كما أف احلقيبة العادية قد ربتوي أوراقاً نقدية أو أوراقاً عادية سلتلفة ادلواضيع  ..بينما أمهيتها تكوف انبعة من
طبيعة عمل الشخص و ال زبضع ىي و حاملها ألي حصانة أمنية ،ألف احملتوى و احلصانة واحلرمة مها مصادر
التمييز بُت احلقيبتُت ،و على غرار ىذه التسمية  ..احلقيبة الدبلوماسية  ..انبثق لقب يف العرؼ الدويل الدبلوماسي
يطلق عليو حامل احلقيبة الدبلوماسية أو الرسوؿ الدبلوماسي يقوـ حبملها وتسليمها شخصياً للجهة ادلرسلة إليها،
و يكوف مزوداً جبواز سفر رمسي يثبت صفتو ىذه.

كما تُعد ح صانة احلقيبة الدبلوماسية من أىم ادلبادئ الراسخة يف القانوف الدويل ادلعاصر ،و احًتاـ ما تتمتع بو
من امتيازات و حصاانت أضحت بعد استقرارىا يف الفقو والقضاء الدويل من قواعد القانوف الدويل السامية،
هبدؼ ضماف حرية االتصاالت الدولية و توطيد العالقات الدبلوماسية بُت الدوؿ و عدـ توترىا.
و رغم أف ادلستقر عليو يف الفقو و القضاء الدويل ،فاذلدؼ دلنح احلصانة للحقيبة الدبلوماسية ىو ضماف أداء
عمل البعثات على أكمل وجو و يف يُسر و أماف ،إال أنو لوحظ يف اآلونة األخَتة يف ىذا اخلصوص تفسَت بعض
الدوؿ للحصاانت و االمتيازات تفسَتاً ضيقاً شلا قد يؤثر مستقبالً على حصانة احلقيبة.
كذلك لوحظ أف األسباب ادلؤدية إىل ذلك مشًتكة و تتمثل يف سوء استعماؿ االمتيازات و احلصاانت من
جانب حامل احلقيبة الدبلوماسية ،ىذا شلا ينتج عنو رد فعل عكسي لدى الدولة ادلستقبلة و قد يؤدي هبا يف
بعض األحياف إىل إىدار ما تتمتع بو احلقيبة الدبلوماسية من امتيازات و حصاانت.
ىنا نقوؿ من معٌت ما تقدـ؛ أنو يوجد يف ىذا اخلصوص مصلحتاف جيب التوفيق بينهما مها:
ادلصلحة األوىل :احًتاـ ما تتمتع بو احلقيبة الدبلوماسية من امتيازات و حصاانت و عدـ انتهاكها.
ادلصلحة الثانية :مصلحة الدولة ادلستقبلة أو دولة العبور يف عدـ أتثَت ىذه االمتيازات واحلصاانت على
أمنها القومي و سيادهتا و مقتضيات نظامها الداخلي.
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قد راعى ادلشرعوف يف موضوع الربيد الدبلوماسي حرمة الواثئق و احملفوظات و الرسائل اليت يتم تداوذلا بُت
البعثات و دوذلا بواسطة الربيد الدبلوماسي الذي عُرؼ ابحلقيبة الدبلوماسية مع ضرورة تسهيل مرورىا.
و ىذا ما حاولت ربقيقو اتفاقيات التدوين األربع اليت قننت القانوف الدبلوماسي و القنصلي ،و الذي أييت سردىا
مع مضموف النص تباعاً:

ورد يف الفقرات الثانية و الثالثة و الرابعة من ادلادة ( )99التفاقية العالقات الدبلوماسية عاـ  ،1691نصت على
أف:
الفقرة الثانية :مراسالت البعثة الرمسية ذات حرمة ،فاالصطالح يعٍت كل ادلراسالت ادلتعلقة أبعماؿ البعثة.
الفقرة الثالثة :ال جيوز فتح أو حجز احلقيبة الدبلوماسية.
الفقرة الرابعة :جيب أف ربمل الربطات اليت تكوف احلقيبة الدبلوماسية عالمات خارجية ظاىرة تُبُت
طبيعتها ،و جيب أال تشمل إال ادلستندات الدبلوماسية و األشياء ادلرسلة لالستعماؿ الرمسي.
كما ورد يف الفقرات الثانية و الثالثة و الرابعة من ادلادة ( )11من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعاـ ،1691
حيث نصت على أف:
الفقرة الثانية :تتمتع ادلراسالت الرمسية للبعثة القنصلية ابحلرمة ،و اصطالح ادلراسالت الرمسية يعٍت كافة
ادلراسالت ادلتعلقة ابلبعثة القنصلية و أبعماذلا.
الفقرة الثالثة :ال جيوز فتح أو حجز احلقيبة القنصلية  ..إِال أنو  ..إف كاف لدى سلطات الدولة ادلعتمد
لديها أسباب جدية لالعتقاد أبف احلقيبة ربتوي أشياء أخرى غَت ادلراسالت أو الواثئق أو األشياء
ادلنصوص عليها يف الفقرة الرابعة من ىذه ادلادة ،فيجوز لتلك السلطات أف تطلب فتح احلقيبة يف
حضورىا دبعرفة مندوب مفوض من الدولة ادلوفدة ،فإذا رفضت سلطات الدولة ادلوفدة ذلك ،تُعاد
احلقيبة إىل مصدرىا.
الفقرة الرابعة :جيب أف ربمل الطرود ادلكونة للحقيبة عالمات خارجية ظاىرة تدؿ على طبيعتها ،فال
جيوز أف ربتوي غَت ادلراسالت الرمسية و الواثئق ادلخصصة لالستعماؿ الرمسي فقط.
كما ورد يف الفقرات األوىل و الثالثة من ادلادة ( )91من اتفاقية فيينا للبعثات اخلاصة لعاـ  ،1696حيث نصت
على أف:
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الفقرة األوىل :للبعثة اخلاصة يف اتصاالهتا حبكومة الدولة ادلوفدة و بعثاهتا الدبلوماسية ومراكزىا القنصلية
وبعثاهتا اخلاصة األخرى أو أبقساـ البعثة نفسها أينما كانت مواقعها أف تستخدـ مجيع الوسائل ادلناسبة
دبا يف ذلك احلقائب الدبلوماسية و حاملوىا.
الفقرة الثالثة :تستخدـ البعثة اخلاصة حينما كاف ذلك شلكناً وسائل االتصاؿ دبا يف ذلك حامل احلقيبة
ابلبعثة الدبلوماسية الدائمة للدولة ادلوفدة.
كما ورد يف الفقراتف األوىل من ادلادة ( )99من اتفاقية فيينا لتمثيل الدوؿ يف عالقاهتا مع ادلنظمات الدولية ذات
الطابع العادلي لعاـ  ،1691حيث نصت على أف:
الفقرة األوىل :للبعثة يف اتصاذلا حبكومة الدولة ادلوفدة و بعثاهتا الدبلوماسية الدائمة ومراكزىا القنصلية
وبعثات مراقبيها الدائمُت و بعثاهتا اخلاصة و وفودىا و وفود مراقبيها أينما كانت مواقعها أف تستخدـ
مجيع الوسائل ادلناسبة دبا يف ذلك احلقائب و حاملوىا.
كما ورد أيضاً يف الفقرات األوىل و الثالثة من ادلادة ( ) 19من اتفاقية فيينا لتمثيل الدوؿ يف عالقاهتا مع ادلنظمات
الدولية ذات الطابع العادلي لعاـ  ،1691حيث نصت على أف:
الفقرة األوىل :للوفد يف اتصالو حبكومة الدولة ادلوفدة و بعثاهتا الدبلوماسية الدائمة ومراكزىا القنصلية
وبعثاهتا الدائمة و بعثاهتا من ادلراقبُت الدائمُت و بعثاهتا اخلاصة و الوفود األخرى و وفود ادلراقبُت أينما
كانت مواقعهم أف تستخدـ مجيع الوسائل ادلناسبة دبا فيها احلقائب و حاملوىا.
الفقرة الثالثة :يستخدـ الوفد حيثما كاف ذلك شلكناً وسائل االتصاؿ دبا فيها احلقائب وحاملوىا سواءً
كانوا من البعثة الدبلوماسية الدائمة أو ادلركز القنصلي أو البعثة الدائمة أو بعثة ادلراقبة الدائمة للدولة
ادلوفدة.
كما ورد أيضاً يف الفقرة الثانية من ادلادة ( )1من مشروع قرار جلنة القانوف الدويل ،حيث نصت على أف:
الفقرة الثانية :مصطلح احلقيبة الدبلوماسية يعٍت الطرود اليت ربتوي على مراسالت رمسية أو أشياء سلصصة
حصراً لالستخداـ الرمسي ،سواء رافقها أـ مل يرافقها حامل ذلا ،و تستخدـ ألغراض االتصاالت الرمسية
لدولة ما  ..مع بعثاهتا أينما كاف موقعها ،و ذلذه البعثات مع دولتها أو بعثات دولتها يف الدوؿ
األخرى ،على أف ربمل عالمات خارجية ظاىرة تُبُت طابعها.
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استفادة :يُستفاد شلا سبق ذكره أف السمتُت األساسيتُت لتعريف احلقيبة الدبلوماسية مها:

السمة األوىل :وظيفتها  ..مبعىن  ..نقل ادلراسالت أو الواثئق الرمسية أو األشياء ادلخصصة حصراً
لالستخداـ الرمسي بصفتها وسيلة لالتصاؿ بُت الدولة ادلرسلة و بعثاهتا يف اخلارج و ابلعكس.
السمة الثانية :عالماهتا اخلارجية الظاىرة اليت تثبت طابعها الرمسي.

حيث أف ىااتف السمتاف أساسيتاف لتمييز احلقيبة الدبلوماسية عن سائر احلقائب ادلستخدمة يف السفر ،كاألمتعة
الشخصية أو الطرود الربيدية العادية ،و يُعترب يف ُحكم احلقيبة الدبلوماسية وفقاً لذلك كل ما يُرسل مغلقاً أو
مغلفاً برسم البعثة الدبلوماسية كاحملافظ و الظروؼ و الطرود اليت ربتوي واثئق أو أشياء معدة الستعماؿ الرمسي.
و طبقاً دلمارسات الدوؿ ظلت ىوية احلقيبة الدبلوماسية ربدد دائماً عن طريق بعض العالمات اخلارجية الظاىرة،
و العالمات اخلارجية الظاىرة األكثر شيوعاً للحقيبة الدبلوماسية ىي رقعة أو بطاقة تلصق عليها و ربمل عبارة ..
مثل  ..مراسالت دبلوماسية  ..أو  ..شحنة رمسية  ..واجلاري بو العمل بُت الدوؿ أف تكوف احلقيبة الدبلوماسية
سلتومة من قبل السلطة ادلختصة التابعة للدولة ادلرسلة بواسطة ختم رمسي يطبع عليها ابلشمع أو ابلرصاص أو
تقفل أبقفاؿ أو بطرؽ أخرى تكوف زلل اتفاؽ بُت الدولة ادلرسلة من جهة و الدولة ادلستقبلة من جهة أخرى ،إذ
من شأف ىذه األختاـ أف ذلا انحيتُت يستفاد منهما فيما بُت الدوؿ:
الناحية األوىل :أهنا تساعد الدولة ادلستقبلة على التحقق من طابع حسن النية ادلرسلة بو احلقيبة
الدبلوماسية و من صحتها أيضاً.
الناحية الثانية :توفر للدولة ادلستقبلة دليالً ضد ما ميكن أف يوجو إليها من اهتامات تتعلق ابلعبث
ابحلقيبة.

تنويو :رأت جلنة القانوف الدويل يف تعليقها على ادلادة ( )99من مشروع الربوتوكوؿ ادلذكور أف سند شحن احلقيبة
أو الوصل الربيدي اخلاص هبا كثَتاً ما يستخدـ يف الواقع العملي كدليل على طبيعة الشحنة بوصفها حقيبة
دبلوماسية ،على الرغم أف ىذين السندين ليسا ضروريُت لتحديد ىوية احلقيبة الدبلوماسية بصفتها ىذه ،بل من
شأهنما أف يساعدا على توفر الدليل والربىاف على ىذه اذلوية ،فيجب أف تستوؼ احلقيبة الدبلوماسية اليت يرافقها
حامل ذلا نفس الشروط اليت تستوفيها احلقيبة اليت ال يرافقها حامل ذلا فيما يتعلق بعالماهتا اخلارجية لتُبُت
طبيعتها.
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ادلطلب الثاين :حمتوى احلقيبة الدبلوماسية ..
يدد زلتوى احلقيبة الدبلوماسية دبعيار الطابع الرمسي للمراسالت أو الواثئق ادلوجودة فيها أو االستعماؿ الرمسي
ادلقصودة بو األشياء اليت تتضمنها ،و ذلك وفقاً لِما تقضي بو االتفاقيات ادلتعارؼ عليها دولياً ،و ىذا ما
حاولت ربقيقو اتفاقيات التدوين األربع اليت قننت زلتوى احلقيبة الدبلوماسية ،والذي أييت سردىا مع مضموف
النص تباعاً:
حيث ورد يف الفقراتف الثانية و الرابعة من ادلادة ( )99من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعاـ  ،1691حيث
نصت على أف:
الفقرة الثانية :مراسالت البعثة الرمسية ذات حرمة ،فاصطالح ادلراسالت الرمسية يعٍت كل ادلراسالت
ادلتعلقة أبعماؿ البعثة.
الفقرة الرابعة :جيب أف ربمل الربطات اليت تكوف احلقيبة الدبلوماسية عالمات خارجية ظاىرة تُبُت
طبيعتها ،و جيب أال تشمل إال ادلستندات الدبلوماسية و األشياء ادلرسلة لالستعماؿ الرمسي.
كما ورد يف الفقراتف الثانية و الرابعة من ادلادة ( )11التفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعاـ  ،1691نصت على
أف:
الفقرة الثانية :تتمتع ادلراسالت الرمسية للبعثة القنصلية ابحلرمة ،و اصطالح ادلراسالت الرمسية يعٍت كافة
ادلراسالت ادلتعلقة ابلبعثة القنصلية و أبعماذلا.
الفقرة الرابعة :جيب أف ربمل الطرود ادلكونة للحقيبة عالمات خارجية ظاىرة تدؿ على طبيعتها ،فال
جيوز أف ربتوي غَت ادلراسالت الرمسية و الواثئق ادلخصصة لالستعماؿ الرمسي فقط.
كما ورد يف الفقرات الثانية و الثالثة و اخلامسة من ادلادة ( )91التفاقية فيينا للبعثات اخلاصة لعاـ  ،1696نصت
على أف:
الفقرة الثانية :ادلراسالت الرمسية تعٍت مجيع ادلراسالت ادلتعلقة ابلبعثة اخلاصة.
الفقرة الثالثة :للبعثة اخلاصة أف تستخدـ وسائل االتصاؿ ،دبا يف ذلك حقيبة البعثة.
الفقرة اخلامسة :جيب أف ربمل الطرود اليت تتألف منها حقيبة البعثة اخلاصة عالمات خارجية تُبُت طابعها
و ال جيوز أف ربتوي إال على الواثئق الرمسية.

779

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(10); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(10); November 2019
كما ورد يف الفقراتف األوىل و اخلامسة من ادلادة ( ) 99من اتفاقية فيينا لتمثيل الدوؿ يف عالقاهتا مع ادلنظمات
الدولية ذات الطابع العادلي لعاـ  ،1691حيث نصت على أف:
الفقرة األوىل :للبعثة يف اتصاذلا حبكومة الدولة ادلوفدة و بعثاهتا الدبلوماسية الدائمة ومراكزىا القنصلية
وبعثات مراقبيها الدائمُت و بعثاهتا اخلاصة و وفودىا و وفود مراقبيها أينما كانت مواقعها أف تستخدـ
مجيع الوسائل ادلناسبة دبا يف ذلك احلقائب و حاملوىا.
الفقرة اخلامسة :حامل حقيبة البعثة الذي يكوف مزوداً بوثيقة رمسية تُبُت مركزه و عدد الطرود اليت تتألف
منها احلقيبة.
كما ورد أيضاً يف الفقرات األوىل و الثالثة و السادسة من ادلادة ( )19من اتفاقية فيينا لتمثيل الدوؿ يف عالقاهتا
مع ادلنظمات الدولية ذات الطابع العادلي لعاـ  ،1691حيث نصت على أف:
الفقرة األوىل :للوفد يف اتصالو حبكومة الدولة ادلوفدة و بعثاهتا الدبلوماسية الدائمة ومراكزىا القنصلية
وبعثاهتا الدائمة و بعثاهتا من ادلراقبُت الدائمُت و بعثاهتا اخلاصة و الوفود األخرى و وفود ادلراقبُت أينما
كانت مواقعهم أف تستخدـ مجيع الوسائل ادلناسبة دبا يف ذلك احلقائب و حاملوىا.
الفقرة الثالثة :يستخدـ الوفد حيثما كاف ذلك شلكناً وسائل االتصاؿ دبا فيها احلقائب وحاملوىا سواءً
كانوا من البعثة الدبلوماسية الدائمة أو ادلركز القنصلي أو البعثة الدائمة أو بعثة ادلراقبة الدائمة للدولة
ادلوفدة.
الفقرة السادسة :حامل حقيبة الوفد الذي يكوف مزوداً بوثيقة رمسية تُبُت مركزه و عدد الطرود اليت تتكوف
منها احلقيبة.
كما ورد أيضاً يف الفقرة الثانية من ادلادة ( )1من مشروع قرار جلنة القانوف الدويل ،حيث نصت على أف:
الفقرة الثانية :مصطلح احلقيبة الدبلوماسية يعٍت الطرود اليت ربتوي على مراسالت رمسية أو أشياء سلصصة
حصراً لالستخداـ الرمسي ،سواءً رافقها أـ مل يرافقها حامل ذلا ،و تستخدـ ألغراض االتصاالت الرمسية
لدولة ما  ..مع بعثاهتا أينما كاف موقعها ،و ذلذه البعثات مع دولتها أو بعثات دولتها يف الدوؿ
األخرى ،على أف ربمل عالمات خارجية ظاىرة تُبُت طابعها.
خالصة :من ىنا ميكننا التعريف دبحتوى احلقيبة أبهنا عبارة عن  ..رزم أو طرود بريدية حتمل عالمات خارجية ظاىرة

تُبني طابعها الرمسي  ..أبف العبوات ادلكونة للحقيبة الدبلوماسية ال جيوز أف ربتوي سوى واثئق دبلوماسية أو أشياء
معدة لالستعماؿ الرمسي ،لذا من اجلائز أف ربتوي احلقيبة الدبلوماسية على رسائل وتقارير و تعليمات و معلومات
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رمسية و غَتىا من الواثئق الرمسية ،فضالً عن شفرات أو معدات للكتابة ابلشفرة أو لفكها و مواد مكتبية مثل

أختاـ ادلطاط أو أشي اء أخرى تستعمل ألغراض مكتبية ومعدات السلكية وميداليات وكتب و صور و أشرطة
تسجيل وأفالـ و ربف فنية ميكن استخدامها لتعزيز العالقات الثقافية.
و إذا كاف من غَت ادلمكن حصر األشياء اليت ميكن أف ربتوي عليها احلقيبة الدبلوماسية إال أف ذلك ُمقيد حبدود

ادلعيار العاـ ادلقرر ،و ىو الطابع الرمسي لتلك احملتوايت فإذا ما حدث إخالؿ هبذا ادلعيار فإننا نكوف أماـ حالة
من حاالت اإلساءة الستعماؿ احلقيبة الدبلوماسية ،و من السوابق اليت تذكر يف ىذا الشأف:
أف احلقيبة الدبلوماسية للسفارة الفرنسية يف الوالايت ادلتحدة األمريكية ،قد استخدمت سنة  ،1616يف هتريب
أفالـ سينمائية إىل الوالايت ادلتحدة األمريكية إخالالً ابلنظاـ اجلمركي األمريكي.
ادلطلب الثالث :التسهيالت ادلمنوحة للحقيبة الدبلوماسية ..
تلتزـ الدولة ادلستقبلة أو دولة العبور دبنح احلقيبة الدبلوماسية عند دخوذلا أو مرورىا يف إقليمها كافة التسهيالت
الالزمة ذلا ،و ذلك يف إطار التزامها العاـ دبنح كافة التسهيالت الالزمة اليت من شأهنا أف ربافظ على حرمتها
وسريتها يف الوصوؿ إىل اجلهة ادلرسلة إليها و محايتها من كافة أشكاؿ االنتهاؾ أو التفتيش أو احلجز ،مع أف تلك
التسهيالت ادلمنوحة للحقيبة الدبلوماسية ىي يف األصل تسهيالً للبعثات الدبلوماسية ادلعتمدة لديها لقياـ
دبهامها ،و من بُت ىذه التسهيالت تلك ادلتعلقة حبرية االتصاؿ اليت تنطوي ربتها احلقيبة الدبلوماسية ،و ىذا
وفقاً لِما استقر عليو العرؼ الدويل يف ىذا اجملاؿ.
و ىذا ما اشتغلت عليو اتفا قيات التقنُت األربع اخلاصة ابلقانوف الدبلوماسي لتجعل ىذا النظاـ القانوين دلركز
احلقيبة الدبلوماسية واضحاً لكافة الدوؿ يف تعامالهتا الدبلوماسية فيما بينها.
حيث ورد يف ادلادة ( )91من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعاـ  ،1691حيث نصت على أف:
نص ادلادة :سبنح الدولة ادلعتمد لديها كافة التسهيالت كي تتمكن البعثة من القياـ أبعماذلا.
كما ورد يف الفقرات األوىل و الثانية و الثالثة و الرابعة من ادلادة ( )99من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعاـ
 ،1691حيث نصت على أف:
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الفقرة األوىل :تسمح الدولة و ربافظ على حرية مراسالت البعثة يف كل ما يتعلق أبعماذلا الرمسية و للبعثة
كي تتصل حبكومتها و ببقية البعثات و بقنصليات دولتها أينما وجدت ،و أف تستعمل كافة وسائل
االتصاالت الالزمة  ..و منها حاملو احلقائب الدبلوماسية و ادلراسالت ابلرمز بنوعيو ،و مع ذلك فال
جيوز للبعثة تركيب أو استعماؿ زلطة إرساؿ ابلراديو إال دبوافقة حكومة الدولة ادلعتمد لديها.
الفقرة الثانية :مراسالت البعثة الرمسية ذات حرمة ،فاصطالح ادلراسالت الرمسية يعٍت كل ادلراسالت
ادلتعلقة أبعماؿ البعثة.
الفقرة الثالثة :ال جيوز فتح أو حجز احلقيبة الدبلوماسية.
الفقرة الرابعة :جيب أف ربمل الربطات  ..الطرود  ..اليت تكوف احلقيبة الدبلوماسية عالمات خارجية
ظاىرة تُبُت طبيعتها ،جيب أال تشمل إال ادلستندات الدبلوماسية ادلرسلة لالستعماؿ الرمسي.
كما ورد يف الفقرة الثالثة من ادلادة ( )34التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعاـ  ،1691نصت على أف:
الفقرة الثالثة :سبنح الدولة الثالثة  ..دولة العبور  ..ادلراسالت و كافة أنواع االتصاالت الرمسية ادلارة ،دبا
فيها ادلراسالت الرمزية بنوعيها نفس احلرية و احلماية اليت سبنحها الدولة ادلعتمدة لديها ،و سبنح حاملي
احلقائب الذين حصلوا على التأشَتات الالزمة و احلقائب الدبلوماسية ادلارة نفس احلرمة و احلماية اللتُت
تلتزـ دبنحها الدولة ادلعتمدة لديها.
أما ما ورد يف ادلادة ( )11من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعاـ  ،1691حيث نصت على أف:
نص ادلادة :للمحفوظات و الواثئق القنصلية حرمتها يف كل وقت و أينما وجدت.
كما ورد يف الفقرات األوىل و الثانية و الثالثة و الرابعة من ادلادة ( )11من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعاـ
 ،1691حيث نصت على أف:
الفقرة األوىل :على الدولة ادلوفدة إليها أف تسمح و تؤمن حرية االتصاؿ للبعثة القنصلية يف كل ما يتعلق
أبعماذلا الرمسية ،و للبعثة القنصلية لدى اتصاذلا حبكومتها أو البعثات الدبلوماسية األخرى للدولة ادلوفدة
أينما وجدت أف تستعمل كافة وسائل االتصاؿ ادلناسبة دبا يف ذلك حاملي احلقيبة الدبلوماسيُت أو
القنصليُت و احلقائب الدبلوم اسية أو القنصلية والرسائل الرمزية ،غَت أنو ال جيوز للبعثة القنصلية تركيب
واستعماؿ زلطة السلكية إال دبوافقة الدولة ادلوفد إليها.
الفقرة الثانية :تتمتع ادلراسالت الرمسية للبعثة القنصلية ابحلرمة ،و اصطالح ادلراسالت الرمسية يعٍت كافة
ادلراسالت ادلتعلقة ابلبعثة القنصلية و أبعماذلا.
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الفقرة الثالثة :ال جيوز فتح أو حجز احلقيبة القنصلية  ..إال أنو  ..إف كاف لدى سلطات الدولة ادلوفد
إليها أسباب جدية لالعتقاد أبف احلقيبة ربتوي أشياء أخرى غَت ادلرسالت أو الواثئق أو األشياء
ادلنصوص عليها يف الفقرة الرابعة من ىذه ادلادة ،فيجوز لتلك السلطات أف تطلب فتح احلقيبة يف
حضورىا دبعرفة مندوب مفوض من الدولة ادلوفدة ،فإذا رفضت سلطات الدولة ادلوفدة ذلك ،تُعاد
احلقيبة إىل مصدرىا.
الفقرة الرابعة :جيب أف ربمل الطرود ادلكونة للحقيبة عالمات خارجية ظاىرة تُبُت طبيعتها ،وال جيوز أف
ربتوي غَت ادلراسالت الرمسية والواثئق واألشياء ادلخصصة لالستعماؿ الرمسي فقط.
أما فيما ورد يف الفقرة األوىل من ادلادة ( )91التفاقية فيينا للبعثات اخلاصة لعاـ  ،1696نصت على أف:
الفقرة األوىل :للبعثة اخلاصة يف اتصاالهتا حبكومة الدولة ادلوفدة و بعثاهتا الدبلوماسية ومراكزىا القنصلية
وبعثاهتا اخلاصة األخرى أو أبقساـ البعثة نفسها أينما كانت مواقعها أف تستخدـ مجيع الوسائل ادلناسبة
دبا يف ذلك احلقائب الدبلوماسية و حاملوىا.
أما ما ورد يف الفقرة األوىل من ادلادة ( )99من اتفاقية فيينا لتمثيل الدوؿ يف عالقاهتا مع ادلنظمات الدولية ذات
الطابع العادلي لعاـ  ،1691حيث نصت على أف:
الفقرة األوىل :للبعثة يف اتصاذلا حبكومة الػدولة ادلوفدة و بعثاهتػا الػدبلوماسية الػدائمة ومراكزىا القنصلية
وبعثات مراقبيها الدائمُت و بعثاهتا اخلاصة و وفودىا و وفود مراقبيها أينما كانت مواقعها أف تستخدـ
مجيع الوسائل ادلناسبة دبا يف ذلك احلقائب الدبلوماسية وحاملوىا.
كما ورد أيضاً يف الفقراتف األوىل و الثالثة من ادلادة ( ) 19من اتفاقية فيينا لتمثيل الدوؿ يف عالقاهتا مع ادلنظمات
الدولية ذات الطابع العادلي لعاـ  ،1691حيث نصت على أف:
الفقرة األوىل :للوفد يف اتصالو حبكومة الدولة ادلوفدة و بعثاهتا الدبلوماسية الدائمة و مراكزىا القنصلية
وبعثاهتا من ادلراقبُت الدائمُت و بعثاهتا اخلاصة و الوفود األخرى و وفود ادلراقبُت أينما كانت مواقعها أف
تستخدـ مجيع الوسائل ادلناسبة دبا يف ذلك احلقائب الدبلوماسية و حاملوىا.
الفقرة الثالثة :يستخدـ الوفد حيثما كاف شلكناً وسائل االتصاؿ دبا فيها احلقائب الدبلوماسية وحاملوىا
سواءً كانوا من البعثة الدبلوماسية الدائمة أو ادلركز القنصلي أو البعثة الدائمة أو بعثة ادلراقبة الدائمة

للدولة.
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استنتاج :إذا كاف من ادلشاع تصور بعض ىذه التسهيالت مقدماً و بغض النظر عن طابعها األساسي و ادلتكرر،

إال أنو من غَت ادلمكن تقدمي قائمة كاملة هبذه التسهيالت ،كما ميكن القوؿ إمجاالً أبف نطاؽ ىذه التسهيالت
ينبغي أف ربدده الوظيفة الرمسية للحقيبة الدبلوماسية و الشروط الالزمة للنقل أو التسليم ادلأموف و السريع للحقيبة
الدبلوماسية إىل وجهتها النهائية.
إال أف األصل ىو أف احلاجة إىل ىذه التسهيالت يتمل أو ينتظر أف تنشأ عندما يكوف النقل أو التسليم ادلأموف
أو السريع للحقيبة أو كالمها ُمعرضاً للخطر ،فالشرط األساسي فيما يتعلق بطبيعة التسهيالت و نطاقها ىو
توقفها على احلاجة الفعلية للمساعدة اليت يتطلب األمر منحها للحقيبة الدبلوماسية ألداء وظيفتها على الوجو
الصحيح ،و اليت ميكن أف تكوف يف جانبُت منها رئيسيُت:
اجلانب األول :ميكن أف تقوـ دبنح ىذه التسهيالت السلطات ادلركزية أو السلطات احمللية يف الدولة
ادلستقبلة أو دولة العبور حبسب األحواؿ.
اجلانب الثاين :ميكن أف تكوف التسهيالت ذات طبيعة تقنية أو إدارية  ..مثل  ..التعجيل إبجراءات
التخليص ادلطبقة على الشحنات الواردة أو الصادرة من جانب الدولة ادلستقبلة أو دولة العبور.
حيث أف األمر الذي ىو غٍت عن البياف يف احلقيقة ،أف االلتزاـ دبنح ىذه التسهيالت ىو التزاـ ببذؿ عناية أكثر
منو التزاـ بتحقيق نتيجة ،ذلذا فإنو جيب أف يُفهم يف إطار ادلعقوؿ حبيث يقتصر منح ىذه التسهيالت على ما ىو

معقوؿ طبقاً للظروؼ احمليطة و اخلاصة بكل حالة.

ىذا طبقاً لِما ورد يف ادلادة ( )99من مشروع قرار جلنة القانوف الدويل ،حيث نصت على أف:

نص ادلادة :تقدـ الدولة ادلستقبلة أو دولة العبور  ..حسبما تكون احلال  ..التسهيالت الضرورية لسالمة و
سرعة نقل أو تسليم احلقيبة الدبلوماسية.

حيث أوضحت جلنة القانوف الدويل يف تعليقها على ىذه ادلادة أف طبيعة و نطاؽ التسهيالت ادلمنوحة للحقيبة
الدبلوماسية تشكل جانباً ملموساً من مركزىا القانوين ،و ينبغي اعتبارىا وسيلة قانونية ىامة حلماية حرية االتصاؿ
بُت الدولة ادلرسلة و بعثاهتا.
تنويو :إف احلقيبة الدبلوماسية قد يتم نقلها بواسطة حامل يرافقها أو يتم نقلها أيضاً عن طريق اخلدمة الربيدية
حسب األنظمة ادلعموؿ هبا يف ىذا الشأف أو أبي وسيلة من وسائل النقل األخرى ،و يف كل األحواؿ فإف ادلركز
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القانوين للحقيبة الدبلوماسية ال يتغَت ،سواءً كانت برفقة حامل ذلا أـ ال  ..غَت أف حامل احلقيبة الدبلوماسية قد

تضفي عليو احلقيبة الدبلوماسية حبملو ذلا محاية قانونية معينة يستمدىا من وظيفتو الرمسية .إذا توافرت فيو شروط
زلددة على ما سنرى يف ادلبحث التايل.

ادلطلب األول :الـخــات ـمـة

هبذا نصل إىل اختتاـ ىذه الدراسة ،لِما مت تبينو من حيث األُسس و النُظم القانونية اخلاصة ابمتيازات وحصاانت

احلقيبة الدبلوماسية حبد ذاهتا ،بنظر القوانُت و األنظمة ادلعموؿ هبا يف الدولة ادلستقبلة أو دولة العبور.
و تعريفاً ابحلقيبة الدبلوماسية ،مع توضيح مضموف زلتواىا؛ مقرونة ابلتسهيالت ادلمنوحة يف حقها ،أيضاً يف
إيضاح األسباب اليت تؤدي ابالعتقاد أبف احلقيبة الدبلوماسية ربتوي أشياء غَت مشروعة ،ومبدأ ادلعاملة ابدلثل
ذلذه احلالة.
كذلك يف االطالع على حلوؿ اإلشكاليات ادلطروحة ،و ادلتمثلة أساساً يف ىذا البحث عن حدود االمتيازات
واحلصاانت اليت تتمتع هبا احلقيبة الدبلوماسية يف ظل النصوص القانونية الدولية.
خاصةً  ..عندما تعلق األمر ابألمن القومي للدولة ادلستقبلة أو دولة العبور ،و كذلك عندما تعلق األمر ابحلقيبة
الدبلوماسية حُت ال يرافقها حامالً ذلا ،و ما الدواعي اليت تُبيح التعرض ذلا ابلفتح أو التفتيش يف حالة استخدامها
استخداماً غَت مشروع يف مقابل العُرؼ و الفقو الدوليُت.
ختاماً  ..من ىنا ميكن لنا أف نستنتج إف العرؼ الدبلوماسي ىو كاف و الزاؿ أصيل يف القانونُت واالتفاقيات
وادلعاىدات الدولية ،فيما خيتص و شأف احلقيبة الدبلوماسية حبد ذاهتا ،األمر الذي ُميثل استقرار العالقات التمثيلية
اليت تتم يف اإلطار الدبلوماسي و إف ذلا ارتباط وثيق بطبيعة ادلكاف الذي سبارس فيو ىذه العالقة.

ادلطلب الثاين :ال ـت ـ ــوص ـ ـي ـ ــات
.1

.2

يوصي الباحث الدوؿ ابحًتاـ التمثيل الدبلوماسي ،و ذلك من خالؿ محاية و عدـ انتهاؾ حرمة زلفوظات
و واثئق احلقيبة الدبلوماسية اخلاصة ألعماؿ البعثات الدبلوماسية ادلوجودة على أراضيها عندما تكوف دولة
مضيفة ذلا أو دولة عبور فيما خيص احلقيبة الدبلوماسية.
يوصي الباحث أبف يوضع قيد خاص دبسمى حديث ،ىو  ..القيد الوظيفي للحقيبة الدبلوماسية و حلاملها على

السواء  ..فضالً عن القيد العاـ القاضي ابحًتاـ القوانُت واألنظمة السارية يف الدولة ادلستقبلة أو دولة العبور،
785

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(10); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(10); November 2019
و ىذاف القيداف أساسهما القانوين يف نصوص اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعاـ  ،1691و اللذاف
يستنداف منطقياً إىل حق الدوؿ يف محاية أمنها قبل كل شيء ،حسبما يؤيده العمل الدويل ،حيث ال نعتقد
أف الدوؿ سوؼ تتذ رع هبذه القيود و الشروط بقصد توسيع قاعدهتا ما مل تكن لديها أسباب جوىرية تدفعها
إىل االعتقاد أبف احلقيبة الدبلوماسية ربتوي على أشياء غَت مشروعة ،نظراً إىل أهنا تدرؾ جيداً أف الدولة
األخرى ادلقابلة ذلا قد تعاملها ابدلثل يف شأف إحدى حقائبها ،فكل دولة مستقبلة يف الوقت نفسو ىي دولة
مرسلة كذلك ،حيث من ادلستبعد أف ترغب يف تعريض حرية حقيبتها للخطر إف ىي اعًتضت حقائب الغَت
ُ
دوف مربرات حقيقية.
.3

.4

يوصي الباحث الدوؿ ادلرسلة ابحًتاـ مفهوـ األمن القومي و مفهوـ السيادة الوطنية ،و احًتاـ أثرمها يف
حصانة زلفوظات و واثئق بعثاهتا الدبلوماسية ،و ابألخص احلقيبة الدبلوماسية و أثرىا السليب يف حاؿ ما
استخدمت يف غَت الغرض الذي أُسست من أجلو.
ُ
يوصي الباحث بوجوب النص صراحةً على إلزاـ الدولة ادلرسلة بتقدمي مبعوثها الدبلوماسي الذي يثبت عليو
اإلساءة للحصانة ادلمنوحة لو  ..أي مبعىن  ..أف يرتكب من األعماؿ ما خيالف لوائح و قوانُت الدولة
ادلستقبلة ،إىل احملكمة اجلنائية ،حيث أف إعفاء ادلبعوث الدبلوماسي من ادلسؤولية اجلنائية يف إقليم الدولة
ادلستقبلة بسبب سبتعو ابحلصانة القضائية ال جيوز أف تعفيو من ادلسؤولية القانونية ذباه الدولة ادلرسلة ،و ىذا
مع الضرورة على إلزاـ الدولة ادلرسلة ابلتعويض اجلابر للضرر الذي أصاب الدولة ادلستقبلة من جراء األعماؿ

.5

.6

غَت ادلشروعة ادلرتكبة من مبعوثها الدبلوماسي.
يوصي الباحث إبنشاء دائرة جديدة من دوائر زلكمة العدؿ الدولية تكوف متخصصة يف النظر يف القضااي
اخلاصة ابلدبلوماسيُت ،و ىذا للعمل على احلد من إساءة استعماؿ احلصانة الدبلوماسية ،كما أف ىذه
الدائرة ادلوصي ابستخدامها ال تتعارض و النظاـ األساسي للمحكمة  ..بل ُجييز إنشاء مثل ىذه الدوائر،
حيث أف مقصد ىذه التوصية ىو ضماف وجود ىيئة ُزلايدة تُشكل تشكيالً ُمالئماً للنظر يف مثل ىذه
القضااي و كذلك تكوف أحكامها واجبة النفاد ربت رعاية و مظلة ىيئة األمم ادلتحدة.
يوصي الباحث أبف يتم تفعيل مشروع جلنة القانوف الدويل بشأف احلقيبة الدبلوماسية و حاملها من خالؿ
عقد مؤسبر دويل من قِبل اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة للتصويت عليو ،حيث أنو قد مت إعداده و إبداء الرأي
فيو ومع تعليقات و مالحظات حكومات الدوؿ يف عاـ  ،1616حيث أف الغرض من تفعيلو حىت يصدر يف
شكل اتفاقية دولية واضح ًة دببادئها الثالثة األساسية ،حرية االتصاؿ و احًتاـ قوانُت الدولة ادلستقبلة أو دولة
العبور و عدـ التمييز ،هبذا تكوف ُملزم ًة للدوؿ األعضاء بتنفيذىا كنظاـ قانوين اتفاقي موحد ينطبق على
مجيع أنواع احلقائب الدبلوماسية ،ليُحقق التوازف بُت متطلبات احملافظة على حرمة احلقيبة الدبلوماسية
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وحاملها و أتمُت وصوذلا السريع و اآلمن إىل اجلهة ادلوجهة إليها و بُت متطلبات األمن ادلشروع للدولة
ادلستقبلة و دولة العبور.

ادلطلب الثالث :ال ـم ـ ـ ـ ـراجـ ـ ــع
.1

سلتار الصحاح  ..لإلماـ دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي.

.2

ادلعجم الوسيط  ..رلمع اللغة العربية ابلقاىرة  ..دار الدعوة.

.3

الصحاح اتج اللغة  ..أيب نصر امساعيل بن محاد اجلوىري.

.4

لساف العرب  ..لألماـ دمحم بن جالؿ الدين بن مكرـ بن صليب الدين الرويفعي األنصاري أبن منظور.

.5
.6
.7

قاموس ادلصطلحات الدبلوماسية  ..مجاؿ بركات  ..مكتبة لبناف.
معجم ادلصطلحات الدبلوماسية و السياسية ،أمل عمر الرفاعي ،دار انشر للنشر اإللكًتوين.9419 ،
احلصانة القضائية للموظفُت الدبلوماسيُت والقنصليُت ،اجلزء األوؿ ،د .عصاـ جابر ،منتدى سفراء لبناف.

.8

احلصانة الدبلوماسية للمواطنُت ادلقيمُت يف اخلارج ،د .عصاـ جابر ،منتدى سفراء لبناف.

.9

حصانة احلقيبة الدبلوماسية ،عبد الرؤوؼ نوين محيدي ،منتدى احلوار ادلتمدف.

.11

حصانة احلقيبة الدبلوماسية و حاملها ،الدكتور خليفو اجلهمي.

.11

احلصاانت و االمتيازات الدبلوماسية ،عبد احلكيم سليماف وادي ،مركز راشيل كوري

.12

العالقات الدولية ادلعاصرة و الدبلوماسية احلديثة ،الدكتور رافع أبو رمحة ،مركز راشيل كوري.

.13

الفقو السياسي للحصانة الدبلوماسية ،د .أمحد سامل ابعمر ،ط ،1دار النفائس للنشر ،األردف.9441 ،

.14

القانوف الدبلوماسي اإلسالمي ،الدكتور أمحد أبو الوفا ،دار النهضة العربية ،القاىرة.1669 ،

.15
.16
.17
.18

.19

قانوف العالقات الدبلوماسية و القنصلية ،الدكتور أمحد أبو الوفا ،دار النهضة العربية ،القاىرة.1669 ،
العالقات الدبلوماسية بُت النظرية والتطبيق ،د .سعيد سليماف العربي ،دار النهضة العربية ،القاىرة.1619 ،
احلصانة الدبلوماسية ،أ .مسَت فرانف ابيل ،ط ،1منشورات احلليب احلقوقية ،لبناف.9441 ،
احلصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي ،دراسة مقارنة ،الدكتور ُسهيل حسُت الفتالوي ،ادلكتب ادلصري
لتوزيع ادلطبوعات ،القاىرة.9441 ،
احلصاانت اخلاصة دلقر البعثة الدبلوماسية و االستثناءات الواردة عليها يف ضوء اتفاقية فيينا ،معن إبراىيم
جبار شالؿ حبيب ،قسم القانوف العاـ ،كلية احلقوؽ ،جامعة الشرؽ األوسط.9419 ،
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ادلصادر التقليدية غَت االتفاقية للقانوف الدويل العاـ "ماىيتها و حجيتها" ،عباس ماضوي ،قسم احلقوؽ،
كلية احلقوؽ و العلوـ السياسية ،جامعة دمحم خيضر.9419 ،

.21

حصانة ادلبعوثُت الدبلوماسيُت ،مرغاد احلاج ،قسم احلقوؽ ،كلية احلقوؽ و العلوـ السياسية ،جامعة دمحم
خيضر.9413 ،

.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.31
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
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قانوف العالقات الدبلوماسية والقنصلية ،د .عبد العزيز دمحم سرحاف ،مطبعة عُت مشس ،القاىرة.1619 ،
الدبلوماسية احلديثة ،الدكتور مسوحى فوؽ العادة ،دار اليقظة العربية ،بَتوت.1691 ،
القانوف الدويل العاـ ،الدكتور علي الصادؽ أبو ىيف ،ط ،19منشأة ادلعارؼ ابإلسكندرية.9449 ،
ميثاؽ األمم ادلتحدة لعاـ .1631
النظاـ األساسي حملكمة العدؿ الدولية لعاـ .1631
ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية لعاـ .1631
اتفاؽ األمم ادلتحدة و سويسرا بشأف مقر األمم ادلتحدة لعاـ .1639
اتفاؽ األمم ادلتحدة و الوالايت ادلتحدة األمريكية بشأف مقر األمم ادلتحدة لعاـ .1639
اتفاؽ جامعة الدوؿ العربية و اجلمهورية التونسية بشأف مقر اجلامعة لعاـ .1614
اتفاؽ جامعة الدوؿ العربية و مجهورية مصر العربية بشأف مقر اجلامعة لعاـ .1661
اتفاقية االمتيازات و احلصاانت اليت تتمتع هبا الوكاالت ادلتخصصة لألمم ادلتحدة لعاـ .1639
اتفاقية امتيازات و حصاانت األمم ادلتحدة لعاـ .1639
اتفاقية امتيازات و حصاانت جامعة الدوؿ العربية لعاـ .1611
اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعاـ .1691
اتفاقية فيينا للبعثات اخلاصة لعاـ .1696
اتفاقية فيينا لتمثيل الدوؿ يف عالقاهتا مع ادلنظمات الدولية ذات الطابع العادلي لعاـ .1691
اتفاقية فيينا لقانوف ادلعاىدات لعاـ .1614
أعماؿ جلنة القانوف الدويل ،الطبعة السابعة؛ اجمللد األوؿ (نيويورؾ) األمم ادلتحدة لعاـ .9441
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