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  A.B.I. Noble Laureate 
   

   جامعة بنھا –عمید كلیة الحقوق 
  

   أستاذ ورئیس قسم القانون الدولي العام
  قانون الدوليو أستاذ كرسي سقراط لإلنسانیات والفلسفة في ال

   لآلداب والقانون بالوالیات المتحدة األمریكیةالعالمیة والرئیس باألكادیمیة
  لمركز الدولي لألعالم بإنجلترا ل  الشرفيرئیسال

  ونائب رئیس مجلس محافظي مجمع األعالم األمریكي 
  بالوالیات المتحدة األمریكیة

  

  والحائز علي جوائز
  

  إلنسانیات والقانون اإلنساني الدوليفي ا )األمریكیة ( العالمیةنوبل
  )إنجلترا ( أحد أعظم علماء العالم وأحد أعظم مفكري العالم للقرن و

  ) الوالیات المتحدة األمریكیة ( وأحد قادة التأثیر وأحد أعظم عقول القرن 
  )إنجلترا ( والشخصیة القانونیة الدولیة األولي للعام 

  ة وجائزة السالم الدولیةوالحائز علي میدالیة الشرف األمریكی
   )إنجلترا ( وجائزة قمة العظمة لدعم القضاء والعدالة عالمیًا 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

   تقدیم 
  

تناول الكتاب االول من دراسات القانون ال دولي الع ام المخ صص لبرن امج      
ال  دولي الع  ام التعل  یم المفت  وح موض  وعات اولی  ة اھمھ  ا تعری  ف الق  انون    

وتطوره وبیان اھمیتھ وعالقتھ بالقانون الداخلي في الدول المختلف ة وم ن        
  اھمھا مصر وكذا دراسة ھامة لمصادر القانون الدولي العام المختلفة  

  
ام  ا الكت  اب الث  اني ف  ي دراس  ات الق  انون ال  دولي الع  ام لبرن  امج التعل  یم         

ع  ام بانواعھ  ا  المفت  وح ق  د خ  صص لدراس  ة اش  خاص الق  انون ال  دولي ال     
المختلفة وعلي رأسھا الدولة بعناصرھا المختلفة وكذا المنظم ات الدولی ة            
والشخصیة القانونیة الدولیة لكل من الدولة والمنظمة الدولیة وما یترت ب            
علي ذل ك كل ھ م ن اث ار كم ا یتن اول دراس ات مث ل ق انون البح ار والق انون                 

 وبع ض قواع د الم سئولیة      الدولي للمیاة واالنھار الدولیة وق انون الف ضاء       
الدولیة وایضا تضمن دراس ة تف صیلیة للعالق ة ب ین الق انون ال دولي الع ام                

وق  د تم  ت ھ  ذه الدراس  ات بطریق  ة سل  سة    , والق  انون ال  داخلي الم  صري  
وواضحة بالنسبة لطالب التعلیم المفت وح حت ي ی ستطیع االس تفادة الكامل ة       

 لھ   م بق   در كبی   ر  م   ن مق   ررات التعل   یم المفت   وح م   ع محاول   ة تب   سیطھا   
إلستیعابھا بسھولة وعلي من یرغب ف ي دراس ة لمزی د م ن التخ صص ان              
یرجع الي المؤلفات األصلیة الكاملة في موضوعات الق انون ال دولي الع ام         

  , المختلفة 
  

  ,واهللا ولي التوفیق 
  

 "وما توفیقي إال باهللا علیھ توكلت وإلیھ أنیب"
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  "الفصل اخلامس"
  الدويلأشخاص القانون 

  
  :م متهيد وتقسي

ليـة األصـلية أو     ويتفق اجلميع على أن الدول هى األشخاص القانونية الد        
وقد بدأت أشخاص قانونية دولية جديدة تظهـر علـى املـستوى أو           . األصيلة  
 املنظمات الدوليـة الـىت      أيوتعد املنظمات الدولية احلكومية      . الدويلاملسرح  

مات الدولية املتخصصة مثـل البنـك       تتكون من الدول  كاألمم املتحدة واملنظ      
 للتعمري والتنمية وصندوق النقد الدوىل املتخصصة مثل البنـك الـدوىل            الدويل

 احلكومية مثل جامعة    اإلقليمية النقد الدوىل وكذلك املنظمات      وصندوقللتعمري  
 ومنظمة الدول األمريكية وغري هذا من       اإلفريقيةالدول العربية ومنظمة الوحدة     

لية حكومية تعد مجيعها أشخاصاً قانونية دولية بـاملعىن الـصحيح،           منظمات  دو  
وحقيقة . ولكن الشخصية القانونية غري احملدودة أو األصلية الىت تتمتع ا الدول           

الدولية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية غـري احملـدودة أو       األمر أن املنظمات    
ن املنظمـات الدوليـة تتمتـع       وحقيقة األمـر أ   . األصلية الىت تتمتع ا الدول    

 وممارسـة    اطيهأنـش بالشخصية القانونية الدولية بالقدر الـالزم فقـط ألداء          
ا من أجل حتقيق األهداف واألغراض املنصوص عليهـا ىف مواثيـق            ااختصاص

  .إنشائها
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غري أن هناك كيانات أخرى يثور اجلدل حول متتعها بالشخـصية القانونيـة            
 بالشخصية القانونيـة    اإلنساندل حول متتع الفرد أو      وكذلك يثور اجل  . الدولية  
  .الدولية

وقد جرت العادة على تدريس املنظمات الدولية بشئ من التفـصيل ىف            
قـانون  " السنة األوىل بكليات احلقوق ىف اجلامعات املصرية حتت عنـوان           

وهلذا السبب لن نتعرض ىف هذا الفـصل مـن الدراسـة            " التنظيم الدوىل   
  .كأشخاص قانونية دوليةمات الدولية ملوضوع املنظ

 ىف السنة األوىل من مقرر مـادة        ةدراس إىل ما     حنيل الطلب ىف هذا األمر     وإمنا
  ".قانون التنظيم الدوىل"

ونكتفى ىف هذا الفصل بدراسة الدولة كأشخاص قـانون دوىل ىف املبحـث             
متتعهـا   بعض الكيانات الىت يثور اجلدل حـول      الثاين املبحث   ىفاألول مث ندرس    

حنيل الطالب إىل الفصل الـسادس مـن هـذا        الدولية فإننا    ةالقانونيبالشخصية  
وعلـى  . الكتاب الذى ندرس فيه وضع الفرد والقانون الدوىل حلقوق اإلنـسان      

  .ذلك ندرس ىف الصفحات القادمة من الفصل اخلامس
  .الدولة كشخص من أشخاص القانون الدوىل: املبحث األول
  .انات أخرى يثور اجلدل حول متتعها بالشخصية القانونيةكي: املبحث الثاىن
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  "املبحث األول " 
  "الدولة كشخص من أشخاص القانون الدوىل العام" 

  
  -:تقسم ھذا المبحث إلى عدة مطالب على النحو التالى :  تقسیم 

  .الدولة وعناصرھا : المطلب األول 
  . بالدول والحكوماتاالعتراف: المطلب الثانى

  .أشكال الدول على المستوى الدولى: الثالثلب المط
  . للدولة ونشأتھا وتحویلھااإلقلیمیةالسیادة : المطلب الرابع 

  .اختصاص ووالیة الدولة: المطلب الخامس 
  .االمتیازات والحصانات السیادیة للدولة : المطلب السادس 

  .الحمایة الدبلوماسیة: المطلب السابع
  .بات الدول األخرىحقوق وواج: المطلب العاشر 

  .التوارث الدولى : المطلب الحادى عشر
  .المساواة بین الدول: المطلب الثانى عشر
اة بین الدول التطورات التى لحقت بمبدأ المساو. المطلب الثالث عشر

  .وأثارھا
مالحظات ونتائج ختامیة على المبحث األول : المطلب الرابع عشر 

  .بصفة عامة
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  "ل املطلب األو" 
  "الدولة وعناصرها  "

  
 واإلقلـيم اتفق الفقة والقضاء الدوىل على ضرورة توافر عناصر الـشعب           
انتفـى أى   والسلطة السياسية أو احلكومية لكى تقوم الدولة كما اتفقوا على أنه            

فال يتصور وجود دولة بغري وجود      .عنصر من هذه العناصر ينتفى وجود الدولة        
 هذا الشعب ويعيش علية وبغري وجود حكومة أو شعب وبغري وجود إقليم يسكنه   

 ومتنـع  هد وطوائفسلطة سياسية تكون األداة الىت جتمع الشعب وتوحد بني األفرا    
 وعلى ذلك فإن القبائل الىت ترحل من مكان إىل مكان وتداوم            همن تفككه ومتزيق  

ا الترحال وال تستقر ىف مكان مدة طويلة من الزمان ى تعترب دوال تكون أى منه               
دولة وذلك النتفاء عنصر اإلقليم بالرغم من احتمال وجـود عنـصر الـشعب     
املتمثل ىف أفراد القبيلة وعنصر السلطة املتمثل ىف شـيخ أو شـيوخ القبيلـة ،                
وكذلك ال يتصور وجود سلطة سياسية أو حكومية حىت لو وجدت جمموعة من             

ه ال يتصور وجود    الناس تعيش على قطعة من األرض أو على إقليم معني ، كما أن            
  .دولة بغري وجود جمموعة من األفراد يكونون شعب هذه الدولة

ولكن الفقه الدويل واملمارسات الدولية اختلفت بالنـسبة لـبعض األمـور          
األخرى الىت يرى البعض أا من تلك العناصر الالزمة لقيام الدولة ، بينما البعض          

نشأة الدولة وأهـم هـذه األمـور        أا ال تعترب من العناصر الالزمة لتكوين أو         
املختلف عليها ما يسمى بأهلية الدولة ىف الدخول ىف عالقات مع الدول األخرى             
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أو القدرة القانونية على الدخول ىف عالقات مع الدول األخرى تنـشئ حقوقـاً            
 وكذلك يثور االعتـراف     .مات عليها   زاتلأو لبعض مواطنيها وترتيب اال    للدولة  

عنصراً من عناصر نشأة الدولة أو تكوينها أم أنـه ال يعـد             بالدولة وهل يشكل    
  .كذلك

وعلى ذلك فإننا ندرس ىف الفرع األول عنصر الشعب مث ندرس ىف الفـرع              
 ونعاجل ىف الفرع الثالث عنصر احلكومة أو السلطة السياسية          اإلقليمالثاىن عنصر   

حث فيـه   وختصص الفرع الرابع لألمور املختلف عليها وعلى سيبل اخلصوص نب         
أهلية الدولة أو قدرا القانونية أو الشخصية القانونية الدولية للدولـة وأيـضاً               

  .االعتراف 
  

  "الفرع األول " 
  "الشعب أو السكان " 

  
مونتيفيديو على أن الدولة كشخص من أشخاص القـانون  لقد نصت اتفاقية   

  -:الدوىل جيب أن يتوافر هلا اخلصائص التالية
  .شعب دائم أو مستمر

 . معرف أو حمدود إقليم
  . حكومــــــــــة-ج
  . القدرة األهلية ىف الدخول ىف عالقات مع الدول األخرى-د
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وذا نالحظ أن اخلصاصة األوىل أو العنصر األول الذى حيب أن يتـوافر ىف    
الدولة هو عنصر الشعب أو السكان وهو بغري شك يتمثل عنصر االسـتقرار ىف              

بغرية ال ميكن القول بوجود الدولة أو أى تنظيم سياسـى           اتمع أو ىف الدولة و    
 وال يتفق   مرادفتنيوىف احلقيقة فان لفظىت الشعب والسكان غري         . اإلطالقعلى  

فالسكان هم كل يعيشون على     . تعريف السكان مع تعريف الشعب اتفاقاً كامالً        
مـة وال    بصفة دائمة أو شـبه دائ      اكانو الدولة سواء    إقليمأرض الدولة أو على     

  . الدولة بصفة عرضية سريعة كالسياحإقليميدخل فيهم الزوار الذين يزورون 
الدولة ملدة غري قصرية يعتربون من      ولكن األجانب الذين يعيشون على أرض       

 األمر بالنسبة للمهاجرين الذين يقطنون من بني سكان         بني سكان الدولة وكذلك   
 يقطنون أرض الدولة بصفة دائمة      الدولة وكذلك األمر بالنسبة للمهاجرين الذين     

 يعترب إقليمهاأو غري دائمة وباختصار فان كل من يعيش على أرض الدولة أو على 
 حد ملحـوظ عـن لفظـة        إىل ختتلف   فإاأما لفظة الشعب    . من بني السكان    

السكان، ذلك أن شعب الدولة هو عبارة عن كل املواطنني الذين يتمتعون جبنسية 
اجلنسية أصلية أو أصيلة أو سواء كانت جنسية باالكتساب         الدولة سواء كانت    
وشعب الدولة يضم مجيع املواطنني أو األشـخاص الـذين          . عن طريق التجنس  

أو كـانوا   الدولة   إقليم مقيمون على أرض و      اكانويتمتعون جبنسية الدولة سواء     
  دولة أخـرى أو إىلمقيمني ىف خارج أرض الدولة وذلك بأن يكونوا قد هاجروا           

سافروا بقصد العمل أو بقصد التجارة أو االستثمار أو بقصد الدراسة أو السياحة  
وباختصار فان كل من يتمتع جبنسية الدولة هو من شـعب           . أو بأى قصد أخر     

وىف العادة فإن الغالبية العظمى من شعب أى دولة تعيش عادة داخـل             . الدولة  
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 استثناءات قليلة جداً على هذه أو نفس الدولة وان كان هناك استثناء واحد إقليم
 الىت تعترف ا البعض كدولـة       بإسرائيلالقاعدة وأشهر استثناء هلذا هو املتعلق       

فالقانون االسرائيلى يعترب أن كل من ولد ألم يهودية فهو يهودى له حق العـودة            
 واحدة  األخرىكما أن لبنان تعترب هى      . اإلسرائيلية ويتمتع باجلنسية    إسرائيل إىل

من أفراد شعبها خـارج جـدود أرضـها    الدول الىت يعيش عدد كبريا جداً      من  
 وكثري منهم يتمتع جبنسية الدول      األمريكيتني ىف دول املهجر ىف القارتني       وبالذات

وعلى ذلك فسكان الدولة يتكونون     . جانب اجلنسية اللبنانية   إىلالىت يقيمون فيها    
  -:من الفئات اآلتية

شعب الدولة ويرتبطون بالدولة بعالقة قانونيـة       وهم املشكلون ل  : املواطنون
هى عبارة عن انعكاس الوالء الدائم سياسية هى اجلنسية أو الرعوية وهذه العالقة        

من قبل املواطن حنو دولة وذلك بغض النظر عن املكان الذى يعيش فيه سواء كان 
  . أى دولة أخرىإقليم الدولة أو ىف إقليمىف داخل 

األصل الذى يتمتعون جبميع احلقوق الىت تقررها قوانني هم حبسب : املواطنون
 واألعبـاء والواجبـات العامـة       تااللتزامـا الدولة وهم ملزمون بالقيام بأداء      

فاملواطنون هم الذين يتمتعون باحلقوق السياسية أو املدنيـة والعامـة وكـذلك       
ىف  فـاحلق    –يتمتعون باحلقوق االقتصادية و االجتماعية ، وذلك حبسب األصل          

التصويت واحلق ىف الترشيح لالنتخاب للمناصب العامة كرئيس الدولة واملناصب    
النيابية تكون عادة قاصرة على املواطنني دون األجانب كما أن املواطنون هـم             

وهناك اسـتثناءات   . الذين يلتزمون عادة حبسب األصل بأداء اخلدمة العسكرية         
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 إىلة نسبياً وإن اختلفت من دولة       ترد على هذه األمور ولكنها استثناءات حمدود      
 .أخرى

وهم كل من يوجد على إقليم الدولة ولكنه ال حيمل جنسية تلك            : األجانب
 أن يكـون االجـنىب   الدولة أيا كان سبب وجوده ومدة إقامته ويستوى ىف ذلك 

 دولة أخرى أم ال، أى ال يتمتع جبنسية أى دولة وهو ما يـسمى               همتمتعاً جبنسيت 
 .بعدمي اجلنسية

 من  ئ ومعاملة األجانب تتم دراستها بش     والواقع أن دراسة اجلنسية والتجنس    
التفصيل ىف مقررات مادة القانون الدوىل اخلاص الىت تدرس لطلبة السنة الرابعـة       
من كليات احلقوق ولذلك حنيل الطالب إىل هذه املقررات لضيق الوقت بـالرغم   

 كما  .ة ىف القانون الدوىل العام    من أن هذه املقررات تعترب من املوضوعات األصيل       
 أولئك املكونني لشعب الدولة أو      أولئك املوضوع املتعلق حبقوق األفراد سواء       أن

 الذين أولئك أو األقلياتالذين يعتربون من األجانب أو أولئك الذين يعتربون من 
يعتربون من التابعني أو أولئك الذين يعتربون من احملميني سوف ندرسها بالتفصيل          

 فصل مستقل من هذا القسم وهو الفصل السادس الذى ندرس فيـه وضـع               ىف
كما أننا جيب أن نشري إىل أن موضـوع         . اإلنسانالفرد والقانون الدوىل حلقوق     

 لبطامل فسوف نعرض هلا ىف نيواحملمياحلماية الدبلوماسية الىت متنح أحيانا للتابعني 
  ". احلماية الدبلوماسية"السابع من املبحث احلاىل حتت العنوان املستقل 
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  "الفرع الثانى "     
  " الدولة إقليم" 

  
ال شك أن أساس من األسس اهلامة الىت يقوم عليها القانون الدوىل العام ذلك   
املبدأ الذى يقضى بأن كل دولة حتتل أو تقوم على جزء حمدد من سطح الكـرة                

ـ           لطات فـوق كـل   األرضية ، وىف هذا اجلزء متارس الدولة اختـصاصات وس
األشخاص و األشياء الىت تقع أو توجد ىف هذا اجلزء من الكرة األرضية والـذى              

 الدولة وتكون هذه االختصاصات والسلطات قاصـرة علـى         إقليميسمى عادة   
وعندما متارس سلطة أو قوة هـذا  .  دون غريها من الدول اإلقليمالدولة صاحبة  

أو القـوه   ل عادة أن هذه السلطة       معني فيقا  إقليمالنوع من االختصاصات فوق     
هنا معـىن   " السيادة  " ولكلمة   . اإلقليمأو هلا السيادة على     " السيادة" صاحبة  

 حتمل ىف طياا تشااً مع امللكيـة ىف         اإلقليميةخاص حمدود والواقع أن السيادة      
ولة ولكن هذا مل يعد واضحاً أو مماثال ملا كان عليه احلال أيام الد        . القانون اخلاص   

فقد .  فيها تعترب ملكاً خاص للملك     ئشامللكية القدمية حينما كانت اململكة وكل       
 ومجيع األشياء املوجودة ىف إلقليمهاكان امللك ميلك اململكة ومجيع األرض املكونة 

  .اإلقليم واألشخاص الذين يعيشون على هذا اإلقليمهذا 
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 إلقلـيم احب الـسلطة  ولقد كان هذا التشابه الكبري بني ملكية امللك أو ص        
 الداخلى األثر الكـبري     الدوىل وبني ملكية الفرد لقطعة األرض ىف القانون اخلاص        

الذى أدى بالكتاب األوائل للقانون الدوىل و املمارسات األوىل أو املبكرة ىف حياه 
القانون الدوىل أن تأخذ نفس املبادئ املتعلقة بامللكية اخلاصة ىف القانون الدوىل أن           

نفس املبادئ املتعلقة بامللكية اخلاصة ىف القـانون الرومـاىن فيمـا يتعلـق        تأخذ
باحلصول على امللكية وتركها أو التخلف عنها وتقوم بتطبيقها ىف جمال القـانون             
الدوىل ، وال زالت هذه القواعد تعترب حىت اآلن األساس األول للقانون الدوىل ىف         

ان خفت حدا كثرياً و أصبحت مـن        جمال اكتساب امللكية ىف القانون الدوىل و      
  .بني القواعد الىت أصاا التغيري والتعديل والتبديل

 كان موضع خالف ىف الفقه الدوىل       إقليمهاوحقيقة األمر أن حق الدولة على       
ولكن النظرية التقليدية الىت كانت تنادى بأن امللك هو الذى ميلك . قدمياً وحديثاً   

خاص و أشياء ملكية مماثلة لتلك الـىت توجـد ىف           إقليم الدولة وما عليه من أش     
 الدوىل واملمارسات الدولية والعرف الدوىل    الفقةالقانون اخلاص مل تعد مقبولة من       

  .احلديث املعاصر
فامللك أو رئيس الدولة ىف الوقت املعاصر، يستمد قوته وسلطته من الشعب            

لة و أصبح الفرد أو  الدوإقليمالذى أصبح اآلن هو صاحب احلق ىف السيادة على 
 السلطة وأصبحت هو جزء من الشعب الذى له حق السيادة على الدولة           اإلنسان

وسـوف  . الدولـة  إقليم كان نوعها الىت تطلبها ممارسة السيادة على         أيااحلاكمة  
 اإلقليميـة ندرس ىف املطلب الرابع من هذا املبحث بالتفصيل موضوع الـسيدة            

 الدولة ولكن   إقليمثناءات الواردة عليها ىف داخل      للدولة ونشأا وحتويلها واالست   
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 الـذى يـشمل     إقليمها الدولة متارس سيادا على      أنجيب علينا أن نوضح هنا      
  -:األبيةاألجزاء 

  
ويشمل اجلزء أو األجزاء الىت حتتلها أو تقوم عليها         : األرضي اإلقليم -ا

هذا الـسطح   الدولة من السطح اليابس ىف الكرة األرضية وكل ما يقع حتت            
 . ما ال ايةإىل

 وفروعها ومصاا الىت وأنظمتهاويشمل كل األار :  النهرى اإلقليم -ب
وقد تكون هناك أار مـشتركة      .  الدولة األرضى    قليمإتقع ىف داخل حدود     
 .بني دولتني أو أكثر 

ويشمل جزءاً متامخا لشواطئ الدولة يبدأ أساسا من    :  البحرى اإلقليم -ج
لقياس البحر االقليمى وينتهى باخلط املوازى خلد األسـاس أو          خط األساس   

 ولكن املستقر عليه عرفـاً      أخرى إىلخطوط األساس بعرض خيتلف من دولة       
مـيال  )  عـشر  اثنيت ( ١٢اآلن أن عرض البحر االقليمى جيب أال يزيد عن       

  .حبرياً
ويشمل ذلك اجلزء من الفـضاء اجلـوى        :  اجلوى والفضائى  اإلقليم -د
  الدولة األرضى والنهرى والبحرى ، وميتد الفضاء اجلوى أو         إقليم يعلو   الذى

 إىل ماال اية حبسب النظرية التقليديـة ىف         أعلى إىل اجلوى والفضائى    اإلقليم
وإن كانت هذه النظريـة قـد   .  اجلوى والفضائى إقليمهاسيادة الدولة على  

ىف سيادة الدولـة    أخذت كثرياً من التقلص بعد ظهور االكتشافات الفضائية         
وإن كانت هذه النظرية قد أخذت كثرياً من        .  اجلوى والفضائى    إقليمهاعلى  
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التقلص بعد ظهور االكتشافات الفضائية وقيـام سـفن الفـضاء باجتيـاز             
 احلصول على إذن أو     إىلالفضائيات العليا لعدد كبري من الدول دون احلاجة         

 الفـضاء األعلـى فـوق       تصريح من الدول الىت تقوم تلك السفن باجتياز       
للفضاء فرعاً جديداً وهامـاً مـن       ويعترب موضوع القانون الدوىل     . أقاليمها

الفروع اجلديدة للقانون الدوىل وجترى دراسته ىف بعض الدول املتقدمة على           
عدة مقررات دراسية كثرية ومتعددة على مـستوى الدراسـات األوىل ىف            

 للقانون ، ومن أهم العليالدراسات  أو االعلياالقانون وكذلك على املستويات 
الدول الىت تم بدراسة القانون الدوىل للفضاء تـأتى الواليـات املتحـدة             

دول أخرى تم بدراسـة وتـدرس هـذا         وقد بدأت   . األمريكية ىف القمة    
 غري أن الدراسات اجلدية للقانون الدوىل للفضاء مل تبدأ بـصورة          –املوضوع  

 احلقوق أو ىف املراكز املتخصصة األخرى حىت        كبرية ىف مصر سواء ىف كليات     
اآلن بالرغم من األمهية البالغة هلذا املوضوع حيث أن للتقدم العلمى ىف اال             

 واسـتغالل مـصادر الثـروات       فاالستكشاالفضائى دور بالغ ورهيب ىف      
الطبيعية وىف جمال احلدود ورسم اخلرائط وغريها من ااالت الىت م مصر ىف 

صوص وسوف نفرد هلذا املوضوع باباً مستقالً ندرس فيـه القـانون            هذا اخل 
  .الدوىل للفضاء بشئ من التفصيل

رد أن نشري هنا إىل أن موضوع املواصالت الدولية سواء كانت ريـة أو              ون
 وعلى هذا فسوف    قرردريسها من القسم الثاىن من امل     حبرية أو جوية سوف يتم ت     

 قانون البحار واألار الدولية وغريهـا مـن         يدرس الطالب ىف هذا القسم الثاىن     
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 املوضوعات املتعلقة باملواصالت الدولية بالتفصيل وذلك ىف النصف الثاىن مـن          
  . العام الدراسىاملقرر

  
  "الفرع الثالث " 

  "عنصر السلطة ذات السيادة " 
  

 ليهمـا إ اإلشـارة  السابق واإلقليم إىل عنصرى الشعب أو السكان    باإلضافة
انه البد من توافر عنصر أخر هو عنصر السلطة السياسية ذات السيادة أو              ف بإجياز

وبغري عنصر . عناصر الدولة, ما يقال له احلكومة لكى ميكن القول بتوافر أركان أ    
وعلى ذلـك ال تعـد      . أو ركن السلطة السياسية ال ميكن القول بوجود الدولة          

 واألقاليمقاطعات والواليات    مثل القرى واملدن واحملافظات وامل     امللحيةالوحدات  
 دولة دوالً بذاا وذلك لعدم توافر عنصر السلطة السياسية          أياملختلفة ىف داخل    

 التعاهديـة   تواالحتادياذات السيادة ،وكذلك األمر بالنسبة للمنظمات الدولية        
والشخصية حيث ال يتوافر هلا عنصر السلطة السياسية املـستقلة ذات الـسيادة       

البسيطة أو املوحدة مثل مجهورية مصر العربية وتـونس وفرنـسا           ولكن الدول   .
 الفيدرالية مثل الواليات املتحـدة  تاالحتادياوسوريا وكذلك الدول االحتادية أو    

األمريكية واملكسيك وفرتويال واهلند تعترب دوالً باملعىن الصحيح ىف القانون الدوىل 
ادة املتمثل ىف احلكومة املركزية     لتوافر عنصر السلطة السياسية املستقلة ذات السي      
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 إقلـيم للدولة والىت متارس اختصاصاا وسلطاا على السكان الذين يقطنـون           
  . الدولةإقليمالدولة كما متارس سلطاا واختصاصاا على 

وقد خصصنا مطلباً مستقال لدراسة أشكال القانون للدولة ومطلبـاً آخـر            
لبسيطة والدول الفيدرالية وكـذلك     لدراسة أشكال الدول فندرس فيه الدول ا      

 الكونفدرالية والشخصية ، وىف مطلب أخر ندرس فكرة السيادة كما           تاالحتاديا
  .سيأتى ىف أثناء دراستنا ىف هذا املبحث

نوع علـى املـستوى   : والسلطة املستقلة ذات السيادة هلا نوعني من املظاهر    
  . الدوىلأو ارجىاخلالداخلى داخل الدولة ذاا ونوع آخر على املستوى 

فعلى املستوى الداخلى أو الوطىن أو احمللى داخل الدولة فـان احلكومـة أو      
متارس سلطاا  ) التشريعية والتنفيذية والقضائية    ( السلطة احلاكمة بكل مكوناا     

وعلى املستوى اخلـارجى أو     .  الدولة ومن يعيش علية      إقليمواختصاصاا على   
  أن الدولـة تتمتـع       يعـىن  الـسيادة ياسية ذات   الدوىل فان عنصر السلطة الس    

 ىف مواجهة الدول األخرى ، وسوف يرد تفصيل ذلك كلة           واملساواةباالستقالل  
  .هحينىف 
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  ل فىــــــــــــــــــــفص
  حار ــــقانون الب
  أو 

  القانون الدوىل للبحار
  

  :متهيد وتقسيم
ظهور القانون الـدوىل    كان جمال قانون البحار هو اال الذى أدى حبق إىل           

ويعد قانون البحار اليـوم     . العام مبعناه احلديث منذ أكثر من ثالثة قرون مضت        
أحد ااالت البالغة األمهية الىت تشهد تطوراً هاماً ىف الوقت املعاصر وهو يـؤثر              

 من احلاالت   األخر وتأثري غري مباشر ىف الكثري       تاحلاالتأثرياً مباشراً ىف الكثري من      
ولن نعمد ىف  .  الدوىل العام  القانون يعاجلهاتلف ااالت واملوضوعات الىت     على خم 

املوضوعات الىت يعاجلها قانون البحار وإمنا هذه الدراسة املوجزة إىل التعرض لكل    
نتقى منها عدد بسيط جداً من هذه املوضوعات لكى تدرس بطريقـة مـوجزة              

خصص للتدريس لطلبة السنة    ومبسطة مبا يتناسب مع القدر الضيق من الوقت امل        
  .الثانية من كليات احلقوق

 جنيف لسنة اتفاقياتوقد شهد قانون البحار عدة حماوالت لتقنينه كان أمهها     
 و واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املوقعة من عدد كبري من الـدول   ١٩٥٨

 شامل للغالب   وتعد هذه االتفاقية حبق احملاولة األوىل لتقنني      . م  ١٩٨٢ىف ديسمرب   
وقد دخلت هذه االتفاقية ىف دور . واحدةاألمم من قواعد قانون البحار ىف اتفاقية 

م مع بعض التعـديالت الـىت متـت    ١٩٩٤ أكتوبرالنفاذ ىف السادس عشر من     
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وبذلك أصبحت اتفاقية   .  قانون البحار    ةالتفاقيمبقتضى االتفاقية التنفيذية املطبقة     
ع تعديالا الىت متت مبقتضى االتفاقيـة التنفيذيـة         م م ١٩٨٢قانون البحار لعام    

 عدداً كبرياً من الدول     وىل الوضعى اجلديد للبحار ولكن ى     املطبقة هلا القانون الد   
مل يزل غري منضم هلذه االتفاقية فإن اتفاقيات جنيف وكذلك القـانون الـدوىل              

م ١٩٨٢سـنة   العرىف للبحار ال تزال أحكامها سارية جنباً إىل جنب مع اتفاقية            
  .ولكن لكل النطاق الذى تسرى فيه

 رئيسية تعاجل امليـاه اإلقليميـة       اتفاقياتم متثل أربع    ١٩٥٨ سنة   فاتفاقيات
واملنطقة املالصقة واالمتداد القارى و أعاىل البحار والصيد وصيانة موارد األحياء           
 املائية وكذلك بروتوكول إختيارى خاص بتسوية املنازعات الناجتة عن أى مـن           

 القانون الدوىل الوضعى    االتفاقياتوتعد هذه   .  األربع لقانون البحار     االتفاقيات
والىت تضم بعد التفاقية األمم املتحدة السارى للبحار بالنسبة للدول املنضمة إليها       

زى يزال القانون الدوىل العـرىف للبحـار سـارياً          . ١٩٨٢لقانون البحار لسنة    
م أو  ١٩٨٢ اتفاقيـة  أو   ١٩٥٨ اتفاقياتأى من   بالنسبة لألحكام الىت مل ترد ىف       

وكذلك فإن كثرياً من     . االتفاقياتبالنسبة للدول الىت مل تنضم إىل أى من هذه          
 إىل  انتقلـت م إما أا تطبق وتقنن للعرف الدوىل أو أـا           ١٩٨٢ اتفاقيةأحكام  

العرف الدوىل وتصبح بذلك ملزمة جلميع الدول بغض النظر عن كوا مضمنة ىف 
وباإلضافة إىل كل ذلك فإن القانون الدوىل العرىف للبحار يعـد   . م١٩٨٢اتفاقية  

 الدولية  احلياة مع مقتضيات    يتالءماملصدر اخلالق لتطوير أحكام قانون البحار مبا        
  .وتطورها
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 جنيف اتفاقياتوسوف يرتكز عرضنا للموضوعات الىت ندرسها على أساس         
م حـسب   ١٩٨٢لقانون البحار لسنة     األمم املتحدة    ةاتفاقي‘م وكذلك   ١٩٥٨

  .مقتضيات الدراسة
  

  املبحث األول
  املياه الداخلية

  
املياه الداخلية هى املياة الىت تالصق سواحل الدولة أو شواطئها وتقـع إلىل             
الداخل من خط األساس الذى يبدأ من قياس عرض البحر االقليمى وقد تضمنت          

 اخلاصة بقانون ١٩٨٢ة املالصقة و  بشأن البحر االقليمى واملنظق١٩٥٨ اتفاقييت
البحار نصوصاً تفيد بأن املياه الداخلية للدولة هى عبارة عن املياه الواقعة علـى              

 املياة الداخلية  أخرىاألساس للبحر االقليمى وبعبارة     اجلانب املواجة للرب من خط      
 هى املياة الىت تقع بني خط األساس الذى يبدأ من قياس البحر االقليمـى وبـني               

  .شواطئ الدولة 
 الدولـة خيـضع لـسيطرا الكاملـة       إقلـيم واملياة الداخلية هى جزء من      

 مراعاة ما قد يرد ىف معاهدات خاصة خبصوص         عموالختصاصها الداخلى الكامل    
  .املوانئ

م ىف الفقـرة    ١٩٨٢وقد جاءت املادة الثامنة من اتفاقية قانون البحار لسنة          
تثناءات على سلطة الدولة ىف املياه الداخلية ىف        الثانية من هذه املادة و أوردت اس      

  : هذه الفقرة بقوهلا إليهامعينة أشارت حالة 
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 إىل  ٧ املادة   املبينة ىف حيث يؤدى تقرير خد األساس املستقيم وفقاً للطريقة         " 
حصر مساحات مائية وجعلها مياهاً داخلية بعد أن مل تكن تعترب كذلك من قبل ،               

حق املرور الرئ كمـا هـو منـصوص عليـه ىف هـذه              ينطبق على تلك املياه     
  ".االتفاقيات

 لكل من اإلقليميوسوف نشري ىف املبحث اخلاص بالبحر ") ٢" فقرة   ٨مادة  (
  .فكرتى خط األساس وحق املرور الربئ

وهناك استثناء أخر يتعلق باملياه االرخييلية ال ننوى اخلوض فيـه هنـا الن              
  .حدود الدراسةالتوضيح حيتاج تفصيال كثرياً خراج 

  
  املبحث الثانى
  اإلقليميةالبحر االقليمى أو املياه 

  
ومياهها البحر االقليمى هو عبارة عن احلزام البحرى املتاخم لشواطئ الدولة           

الداخلية وهو اجلزء احملصور بني الشواطئ واملياة الداخلية من ناحيـة و أعـاىل              
سيادة الدولة الكاملة باعتباره    البحار من الناحية األخرى وخيضع البحر االقليمى ل       

م ١٩٨٢ الربئ وقد أشارت املادة الثانية من اتفاقيـات سـنة            إلقليمهاامتداداً  
  :  البحر االقليمى بقوهلاإىللقانون البحار 
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 الربى ومياهها الدخلية أو مياهها      إقليمهامتتد سيادة الدولة الساحلية خارج      
م حبرى مالصـق يعـرف بـالبحر         كانت دولة أرخييلية إىل حزا     إذااالرخييلية  

  .االقليمى
 قائمـة  إىل احليز اجلوى فوق البحر االقليمى وكـذلك  إىلمتتد هذه السيادة   

 .وباطن أرضه
متارس السيادة على البحر االقليمى هنا مبراعاة أحكام هذه االتفاقية وغريها           

 .من قواعد القانون الدوىل
لقـانون  تحدة  ملمن اتفاقية األمم ا   والواقع أن التعريف الوارد ىف املادة الثانية        

 يعترب تقنياً للقانون الدوىل العرىف ولالتفاقات الدولية ىف هذا          ١٩٨٢البحار لسنة   
اال وقد كان هناك خالف حول حتديد طبيعة حقوق الدولة أو حقوق ارتقـاق         

 حقوق الدولة على البحر االقليمى هى سيادة        وقد استقر العرف الدوىل على أن     
 واتفاقية ١٩٥٨ كل من اتفاقية البحر االقليمى واملنطقة الالصقة لسمة وقد تبنت 

وقد جاء تعريف البحر االقليمى     .  هذا العرف الدوىل     ١٩٨٢قانون البحار لسنة    
  .تنيياالتفاقمتمثال ىف 

 ىف مطلب أول    ةقياسيوندرس فيما يلى حتديد اتساع البحر االقليمى وطرق         
ليمى واختصاصها وحقوق السيدة عليه وما يرد مث سلطات الدولة على البحر االق  

  :عليها من قيود خاصة حق املرور الرئ ىف مطلب ثان على النحو التاىل
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 املطلب األول

 
 

 ١٩٨٢تشكيل األحكام الواردة ىف اتفاقية األمم املتحدة لقـانون البحـار            
 واستقر من خالل مفاوضات مؤمتر األمم املتحدة         للعرف الدوىل الذى منا    انعكاسا

 ، غـري    ١٩٨٢الثلث لقانون البحار ونكتفى ىف هذا اال بعرض أحكام اتفاقية           
أننا جيب أن نشري إىل أن موضع عرض البحر االقليمى كان حمل خالف ىف الفقة               

 اآلن أصـبحت    أحكاما فوضعت   ١٩٨٢وىف العمل الدوىل حىت جاءت اتفاقية       
 ١٩٨٢الدوىل العرقى ىف هذا اال ومعىن هذا أنه سواء دخلت اتفاقية            القانون  

لقانون البحار دور التنفيذ أو مل تدخل فيه فإن األحكام الواردة فيهـا خبـصوص        
البحر االقليمى تعد ملزمة دولياً باعتبارها قانون دولياً عرفياً بغض النظـر عـن              

ر من خالل املفاوضـات الـىت     وروده ىف االتفاقية وان كان هذا العرف قد استق        
  .ه االتفاقية توقيع هذإىلأدت 

وقد ورد احلكم اخلاص بعرض البحر االقليمى ىف املادة الثالثة مـن اتفاقيـة              
  :  وتنص على أنه١٩٨٢قانون البحار لسنة 

 ١٢ عرض حبرها االقليمى مبسافة ال تتجـاوز          حتدد أنلكل دولة احلق ىف     " 
  ".ساس املقررة وفقاً هلذه االتفاقيةميالً حبرياً مقيسة من خطوط األ

  : اخلارجى للبحر االقليمى فنصت على أنحمدودوجاءت املادة الرابعة 
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احلد اخلارجى للبحر االقليمى هو اخلط الذى يكون بعد كل نقطة عليه عن         " 
  ".أرق نقطة على خط األساس مساويا لعرض البحر االقليمى

  
  :خط األساس لقياس البحر االقليمى

  :خط األساس العادى : أوال
باستثناء احلاالت الىت تنص فيها هذه االتفاقية على ذلك فإن خط األساس            " 

 اجلزر على امتداد الساحل كما      أدىنالعادى لقياس عرض البحر االقليمى هو حد        
( هو مبني على اخلرائط ذات املقاييس املعترف ا رمسياً من قبل الدولة الساحلية              

  )".١٩٨٢انون البحار لسنة  اتفاق ق من ٥مادة 
  :بالنسبة خلط األساس ىف حالة الشعب املرجانية:ثانياً

ىف حالة اجلزر الواقعة فوق حلقات مرجانية أو اجلزر احملاطة بشعب مرجانية            "
، خط األساس لقياس عرض البحر االقيلمى هو حد أدىن للجزر للشعب املرجانية        

 على اخلرائط املعترف ا رمسيا من قبل        باجتاه البحر كما هو مبني بالرمز املناسب      
  ".الدولة الساحلية

  :خطوط األساس املستقيمة: ثالثاً
ورد احلكم بالنسبة هلذا النوع من خطوط األساس ىف املادة الـسابعة مـن              

  : لقانون البحار كما يلى١٩٨٢اتفاقية سنة 
حيث يوجد ىف الساحل انبعاج عميق وانقطاع أو حيث توجد سلسلة من              -١

ر على امتداد الساحل وعلى مسافة قريبة منه مباشرة جيوز أن تستخدم            اجلز
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ىف رسم خط األساس الذى يقاس منه عرض البحر االقليمى طريقة خطوط            
  .األساس املستقيمة الىت تصل بني نقاط مناسبة

حيث يكون الساحل شديد التقلب بسبب وجود دلتا وظـروف طبيعيـة             -٢
ة على أبعد مدى باجتاه البحر من حـد         أخرى ، جيوز اختيار النقاط املناسب     

أدىن اجلزر بغض النظر عما حيدث بعد ذلك من احنصار ىف حد أدىن اجلـزر            
وتظل خطوط األساس املستقيمة سارية املفعـول إىل أن تغريهـا الدولـة             

 .الساحلية وفقاً هلذه االتفاقية
احنراف ذى شأن عن     جيب أال ينحرف رسم خطوط األساس املستقيمة أى        -٣

تكون املساحات البحرية الىت تقع داخـل       اه العام للساحل ويتعني أن      االجت
 الربى ارتباطاً وثيقاً كافيا لكى ختضع لنظـام  باإلقليمنطاق اخلطوط مرتبطة  

 .املياه الداخلية
ال ترسم خطوط األساس املستقيمة من املرتفعات الىت تنحسر عنها امليـاه             -٤

 أو منشأت مماثلة تعلو دائما سطح  رئما مل تكن قد بنيت عليها منا      عند اجلزر   
 ىف احلاالت الىت يكون فيها مد اخلطوط األساس مـن هـذه             إالالبحر أو   

  .املرتفعات واليها قد حظى باعتراف دوىل عام
حيث تكون طريقة خطوط األساس املستقيمة قابلة للتطبيق مبوجب الفقرة           -٥

ة ما تنفرد به     ىف االعتبار ، ىف تقرير خطوط أساس معين        تؤخذ ، جيوز أن     ١
املنطقة املعينة من مصاحل اقتصادية تبت وجودها وأمهيتـها ثبوتـاً جليـا             

 .باالستعمال الطويل
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ال جيوز لدولة أن تطبق نظام خطوط األساس املستقيمة علـى حنـو              -٦
يفصل البحر االقليمى لدولة أخرى من أعاىل البحار أو عن املنطقـة            

  ".االقتصادية اخلاصة
 

  :س بالنسبة ملصاب األارخطوط األسا: رابعاً
 كان هناك ر يصب مباشر ىف البحر يكون خط األساس خطاً            إذا" 

مستقيماً عرب مصب النهر بني نقطتني على حد أدىن اجلزر على ضـفتية             
  ").م١٩٨٢ من اتفاقية قانون البحار لسنة ٩مادة "(
  :املوانئ: خامساً

 مـن جهـة     بالنسبة لتحديد خطوط األساس لقياس البحر االقليمى      
 البحار لقانون   ١٩٨٢احلادية عشر من اتفاقية     املوانئ ، ورد حكم املادة      

 تعيني حدود البحر االقليمى ، تعترب جزءاً ألغراض:" والىت تنص على أنه     
من الساحل أبعد املنشأت املرفقية الدائمة الىت تشكل جزءاً أصيال مـن            

ض البحـر واجلـزر      املقامة ىف عـر    املنشآتوال تعترب   . النظام املرفقى   
  ". املرفقية الدائمةاملنشآتاالصطناعية من 

  :املراسى: سادساً
تدخل ىف حدود البحر االقليمى املراسى الىت تستخدم عادة لتحمل          " 

السفن وتفريغها ورسوها والىت تكون لوال ذلك واقعة جزئيـاً أو كليـاً             
 ١٩٨٢ مـن اتفاقيـة      ١٢مادة  "( خارج احلد االقليمى للبحر االقليمى    

  ).لقانون البحار
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  :املرتفعات الىت تنحصر عنها املياه عند اجلزر: سابعاً
وردت األحكام اخلاصة خبطوط األساس بالنسبة للمرتفعـات الـىت          
تنحسر عنها املياه عند اجلزر ىف املادة الثالثة عشر من اتفاقية قانون البحار       

  : الىت تقضى مبا يلى١٩٨٢لسنة 
ر هو مساحة من األرض متكونـة طبيعيـاً         املرتفع الذى تنحسر عنه اجلز     -١

حماطة باملياه وتعلو عليها ىف حالة اجلزر ولكنها تكون مغمورة عند املـد             
 الذى تنحسر عنه املياه واقعا كليا أو جزئياً علـى           املرتفعوعندما يكون   

مسافة ال تتجاوز عرض البحر االقليمى من الرب أو من جزيرة جيـوز أن              
 ذلك املرتفع كخط أساس لقياس عرض البحر        تستخدم حد أدىن اجلزر ىف    

  .االقليمى
عندما يكون املرتفع الذى تنحسر عنه املياه عند اجلزر واقعاً كلياً علـى              -٢

مسافة تتجاوز عرض البحر االقليمى من الرب أو من جزيرة ، يكون له حبر           
 ". خاص بهإقليمي

  :ــــــــــوظةـــــــــملحـ
 تتعلق بطرق حتديد خط األساس الـذى        لقد ذكرنا فيما سبق األحكام الىت     

 وقد ٥،٦،٧،٩،١١،١٢،١٣البحر االقليمى والىت وردت ىف املواد  يقاس منه  
سبق أن تعرضنا ملوضوع املياه الداخلية ووضحنا أا ال تعترب من البحر االقليمى 

 يبدأ من اخلط أو من اخلطـوط الـىت         اإلقليميوأن خط األساس لقياس البحر      
 يتعلق برسـم أو حتديـد خـط         آخرملياه الداخلية وهناك حكم     تنتهى عندها ا  
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األساس بالنسبة حلالة وجود اخللجان أو املضايق وسوف تدرس هذه احلالة عند            
  .دراستنا للمبحث اخلاص باملضايق أو اخللجان

لبعض الدول حاالت يستدعى تطبيـق       أنة قد يوجد بالنسبة      أيضاونالحظ  
 وقد أخذت اتفاقية قانون البحار لـسنة        أكثر من طريقة لتحديد خط األساس     

 هذا األمر ىف اعتبارها وورد ا حكم املادة الرابعة عشر الىت تقـضى              ١٩٨٢
  :بأنه

جيوز للدولة الساحلية أن حتدد خطوط األساس تباعاً بأنة طريقـة مـن             " 
  ". الظروفاختالفالطرق املنصوص عليها ىف املواد السابقة مبا يناسب 

 رسم حدود البحر االقليمى بالنسبة لدولتني ذواتـى         وقد يثور تساؤل عن   
سواحل متقابلة أو متالصقة وقد وردت أحكام هذا املوضوع ىف املادة اخلامسة            

  :عشر من اتفاقية قانون البحار الىت تقضى بأنة
حيث تكون سواحل دولتني متقابلتنب أو متالصقة، ال حيـق الى مـن              " 

هما على خالف ذلـك أن متـد حبرهـا    الدولتني ىف حالة عدم وجود اتفاق بين    
االقليمى إىل أبعد من اخلط الوسط الذى تكون كل نقطة عليه متساوياً ىف بعدها 
البحر االقليمى لكل من الدولتني غري أن هذا احلكم ال ينطبق حني يكون مـن               
الضرورى بسبب سد تارخيى أو ظروف خاصة أخرى تعـيني حـدود البحـر            

  ".طريقة ختالف هذا احلكماالقليمى لكل من الدولتني ب
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  املطلب الثانى
  سلطات الدولة واختصاصاتها على
  .البحور االقليمى والقيود على ذلك

  
كقاعدة عامة تعترب حقوق الدولة على حبرها االقليمى حقوق سيادة فهو جزء       

 الدولة ومتارس الدولة علية السلطات السيادية واالختصاصات الكاملة         إقليممن  
 وللدولة وحـدها أن     إقليمها مقتضيات سيادا على هذا اجلزء من        االىت تتطلبه 

متارس وتباشر أو تنظم كيفية ممارسة ومباشرة استكشاف واسـتغالل الثـروات            
املختلفة املوجودة ىف البحر االقليمى سواء كانت هذه الثروات طبيعية موجودة ىف   

رول وغري ذلك من     أى قاعة مثل املعادن والبت     اإلقليميباطن األرض حتت البحر     
ثروات أو كانت ثروات حيه موجودة ىف مياه البحر االقليمى وال جيـوز لغـري               

 بإذن من الدولة متضمناً     إالالدولة استكشاف أو استغالل اى من هذه الثروات         
  . االستغاللأوشروط هذا االستكشاف 

كما أن للدولة وحدها حق تنظيم الطريان فوق حبرها االقليمى وال جيـوز ىف       
القانون الدوىل اى قيد على سيادة الدولة على حبرها االقليمى إال قيد واحد فقط              
هو املتعلق حبق املرور الرى وما قد يوجد بني دول معينة بطريقة اتفاقية بني هـذه           
الدول غري أن القيد الوحيد العام بالنسبة للجماعة الدولية كلها هو حق املـرور              

  .الربى الذى سندرسة فيما يلى
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  رع فىـــــــــــــــــــف
  حق املرور الربى للسفن األجنبية

  
  

 للدولة حق جيمـع     اإلقليمييعترب حق املرور الربى للسفن األجنبية ىف البحر         
وكذلك املمارسات الدولية املتعاقبة وقد ورد عليه من قبل الفقه والقضاء الدوليني 

يع الدول ذا احلـق     النص عليه ىف عدد من االتفاقيات الدولية وتتمتع سفن مج         
سواء كانت دوالً ساحلية أو غري ساحلية شريطة أن ال يكون هذا املـرور خمـالً         

  .بأمن الدولة الساحلية أو مضراً مبصاحلها
  : لقانون البحار ١٩٨٢ من اتفاقية سنة ١٨واملرور هو كما جاء باملادة 

  :املرور يعىن املالحة خالل البحر االقليمى لغرض -١
بحر دون دخول املياه الداخليـة أو التوقـف ىف          اجتياز هذا ال   - أ

  .مرسى أو ىف مرفق مينائى يقع خارج املياه الداخلية
 املياه الداخلية أو منها التوقف ىف أحـد هـذه           إىلأو التوجه    - ب

 .املراسى أو املوافق املينائية أو مغادرته
يكون املرور متواصال وسريعاً ومع هذا فإن املرور يـشتمل علـى             -٢

سو ولكن بقدر ما يكون هذا التوقف والرسـو مـن           التوقف والر 
 قوه قاهرة أو حالة شـدة أو        مهازتستلمقتضيات املالحة العادية أو     

 أو سـفن أو     أشـخاص  إىلجبل يكونان لغرض تقدمي املـساعدة       
  .طائرات ىف حالة خطر أو شدة
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  : من نفس االتفاقية ما يلى١٩ويعىن املرور الربى كما ورد ىف املادة 
ر برياً ما دام ال يضر بسلم الدولة الساحلية أو حبسن نظامهـا أو              يكون املرو  -١

  .بأماا ويتم هذا املرور باملوافقة هلذه االتفاقية وقواعد القانون الدوىل األخر
يعترب مرور سفينة أجنبية ضاراً بسلم الدولة الساحلية أو حبـسن نظامهـا أو            -٢

 األنـشطة قليمى بأى من     وجودها ىف البحر اال    أثناء قامت السفينة    إذابأمنها  
 :التالية
أو اى استعمال هلا ضد السيادة للدولة الـساحلية         أى ديد بالقوة      - أ

 أو استقالهلا السياسى أو بأى صورة أخـرى         اإلقليميةأو سالمتها   
  .ملبادئ القانون الدوىل ادة ىف ميثاق األمم املتحدة

 .أى مناورة أو تدريب بأسلحة من أى نوع  - ب
 إىل مجع املعلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية أو          أى عمل يهدف   - ج

  .أمنها
  . اطالق أى طائرة أو انزاهلا أو حتميلها-د

  . اطالق أى جهاز عسكرى أو انزاله أو حتميله- ھ             
 حتميل أو انزال أى سلعة أو عملية أو شخص خالفاً لقوانني وأنظمة             -و

ـ الدوىل الساحلية اجلمركية أو       املتعلقـة بـاهلجرة أو       أو ريبةضأل
  .الصحة

  .أى عمل من أعمال التلوث املقصود واخلطري املخالف هلذه االتفاقية -ز
  .أى من أنشطة صيد السمك-ح
  . القيام بأنشطة حبث أو مسح-ط
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 من التدخل ىف عمل أى من شبكات املوصالت أو إىل أى فعل يهدف -ك
  . األخرى للدول الساحليةاملنشآتاملرافق أو 

  .نشاط أخر ليست له عالقة مباشرة باملرور أى -ل
  

 على الغواصـات    ١٩٨٢ من اتفاقية قانون البحار لسنة       ٢٠وتشترط املادة   
 تبحر طاقية ورافعة علمها حني تكون ىف البحـر          أن األخرىواملركبات الغاطسة   

 الىت تعمـل  األجنبية من نفس االتفاقية على السفن     ٢٣وتشترط املادة   . االقليمى
نووية والسفن الىت حتمل مواد نووية أو غريها من املواد ذات الطبيعـة             بالقوة ال 

اخلطرة أو املؤذية أثناء ممارستها حلق املرور الربى عرب البحر االقليمى أن حتمل من              
الوثائق وأن تراعى من التدابري الوقائية اخلاصة ما قررته االتفاقات الدولية فيمـا             

  .يتعلق بتلك السفن
 و أنظمة الدولة الساحلية املتعلقة باملرور الربى فإن الدولـة          وبالنسبة لقوانني 

 وغريها من ١٩٨٢ اتفاقية قانون البحار لسنة ألحكام تعتمد طبقاً أنالساحلية هلا 
ني وأنظمة بشأن املرور الربى عرب البحـر االقليمـى          قواعد القانون الدوىل قوان   

  : تتناول األمور التالية كلها أو بعضها
  .حة وتنظيم حركة املرور البحرىسالمة املال  -أ 
 املالحة والتسهيالت املالحية وغري ذلك مـن        سريتيمحاية وسائل     -ب 

  .املنشآتاملرافق أو 
 .محاية الكابالت وخطوط األنابيب  -ج 
 .حفظ املوارد احلية للبحر  -د  
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منع خرق قوانني و أنظمة الدول الـساحلية املتعلقـة مبـصائد              -ه 
 .األمساك

حلية ومنع تلوثها وخفضه والسيطرة     احلفاظ على بيئة الدولة السا      -و 
 . عليه

 .روغرافيةالبحث العلمى البحرى و أعمال املسح اهليد  -ز  
 ريبيةضالمنع خرق قوانني و أنظمة الدولة الساحلية اجلمركية أو            -ح 

 .أو املتعلقة باهلجرة أو الصحة
  

أن القواعد و األنظمة الىت تضعها الدولة ال تنطبق على تصميم الـسفن             غري  
 كان الغرض منها أعمـال      إذا إالأو بنائها أو معداا أو تكون طواقمها        األجنبية  

  .قواعد أو معايري دولية مقبولة عموماً
وتلتزم الدولة الساحلية باإلعالن الواجب عن مجيع القوانني واألنظمة املتعلقة          
باملرور الربى خالل البحر االقليمى أن تطيع مجيع هذه القوانني و األنظمة وعليها             

لك أن تطيع كل األنظمة الدولية املقبولة عموماً بشأن منـع املـصادمات ىف              كذ
  .البحر

 فإن  اإلقليميوبالنسبة للممرات البحرية ونظم تقسيم حركة املرور ىف البحر          
اقتضت سالمة املالحة ذلك أن تفـرض علـى الـسفن           للدولة الساحلية كلما    

القليمى اسـتخدام املمـرات   األجنبية الىت متارس حق املرور الربى خالل حبرها ا        
 نظم تقسيم حركة املرور الىت قد تعنيها أو تقررها لتنظيم مـرور             وإتباعالبحرية  

  .السفن
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وجيوز بصفة خاصة أن يفرض على الناقالت والسفن الـىت تعمـل بـالقوة        
النووية والسفن الىت حتمل مواد نووية أو غريها من املواد واملنتجات ذات الطبيعة          

  . تقصر مرورها على تلك املمرات البحريةأنؤذية اخلطرة أو امل
 ىف اعتبارها عند تعينها للمرات البحرية       تأخذوجيب على الدولة الساحلية أن      

  : ما يلىاإلقليميحركة املرور ىف حبرها وتقريرها لنظم تقسيم 
  .توصيات املنظمات الدولية املختصة

 .أى قنوات تستخدم عادة للمالحة البحرية -أ 
 .تخدم عادة للمالحة البحريةأى قنوات تس  -ب 
 .املميزات اخلاصة للسفن ولقنوات املرور  -ج 
 .كثافة حركة املرور -د  

كما أن على الدولة الساحلية أن تبني بوضوح حدود هذه املمرات البحريـة     
  . الواجبالنعاالونظم تقسيم حركة املرور ىف خرائط يعلن عنها 

فإا تتمثل فيمـا  ربى ومن حيث واجبات الدولة الساحلية بالنسبة للمرور ال   
  :يلى

ال تعيق الدولة الساحلية املرور الربى للسفن األجنبية عرب حبرها االقليمى            -١
 : وفقاً هلذه  االتفاقية وتتمتع بصورة خاصة عما يلىإال

فرض شروط على السفن األجنبية يكون أثرها العملى انكار حق            -أ 
 .املرور الربى على تلك السفن أو اإلخالل به

 ضد السفن الىت حتمل أوانوناً أو فعالً ضد سفن أى دولة التميري ق  -ب 
 . حلسااأو منها أو اى دولة إىلبضائع 
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 املناسب عن اى خر على املالحـة  اإلعالنعلى الدولة الساحلية أن تعلن    -٢

 .اإلقليميتعلم بوجوده  داخل حبرها 
 مرورهـا   داألجنبية ـر  للدولة أن تفرض رسوماً على السفن       وال جيوز    -٣

 .ل البحر االقليمىخال
كما ال جيوز أن تفرض رسوماً على سفينة أجنبية  مارة بالبحر  االقليمى               -٤

 وجتيء السفينة   إىل كانت هذه الرسوم مقابل خدمت حمددة قدمت         إذا إال
 :هذه الرسوم بدون متييز

  :ولكن الدولة الساحلية هلا حقوق محاية هى
خلطوات الالزمة ملنع أى    للدولة الساحلية أن تتخذ ىف حبرها االقليمى ا        -١

  .مرور ال يكون برياً
 املياه الداخلية أو الىت تريد التوقف ىف مرفق         إىلىف حالة السفن املتوجة      -٢

 ىف اختـاذ    أيـضا مينائى خارج املياه الداخلية للدولة الساحلية احلـق         
 الىت خيضع هلا دخـول تلـك        اخلطوات الالزمة ملنع اى خرق للنشاط     

 . ىف املرافق املينائيةقفهادتلية أو  املياه الداخإىلالسفن 
للدولة الساحلية أن توقف مؤقتاً دون متييز قانوناً أو فعال بني الـسفن              -٣

األجنبية العمل باملرور الربى للسفن األجنبية ىف قطاعات حيـدده مـن           
 ضرورياً حلماية أمن تلك الدولة مبا اإليقاف كان هذا  إذاحبرها االقليمى   

 بعد أن يعلن عنـه      إال اإليقافلحة وال يبدأ هذا     ىف ذك املناورات باألس   
  . الواجباإلعالن
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  فرع فى
  القواعد و األنظمة املنطبقة

 اإلقليميعلى السفن فى البحر 
  

 
القواعد و األنظمة املنطبقة على الـسفن التجاريـة والـسفن           : أوالً

  :احلكومية املستعملة ألغراض جتارية
اتفاقية  من   ٢٨و  ٢٧ املادتني    املتعلقة ذا املوضوع ىف    األحكاموردت  

 موضوع الوالية اجلنائية ٢٧ حيث نظمت املادة ١٩٨٢ البحار لسنة نقانو
 موضوع الوالية املدنيـة  ٢٨على ظهر السفينة األجنبية بينما نظمت املادة      

  . السفن األجنبيةإزاء
  

  ): ٢٧مادة  ( الوالية اجلنائية على ظهر سفينة أجنبية
ية أن متارس الوالية اجلنائية على ظهـر سـفينة          ال ينبغى للدولة الساحل    -١

شخص أو أجـراء  مارة خالل البحر االقليمى من أجل توقيف أى   أجنبية  
 ىف  إالحتقيق بصدد أى جرمية ارتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورهـا            

 :احلاالت التالية فقط
 . الدولة الساحلية إىل امتدت نتائج اجلرمية إذا  -أ 
 نوع خيل بسلم البلد أو حبسن النظـام          كانت اجلرمية من   إذاأو    -ب 

 .ىف البحر االقليمى
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 موظـف قنـصلى   أو طلب ربان السفينة ا ممثل دبلوماسى  إذاأو   -ج 
 .لدولة العلم مساعدة السلطات احمللية

 كانت هذه التدابري الزمة ملكافحة االجتار غـري املـشروع         إذا أو -د  
  .باملخدرات أو املواد الىت تؤثر على العقل

 حق الدولة الـساحلية ىف اختـاذ ايـه          أعالهام املذكورة   ال متس األحك   -٢
 أجنبية  سفينة توقيف أو حنيق على ظهر       إلجراء هانقوانيخطوات تأذن ا    

 .مارة خالل البحر االقليمى بعد مغادرة املياة الداخلية
 إذا ختطر الدولة الـساحلية     ١،٢ىف احلاالت املنصوص عليها ىف الفقرتني        -٣

ثال دبلوماسياً أو موظفاً قنصلياً تابعاً لدولة قبـل  طلب منها الربان ذلك مم  
اختاذ ايه تدابري وتسهيل االتصال بني هذا املمثـل أو املوظـف وطـاقم              

 أثنـاء اختـاذ     اإلخطـار  هذا   إرسال الطوارئ   تحاالالسفينة وجيوز ىف    
 .التدابري

 إذاتراعى السلطات احمللية مصاحل املالحة املراعاة الواجبة عند نظرها فيما        -٤
 ذلـك   إجـراء  عند نظرها ىف كيفيـة       أو اى توقيف    إجراءكان ينبغى   
 .التوقيف

وهو اجلـزء   ( باستثناء ما هو منصوص عليه ىف أحكام اجلزء الثاىن عشر            -٥
أو ىف حالة انتهاك القـوانني  ) اخلاص حبماية البيئة البحرية واحلفاظ عليها   

ـ    ( واألنظمة املعتمدة وفقاً للجزء اخلاص       ق باملنطقـة   وهو اجلـزء املتعل
، ال جيوز للدولة الساحلية أن تتخذ أية خطـوات          ) االقتصادية اخلالصة 

 مارة خالل البحر االقليمى من اجل توقيـف اى          أجنبيةعلى ظهر سفينة    
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 اى حتقيق بصدد اى جرمية ارتكبت قبل دخول السفينة          إجراء أوشخص  
فقط خالل  ومارة أجنيب كانت السفينة قادمة من ميناء إذاالبحر االقليمى  

 .البحر االقليمى دون دخول املياه الداخلية

   ):٢٨مادة (  السفن األجنبية إزاءالوالية املدنية 
للدولة الساحلية أن توق سفينة أجنبية مـارة خـالل حبرهـا            ال ينبغى    -١

 حتول اجتاهها لغرض ممارسة واليتها املدنية فيما يتعلـق          أنأو  الإلقليمى  
  .بشخص موجود على ظهر السفينة

 التنفيـذ ضـد الـسفينة أو    إجراءاتال جيوز للدولة الساحلية أن توقع     -٢
 فيما يتعلق بااللتزامات الىت تتحملها      إالحتتجزها لغرض اى دعوى مدنية      

 الىت تقع عليها أثناء رحلتها خالل ميـاه الدولـة           لياتئواملس أوالسفينة  
 .الساحلية أو لغرض تلك الرحلة

ساحلية وفقـاً لقوانينـها ىف أن توقـع         حبق الدولة ال  ) ٢(ال ختل الفقرة     -٣
 التنفيذ لغرض أى دعوى مدنية ضد أية سفينة أجنبية راسية ىف            إجراءات

 أو أن حتتجزها بعد مغادرة      اإلقليمي أو مارة خالل حبرها      اإلقليميحبرها  
 . الداخليةهامليا

األنظمة والقواعد املنطبقة على السفن احلربية وغريها مـن         : ًثانيـا
  .مية املستعملة ألغراض غري جتاريةالسفن احلكو

 من اتفاقية   ٣٢-٢٩ املتعلقة ذا املوضوع ىف املواد       وردت األحكام 
  .١٩٨٢قانون البحار لسنة 
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فنصت على أن تتحمل دولة العلم املسئولية الدولية عن أية خسارة           
أو ضرر يلحق بالدولة الساحلية نتيجة عدم امتثال سفينة حربية أو سفينة            

 غري جتارية لقوانني و أنظمـة الدولـة        ألغراض مستعملة   ىأخرحكومية  
الساحلية بشأن املرور خالل البحر االقليمى و أنظمة الدولة الـساحلية           

 لغريها من   و هذه االتفاقية ا   ألحكامبشان املرور خالل البحر االقليمى أو       
 إىلجيوز للدولة الساحلية أن تطلب      ). ٣١مادة  ( القانون الدوىل   قواعد  
 احلربية والسفن احلكومية املستخدمة ألغراض غري جتارية مغـادرة    السفن

 الدولة الـساحلية  وأنظمة مل متتثل لقوانني    إذاالبحر االقليمى فوراً وذلك     
 لالمتثال إليهابشأن املرور خالل البحر االقليمى وجتاهلت اى طلب يقدم        

  ).٣٠مادة  (األنظمةلتلك القوانني و 
ليس ىف هذه االتفاقية عدا االسـتثناءات        انه   ٣٢وقد وردت باملادة    

املتعلق بالقواعد والنظم الىت تنطبـق       ) ألف( الواردة ىف القسم الفرعى     
  .على حق املرور الربى
 اليهمـا ىف الفقـرة   اإلشـارة  الىت سبق    ٣١،  ٣٠وليس ىف املادتني    

السابقة ما ميس احلصانات الىت تتمتع ا السفن احلربية والسفن التجارية           
  . غري جتاريةألغراض املستعملة األخرىفن احلكومية والس
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  فصل فى
  القانون الدبلوماسى

  أو
  قانون الدبلوماسية

  
 

  
القدرة على التعامل ومعاجلة األمور والشئون      " عرفت الدبلوماسية على أا     

علم التعامل مـع العالقـات      " كما عرفت بأا    " حدات عداوه   ااملختلفة بدون   
والتفاوض والتداخل والتالقى بني الدول مـن خـالل         " و"دول  واملصاحل مع ال  

  .قواعد و أعراف وامتيازات املمثلني واملندوبني ىف الدول األجنبية" و"ممثليهم 
وقد عرفـت   ". علم وفن متثيل الدول واملفاوضة    "وعرفت كذلك على أا     

رفـت  وقـد ع  ".علم وفن متثيل الدول واملفاوضة       " أاالدبلوماسية أيضاً على    
على وفن وتصريف األمور بلباقة وذكاء وكفـاءة        " الدبلوماسية أيضاً على أا     

صنع وإدارة  " وكذلك فهى   " وصرب من أجل حتقيق أفضل النتائج لصاحل الوطن         
والدبلوماسية هـى ىف    " السياسة اخلارجية على خري وجه لتحقيق مصلحة البالد         

مع العالقات واملـصاحل وتـصريف     لالعلم والفن والقدرة على التعام    " احلقيقة    
من اجل  األمور ومتثيل الدول واملفاوضة بلباقة ولياقة وذكاء وكفاءة وقدرة وصرب

  ".حتقيق أفضل و أحسن النتائج لصاحل الوطن
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وقانون الدبلوماسية هو القانون الذى حيكم وينظم الدبلوماسية والدبلوماسى         
ن من عدة مصادر اتفاقية وعرقية      على النحو السابق تعريفة ، ويتكون هذا القانو       

.  العرفية للقانون الدبلوماسى ال تزال تؤثر على أحكامة املختلفةالنشأةوان كانت  
والواقع أن هناك ثالث اتفاقيات رئيسية عاملية ىف هذا اال متثل املصادر االتفاقية             

ة سنة   للعالقات الدبلوماسية واتفاقي   ١٩٦١للقانون الدبلوماسى وهى اتفاقية سنة      
  . ىف شأن البعثات اخلاصة١٩٦٩ للعالقات القنصلية واتفاقية سنة ١٩٦٣

 مث  أولوسوف ندرس فيما يلى اجلهاز الدبلوماسى داخل الدولة ىف مبحـث            
اجلهاز الدبلوماسى املمثل للدولة خارجها ىف مبحث ثان مت نـدرس ىف املبحـث              

  .الثالث احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية
  

  لاملبحث األو
  .اجلهاز الدبلوماسى داخل الدولة

  
ة رسم وتقرير ليئواجلهاز الدبلوماسى داخل الدولة هو اجلهاز الذى يتوىل مس        

جية للدول ىف خمتلف ،األمور والشئون والعالقات اخلارجية اروصناعة السياسة اخل
ويتوىل اإلشراف على تنفيذها، وهذا اجلهاز يتكون من رئيس الدولـة ورئـيس             

 رئيس الوزراء ووزير اخلارجية والوزراء اآلخرون كل فيمـا خيـص            احلكومة أو 
  :شئون وزارته وذلك كل على التفصيل اآليت
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  املطلب األول
  رئيس الدولة

يضفى القانون الدوىل العام على رئيس الدولة االحترام واجلالل الواجب لـه   
  ا سلطتها األمسى حيث أنه يعترب رمز الدولة الىت يتراسها وهو ممثلها األعلى وعنوا

ورئيس الدولـة هـو   . كرامة وعزة دولته ومكانتها الرفيعة بني األمم وفيه تتمثل   
الرئيس األعلى للجهاز الدبلوماسى للدولة والواقع أنه ينبغى مراجعـة األنظمـة            
الدستورية الداخلية لكل دولة ملعرفة سلطات واختصاصات رئيس الدولة جماالت          

 أن رئـيس    اآلن كان املالحظ بوجه عـام       وإن. سيةالشئون اخلارجية والدبلوما  
 ىف ممارسـته للـشئون      ةلرئاسية يتمتع بسلطات واسعة وكبري     ا األنظمةالدولة ىف   

اخلارجية وان كان مقيداً بقيود دستورية صارمة ىف بعض الدول الىت تأخذ ـذا              
ة رئيس  بينما ال توجد قيود فعالة على سلطاألمريكيةالنظام مثل الواليات املتحدة  

 الرئاسـى   بالنظام تأخذ   أخرى شئون العالقات اخلارجية ىف دول       إدارةالدولة ىف   
  .مثل مصر

 ميثل الدولة ويتفـوض بامسهـا     األمريكيةفرئيس الدولة ىف الواليات املتحدة      
ثلـثني  ىف جملـس   وص على موافقـة أغلبيـة ال      اخلص بشرط   -ويربم املعاهدات 

 غري أنه دائماً مقيد مبوافقة الكـوجنرس         ، األخرى كما يربم االتفاقات     -الشيوخ
األمريكى فيما يتعلق بتخصيص االعتمادات املالية الالزمة لتنفيـذ مثـل هـذه             

ويشرف رئيس الدولة ىف الواليات املتحدة بالتعـاون الفعـال مـع         . االتفاقات  
الكوجنرس ، كما أنه باعتباره قائداً عاماً للقوات املسلحة بالتعاون الفعـال مـع              
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رس ، كما أنه باعتباره قائداً عاماً للقوات املسلحة األمريكية فإنـه يـربم              الكوجن
 ويتفاوض بشأا ويتم ذلـك      االستراتيجياالتفاقات ذات الطابع العسكرى أو      

 ويـتم ذلـك أيـضاً       بشأا ويتفاوض   االستراتيجيأيضاً بالتعاون العسكرى أو     
لك جند بعض األنظمة    وعلى عكس ذ   . األمريكيبالتعاون الفعال مع الكوجنرس     

الرئاسية األخرى الىت ال تضع قيوداً فعالة على سلطة تكاد تكون مطلقة ىف هـذا             
 وإدارة االتفاقـات ورسـم      وإبراماال من حيث متثيل دولته والتفاوض بامسها        

  .الشئون اخلارجية هلا ىف كل جماالا
 ىف أمسىور شرىف أو  الربملانية جند أن رئيس الدولة يقوم بداألنظمة إىلوبالنظر 

جمال الدبلوماسية حيث يترك الدور الفعلى لرئيس احلكومة أو رئـيس الـوزراء             
والوزراء وخري مثال هلذه األنظمة هو النظام الربيطاىن حيث تعترب سلطات امللك            
أو امللكة سلطات امسية شرفية فهى متلك وال حتكم ، وميارس رئيس الوزراء املهام              

 علـى  واإلشـراف  ورسم الشئون اخلارجيـة للدولـة       إدارة الفعلية ىف  احلقيقية
 حد كبري للنظام الربيطاىن ىف      إىلويعترب النظام اهلندى مشاا     . دبلوماسية الدولة   

  .هذا اخلصوص
 احلكم الدكتاتورى الىت تسود عدد كبري من دول العـامل النـامى     أنظمةوىف  

دبلوماسية ، فهو ميلـك     واملتخلف يتمتع رئيس الدولة بسلطات مطلقة ىف جمال ال        
 سلطة داخليـة ىف دولتـه ودون   أليةأن يلتزم دولته بأية التزامات دون الرجوع       

  . دستورية فعالةإجراءات اى إتباع
  

  :حصانات وامتيازات رئيس الدولة
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يتمتع رئيس الدولة ىف الدول األجنبية حبصانات وامتيازات واسعة يقررها له           
المتيازات واحلصانات نشأة عرقية منذ زمـن       وقد نشأت هذه ا   . القانون الدوىل   

والواقـع أن   . سحيق موغل ىف القدم رمبا قبل نشأة القانون الدوىل مبعناه احلديث          
هذه االمتيازات واحلصانات تعترب أمرا ضرورياً يتحتم وجوده لسالمة وضـرورة           
وجود الدول ذاا وباعتبار أن رئيس الدولة هو زمر الدولـة ورمـز سـيادا               

 على املستوى الدوىل وسلطة التعامـل   إراداالهلا وىف يد سلطة التعبري عن       واستق
واهم .  واملنظمات الدولية وغريها من الكيانات الدولية      األخرىبامسها مع الدول    

االمتيازات واحلصانات الىت يتمتع ا رئيس الدولة تتمثل ىف حرمة ذاته وحرمـة             
ى دولة أخرى غري دولته سـواء  مسكنه وعدم جواز خضوعه للسلطات احمللية ال     

كانت سلطات قضائية أو تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو سـلطات الـضبط أو     
  :غريها وذلك على النحو التاىل

  
أوال 
ً

  :حرمة ذات الرئيس وحرمة مسكنه: 
ال جيوز التعرض لرئيس الدولة أو التعرض ملسكنة من قبل السلطات الداخلية      

فال جيوز  . الظروف و باى صورة من الصور       رف من   الى دولة أجنبية حتت اى ظ     
 القبض عليـة أو حجـزه أو ايقافـة أو           األجنبيةالى سلطة من سلطات الدولة      

وعلـى  .  سبب من األسـباب      الى تفتيشه أو أو التعرض ملسكنه فيها      ةتفتيشي
سلطات الدولة أن تعامله بكل االحترام الواجب لرئيس الدولة لرئيس الدولـة و       

كما جيب على    . األفراد من اعتداء من قبل      إليهمايته ضد ما قد يوجه      أن تقوم حب  
 السريعة والفعالة ملعاقبة أى شخص يرتكـب اى   اإلجراءاتسلطات الدولة اختاذ    
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 باالعتبار واالحتـرام  لاخال اى فعل قد يسبب أو الدولة سئيرفعل ضد شخص   
  .الواجبني لرئيس الدولة

لة للـسلطات الداخليـة فـى عدم جواز خضوع رئيس الدو: ًثانيا
  :الدولة األخرى

يعىن حصانة رئيس الدولة حصانة كاملة مـن اخلـضوع للـسلطات            وهذا  
 رئـيس الدولـة   –وهذه احلصانات تسرى سواء كـان      . أخرىالداخلية لدولة   

 كان موجوداً  أو - كما ىف حالة قيامة بزيارة هلا      األخرىموجوداً ىف أراضى الدولة     
 رئـيس  إخـضاع وعلى ذلك فال جيوز .  دولته األصلية  ىفأو أخرىىف اى دولة  

 أخرىدولة  الدولة ىف اى عمل يقوم به أو اى تصرف يصدر عنه أثناء وجوده ىف               
 الدولـة   أراضى وهذه احلصانات تسرى سواء كان رئيس الدولة موجوداً ىف           –

 أو أخرى أو كان موجوداً ىف اى دولة        – كما ىف حالة قيامة بزيارة هلا        –األخرى  
 رئيس الدولة ىف اى عمل يقوم       إخضاعوعلى ذلك فال جيوز     . ىف دولته األصلية    

 وجوده ىف دولة ألجنبية لقضاء تلـك الدولـة          أثناء اى تصرف يصدر عنه      أوبه  
 مـن   أخـر  اى نوع    أو إداريا مدنياً أو    قضاءها كان   أوسواء كان قضاءاً جنائياً     

نسبة للقـضاء اجلنـائى هـو     حصانة رئيس الدولة بالإنوالواقع .  القضاء أنواع
 بالنسبة للقضاء املـدىن فيجـوز   أماحصانة كاملة ومطلقة وال جيوز التنازل عنها       

 قام برفع دعوى مدنية أمـام قـضاء الدولـة           إذالرئيس الدولة أن يتنازل عنها      
. األجنبية ولرئيس الدولة حصانة أيضاً ضد تنفيذ اى حكم يكون قد صدر ضده              
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 الـدول   ءالرؤسـا ور تكون فيها احملاكم خمتصة بالنسبة        هناك عدة أم   إنوالواقع  
  :واحلكومات األجنبية وهى

 الدولة الىت تباشر احملكمـة      إقليمالدعاوى العقارية املتعلقة بعقار موجود ىف        -١
  .فيها االختصاص

 .الدعاوى املتعلقة مبنقول موجود ىف أراضى الدولة -٢
 ويـشترك فيهـا     . الدولـة  إقليمالدعاوى املتعلقة بشركات مفتوحة على       -٣

 .الدول األجنبية باعتبارهم ورثة أو موصى هلم رؤساءاحلكومات أو 
ىف حالة قبول رئيس الدولة الختصاص القضاء احمللى أو الداخلى للدولـة             -٤

 . مطلقةإزاءه فيما عدا القضاء اجلنائى الذى تعترب احلصانة األخرى
 إقليمولة ىف   بالنسبة لدعاوى التعويضات نتيجة فعل ضار وقع من رئيس الد          -٥

غري أن البعض يذهب إىل عدم جواز قبول هذه الدعاوى           . األخرىالدولة  
 كان الـرأى    أياولكن  .  تنازل عنها صراحة   إذا إاللتمتع الرئيس باحلصانة    

ففى مجيع األحوال ال تقبل دعاوى التعويضات الناجتة عن اى عمـل مـن              
 .األعمال السيادة
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  املطلب الثانى
  ةرئيس احلكوم

  أو
  رئيس الوزراء

  
يعترب رئيس الوزراء أو رئيس احلكومة ىف النظام الربملاىن هو الشخص الـذى           

بينما يعتـرب  ميارس من الناحية الفعلية والقانونية مهام احلكم ومسؤلياته ىف الدولة       
منصب رئيس الدولة منصب شرىف فقط ومن وجهة نظر القانون الـدوىل فـإن              

ربملانية يتمتع بذات االمتيازات واحلصانات الىت تتمتع الرئيس احلكومة ىف األنظمة 
ويضفى القانون .  فيما سبقإليهاا رئيس الدولة على املستوى الدوىل والىت أشرنا 

 رئيس احلكومة بصفة عامة نفس احلصانات       أوالدوىل على منصب رئيس الوزراء      
  .واالمتيازات الىت يضفيها على رئيس الدولة

  
  املطلب الثالث

  س احلكومةرئي
  أو

  رئيس الوزراء
  

منصب وزير الشئون اخلارجية ذو أمهيـة بالغـة بالنـسبة للـشئون             يعترب  
فهو املمثل الرمسى للدولة ىف هـذا       . والعالقات الدبلوماسية واخلارجية لكل دولة    

اال وينوب عن رئيس الدولة أو رئيس احلكومة ويتحدث باسم دولته وهو لـه     
ذ السياسة اخلارجية للدولة مع رئيس الدولة ، ووزيـر          الدور اهلام ىف رسم وتنفي    

اخلارجية يعترب ىف احلقيقة حلقة االتصال بني دولته والدول األخرى وهو املسئول            
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الرمسى عن إدارة وتنفيذ الشئون اخلارجية بالتفاوض باسم الدولـة مـع وزيـر              
الشئون اخلارجية للدول األخرى وغريهم من ممثلى الـدول األخـرى ويقـوم             
بالتباحث معهم ومناقشة كافة األمور واملسائل واملوضوعات الىت ـم دولتـه            

 ممثلى الـدول  عملعاهدات واالتفاقيات املختلفة م   ويتفاوض باسم دولته خبصوص ا    
دولته ويتفاوض باسـم دولتـه    وخيتص وزير الشئون اخلارجية بتمثيل     .األخرى  

وخيتص وزيـر الـشئون     . خبصوص املعاهدات املختلفة مع ممثلى الدول األخرى      
اخلارجية بتمثيل دولته ىف املؤمترات الدولية ومتثيلها لدى اهليئـات واملنظمـات            
واملؤسسات والوكاالت الدولية املختلفة وكذلك خيتص بالقيـام باختـاذ كـل            
اإلجراءات الالزمة حلماية املصاحل السياسية واالقتصادية لدولته ىف مواجهة الدول         

ات الالزمة حلماية مواطىن دولته ومصاحلهم ىف اخلـارج         األخرى واختاذ اإلجراء  
وتبىن دعواهم على الصعيد الدوىل والتفاوض والتباحث والتقاضى بشأا مـع           

  .الدول األخرى املعنية
والواقع أن منصب وزير الشئون اخلارجية قد زادت امهيتة بزيادة االتـصال            

 منصب وزير أصبحوقد . ول والتعاون والتداخل وزيادة العالقات املطردة بني الد
 دول معظـم اخلارجية أو وزير الشئون اخلارجية متزايد األمهية بطريقة بالغـة ىف            

  .العامل حىت أنه أصبح ىف بعض الدول يلى ىف األمهية مباشرة منصب رئيس الدولة
ويعترب اختيار وزير الشئون اخلارجية من أهم و أصعب و أدق املهم الىت يقوم        

 أو رئيس احلكومة حبسب األحوال فعملية االختيار ذاا ترسـل           ا رئيس الدولة  
 األمـور  ىف   اواجتاها الدول املختلفة مبا ستكون عالية سياسة الدولة         إىل إشارات
  .املختلفة
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  :حصانات وامتيازات وزير الشئون اخلارجية
 األخرى وذلك   الدول مبعوثني دبلوماسني هلا ىف      بإرسال اآلنتم دول العامل    

 املبعوثني وإرسال. ثيلها والدفاع عن مصاحلها ومصاحل رعاياها ىف تلك الدول       لتم
 أو اإلمرباطور بدأ منذ عصر بعيد حيث كان يقوم  األخرى الدول   إىلالدبلوماسني  

 ىف األمور املعينة موضع     بآرائهرسول حيمل رسائل     بإرسالامللك أو رئيس الدولة     
 دالذى يعـو   ويتلقى منه الرد     أخرىولة   رئيس د  أو ملك   أو إمرباطور إىلاهتمامه  

ويتقدم العالقات بني الدول وتبعثها وزيادا ظهـرت احلاجـة إىل           . دولته إىلبه  
 الـدول ذات    بالذات الدول األخرى و     زىضرورة وجود ممثلني دائمني للدولة      

 دوال عديدة هلا    اآلن من حيث عالقاا بدولة املبعوث الدبلوماسى وهناك         األمهية
 املبعـوثني   إرسـال  دائمة ىف معظم دول العامل  ، والواقـع أن            ةدبلوماسيبعثات  

 ترسـل   إنالدبلوماسيني هو حق أصيل لكل دولة ذات سيادة حيث حيـق هلـا              
  . ممثلني دبلوماسيني لدى الدول األخرىأومبعوثني أو مندوبني 

  
  اختيار املبعوثني واملمثلني الدبلوماسيني

  ):یة وأعضاء البعثةاختیار رئیس البعثة الدبلوماس(
تقوم الدولة عن طريق السلطة املختصة فيها وهى عادة رئـيس الدولـة أو              

 إخطاررئيس احلكومة باختيار رئيس البعثة الدبلوماسية هلا لدى دولة أخرى ويتم            
 تعترض علـى هـذا الـشخص        إن األخرى بامسة وجيوز للدولة     األخرىالدولة  

وقـد   . إليهافقة الدولة الىت سيوفد       وعندئذ جيب أن خيتار شخص أخر جيوز موا       
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 على هذا احلكـم حيـث     ١٩٦١نصت اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام       
  :قررت املادة الرابعة من هذه االتفاقية أنه

 املزمعجيب على الدولة املعتمدة التأكيد من قبول الدولة لديها الشخص           " -١
  . رئيساً للبعثة املنشأة فيهاهاعتماد

 رفـض القبـول للدولـة    أسـباب  بأداءاحلكومة املعتمد لديها  ال تلتزم    -٢
 ".املعتمدة

وتقوم الدولة عادة بتجديد وتعيني العدد الذى تراه الزما من املـواطنني            
الدبلوماسيني مع رئيس البعثة ، غري أنه جيوز للدولة املعتمدة لديها أن تعترض         

ا أن تعترض على    على أى من هؤالء املوظفني وعندئذ جيب تعيني غرية كما هل          
العدد أو حتديده عند حد معني       إنقاصحجم البيئة الدبلوماسية وذلك بطلب      

  .وتطبيق ىف مثل تلك األحوال قاعدة التبادل واملعاملة باملثل
  :الدبلوماسينيترتيب املبعوثني 

 مسألة اخلالف ١٩٦١ ةلسنحسمت اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية 
دبلوماسيني لدى الدولة املعتمدين لديها فقد رتبتهم املادة حول ترتيب املبعوثني ال

  : من االتفاقية على الترتيب اآلتى١٤
سفراء ومندوبى البابا من درجو قاص د رس ولى      وتشمل ال  : المرتبة األولى 

 األج  رینالمعتم  دین ل  دى رؤس  اء ال  دول ورؤس  اء البعث  ات   
  .الذین فى درجة مساویة لھم

لمن دوبین وال  وزراء المفوض  ون ، والقاص  دون   وت  شمل ا :المرتب ة الثانی  ة 
  .الرسولیون الوكالء المعتمدون لدى رؤساء الدول
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 وتشمل القائمون باألعمال المعتمدون لدى وزراء الشئون  :المرتبة الثالثة
  .الخارجیة

  
  وظائف ومهام املبعوثني الدبلوماسيني

تمدين لـديها    بتمثيل دولتهم لدى الدولة املع     الدبلوماسينييقوم املبعوثني   
كما يقوم بالتفاوض باسم حكومة دولتهم مع الدولة املعتمدين ليدها ىف شىت            

ويقوم كذلك بدور   . األمور واملسائل والشئون الىت م العالقات بني البلدين       
الوساطة بني احلكومتني ويقومون بدور هام ىف حماولة تقريب وجهات نظـر            

وكـذلك  . ا من وجهات نظر دولتهم  املعتمدين لديهأو إليهاالدولة املوفدين   
وكذلك يقوم املبعوثـون   .  حبماية مصاحل دولتهم     الدبلوماسينييقوم املبعوثني   

 مـصاحل مـواطىن دولتـه      تسواء كان الدبلوماسيون حبماية مصاحل دولتهم     
 كل ذلك بالعمـل     إىل باإلضافةويقوم املبعوثون الدبلوماسيون    . وحقوقهم  

لصداقة مع املسئولني ىف الدولة املوفـدين       على خلق جو مناسب من الود وا      
 املعتمدين لديها لتسهيل أداء وظائفهم املتخلفة ويقومـون مبراقبـة           أو إليها

حقائق ومشاعر الناس والعالقات املـؤثرة      جمريات األمور واألحداث ومعرفة     
 املعتمدين لديها حىت ميكن هلم نصح دولتهم مبـا          أو إليهاىف الدولة املوفدين    

ها اختاذه من أمور ومواقف مبينة على أساس علمى وعملى سـليم             علي جيب  
ويتـوىل املبعوثـون   .  ممكنة لصاحل بالدهـم      استفادةلتحقيق أكرب و أحسن     

 املسئولني ىف دوهلم لكى ميكنهم      إىل مالحظام وآرائهم    إرسالالدبلوماسيون  
لقيـام  غري أنه ال جيوز للمبعوثني الدبلوماسـيني ا       . اختاذ ما يناسب من قرار    
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 أو املعتدين   إليهابأعمال التجسس أو األعمال العدوانية ضد الدول املوفدين         
  .لديها

  
  املبحث الثالث

  ةالدبلوماسياحلصانات واالمتيازات 
  

موضوع احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية واحداً من أهم و أقدم يعترب  
فصيلية دقيقـة   املوضوعات الىت عاجلها القانون الدوىل و أوجد هلا أحكاماً ت         

وكثرياً ما قامت حروب بني دول أو ممالـك أو          . تطبق بكل الدقة واالحترام   
 أو املمالـك   بسبب عدم احترام إحدى  هذه الدول      إمارات أو   إمرباطوريات

 لتلك االمتيازات و احلصانات الدبلوماسـية       اإلمارات أو   اإلمرباطورياتأو  
 احتجـاز الرهـائن   ويعترب حكم حمكمة العدل الدولية الـصادر خبـصوص        

 ىف السفارة األمريكية ىف طهران واحداً من أحدث         األمريكيني والدبلوماسيني
 والذى سنعرض له بالتفـصيل ىف       الشأناألحكام القضائية الصادرة ىف هذا      

 حكمـني ىف هـذا      أصدرت ، وىف احلقيقة فإن احملكمة       ةكبريمواضع أخرى   
وقد صدر احلكمان   ) نهائى  اخلصوص اوهلما حكم وقىت والثاىن وهو احلكم ال       

 الذى يدل على أمهية    األمر آراء مجيع قضاه حمكمة العدل الدولية وهو         بإمجاع
وثبات واستقرار ورسوخ القواعد القانونية املتعلقة باحلصانات واالمتيـازات       
الدبلوماسية ىف النظام القانوىن الدوىل بطريقة ال تثري الكـثري مـن اللـبس              

 . من قواعد ومبادئ القانون الدوىل العام األخرى       والغموض مثل كثري غريها   
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وقد كان العرف الدوىل هو املـصدر األول األساسـى للقواعـد املتعلقـة           
 هلـذه   اآلن املـصدر الرئيـسى      إنباحلصانات واالمتيازات الدبلوماسية إال     

القواعد هو املصدر االتفاقى حيث عقدت ثالث اتفاقيات عاملية رئيـسية ىف            
 والثنائية  اإلقليميةضافة إىل عدد أخر غري حمدود من االتفاقيات         هذا اال باإل  

واالتفاقيات الثالثة الرئيسية هى اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لـسنة          .
 واتفاقيـة البعثـات     ١٩٦٣ فيينا للعالقات القنصلية لسنة      ةواتفاقي ١٩٦٩

( ن الدوىل   ويعد القانون الوطىن مصدراً مكمال للقانو     . ١٩٦٩اخلاصة لسنة   
ىف هذا اال وقد صدر ىف العديـد مـن دول    ) العرف واالتفاقيات الدولية    

العامل قوانني مقررة لنظم احلصانات واالمتيـازات الدبلوماسـية ىف الـنظم            
  .القانونية الداخلية لتلك الدول
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  املطلب األول
  النظرية املضرة ألساس

  احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية
  

قة الدولى عدة نظریات فى مجال تفسیر أساس ظھرت فى الف
 ونظریة الصفة اإلقلیم نظریة امتداد أھمھاالحصانات واالمتیازات 

  .النیابیة ونظریة مقتضیات الوظیفة
  :اإلقلیمنظریة امتداد  - ١

تقوم هذه النظرية على افتراض أن املمثل أو املبعوث الدبلوماسى لدولته           
 امتداد إلقيلم الدولة ويعـىن ذلـك أن   وكذلك مقر البعثة الدبلوماسية تعتري 

. لو كان ال يزال ىف دولته مل يغادرهـا     املمثل الدبلوماسى جيب أن يعترب كما       
والواقع أن هذه النظرية قد هجرت من قبل الفقه الدوىل احلـديث وذلـك              

 الواقعيـة لـيس   فمن الناحية . لتنافيها مع اعتبارات الواقع واملنطق والقانون     
عوث أو املمثل الدبلوماسى يعترب قطعة من إقليم دولته وليس          صحيحاً أن املب  

  الدولة الىت متثلـها      إقليمصحيحاً أن مقر البعثة الدبلوماسية تعترب جزء من         
كما أنه لو كـان ذلـك       .  دولة أخرى    إقليمبالرغم من وجودها ىف داخل      

صحيحاً ألصبحت عاصمة الدولة املوجود فيها البعثات الدبلوماسية تـضم          
كما أنه لو كان ذلك صحيحاً      . زاء من أقاليم أكثر من مائة ومخسني دولة         أج

ملا خضع املمثلون الدبلوماسيون ومقـار البعثـات الدبلوماسـية لقـوانني            
 باحترام قوانني املرور والقوانني اخلاصة بقيود       االتزمووتنظيمات الضبط وملا    
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لودهـا ىف مقـر   كما انه إذا وضعت مواطنة مو   . االرتفاع ألغراض الطريان    
 أثناء زيارا هلذه السفارة ألى سبب فإن هذا املولود ال يتمتـع          أجنبيةسفارة  

 اإلقـرار  ىف   اإلقليمجبنسية الدولة صاحبة السفارة حىت لو كانت تأخذ حبق          
ولو كانت هذه النظرية صحيحة المكن      .  االعتراف ا    أوباجلنسية األصلية   

لوماسية ىف أغراض تتناىف مـع قـانون        سفارة أو مقر البعثة الدب    استخدام ال 
الدولة املوجودة فيها دون أن يعترب ذلك خمالفـة للواجبـات الدبلوماسـية             

  .املفروضة على البعثة الدبلوماسية
  :نظریة النیــــــــــــابة - ٢

 يتمتعـون   مؤدى هذه النظرية هو أن املبعوثني واملمثلني الدبلوماسـيني        
 بصفتهم نواباً عن رؤسـاء دوهلـم ىف         باحلصانات واالمتيازات الدبلوماسية  

" متثيلهم لدوهلم لدى الدول األخرى وقـد ورد ىف هـذا الـشأن عبـارة                
كما ترمجها األستاذ الدكتور على صادق ألبو هيف ىف الطبعـة           " مونتسيكيو

اقتضى "حيث ورد بالنص    ) ١٢٤ص  ( الثالثة من مؤلفه القانون الدبلوماسى      
و املستفادة مـن     فراء لبعضهم و احلكم   قانون الشعوب أن ترسل األمراء س     

طبيعة األمور مل تسمح بأن يتبع هؤالء السفراء األمري الذين يوفدون لديه وال             
فهم صوت األمري الذى بعث م ، وهذا الصوت جيب          .أن خيضعوا لقضائه    

وهم غالباً ما ال    .  عقبة   أية تعترض سبيل عملهم     إالأن يكون حراً ، فيجب      
لذا فقـد ميكـن أن    . ألم يتكلمون عن شخص مستقل      يكونوا حمل رضاء    

وقد ميكن  .  كان من اجلائر عقام من اجل اجلرائم         إذا جرائم   إليهمتنتسب  
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عليهم من أجل املديونية فهل      كان جائزاً القبض     إذا تفترض عليهم ديون     أن
  ".ميكن ألمري ذى عزة أن يتكلم بلسان شخص خيشى هذه األمور

رية كسابقتها مل تعد تلق قبوالً ىف الفقه الدوىل ألا          والواقع أن هذه النظ   
 احترام لوائح   ال تفسر الواقع العملى حيث جيب على املبعوثني الدبلوماسيني        

الضبط اخلاصة بالدولة املوفدين إليها ، وكذلك فإم يتمتعون باحلـصانات           
مـدين  واالمتيازات الدبلوماسية ليس فقط ىف الدولة املوفدين إليهـا أو املعت          

لديها ولكنهم أيضا يتمتعون بقدر معني وهام من تلك احلصانات واالمتيازات      
الدبلوماسية وهم مارين بأراضى دول أخرى واالمتيازات الدبلوماسية لـيس         
فقط ىف الدول املوفدين إليها أو املعتمدين لديها ولكنهم أيضا يتمتعون بقدر            

ماسية وهم مارين بأراضى    معني وهام من تلك احلصانات واالمتيازات الدبلو      
  .دول أخرى أثناء سفرهم إىل وعودم من مقار بعثام الدبلوماسية

 :نظریة مقتضیات الوظیفة - ٣
وهذه النظرية الىت القت قبوالً واسع النطاق ىف الفقـة الـدوىل وهـى            

 تستجيب للواقع العملى ومقتضيات املنطق والقانون بأا وتتميز اآلنالسائدة 
يازات واحلصانات الدبلوماسية مبقتضى هذه النظرية ضـرورة        وتعترب االمت . 

 والطمأنينة الالزمة غـري     األمانيقتضيها حسن قيامهم بوظائفهم ىف مناخ من        
متأثرين مبختلف الظروف واملؤثرات الىت قد تقوم خبلقها السلطات ىف الدولة           

 األخرى   أو املعتمدين لديها وغري متأثرين بالظروف واملؤثرات       إليهافدين  املو
 وجـه  وأحـسن والىت تنشأ والىت قد تعوقهم عن أدائهم لعملهم على أكمل        

  . لدوهلمممثلنيممكن باعتبارهم 
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والواقع أم هذه النظرية تفسر بطريقة منطقية حدود ومدى احلـصانات           
واالمتيازات الدبلوماسية وكون هذة احلصانات واالمتيازات غـري مطلقـة          

منح بعض هذه االمتيـازات واحلـصانات       ولكنها مقيدة كما تفسر النظرية      
 ىف الدول الىت ميرون بأراضـيها أو أقاليمهـا أثنـاء       الدبلوماسينيللمبعوثني  

  .سفرهم من دوهلم إىل مقار بعثام وعودم وهكذا
وكذلك تبور هذه النظرية وتفسر القواعد املتعلقة خبضوع التـصرفات          

 الدبلوماسـيني ا املبعـوثني    املتعلقة مبقرات واقعة ىف أرض الدولة والىت جير       
وتـربر  .  أو املعتمدين لديها لقانون الدولة املوجودة فيها العقار        إليهااملوفدين  

وتفسر كذلك هذه النظرية كل األمور األخرى الىت ال تستطيع النظريتـان            
  .السابقتان تربيرها أو تفسرها

  املطلب الثانى
  ماهية االمتيازات واحلصانات الدبلوماسية

  
بإجياز ىف الفرعني التاليني موضوع احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية        ندرس  

الىت تتمتع ا البعثة الدبلوماسية ذاا ىف الفرع األول وموضـوع احلـصانات              
واالمتيازات الدبلوماسية الىت يتمتع ا املبعوث الدبلوماسى ىف الفرع الثاىن وذلك 

  :على النحو التاىل
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  األولالفرع 
  ت واالمتيازات اخلاصة بالبعثة الدبلوماسيةاحلصانا

  
تتلخص ھذه االمتیازات والحصانات الخاص ة بالبعث ة الدبلوماس یة        

  :ذاتھا فیما یلى
  .حرمة وحصانة مقر البعثة الدبلوماسیة ووثائقھا - ١
 س واء وج دت ف ى       ةالدبلوماس ی حرمة وحصانة أم وال البعث ة        - ٢

 مق    ر البعث    ة أو ف    ى البن    وك والم    صاریف أو غیرھ    ا م    ن  
 .المؤسسات المالیة

 .حرمة الرسائل والحقیبة الدبلوماسیة وحصانتھا - ٣
 .كفالة حریة االتصال ووسائلة - ٤
 . من الخضوع للضرائب والرسوماإلعفاء - ٥
 .االجتماعي من أحكام الضمان اإلعفاء - ٦
 .حصانات وامتیازات وتسھیالت أخرى - ٧

  :وندرس ھذه االمتیازات والحصانات بإیجاز كما یلى
 

 البعثة الدبلوماسية بإجياد مكان سواء عن طريـق         إليهاتلتزم الدولة املوفد    
التمليك أو التأجري ليصبح مقراً للبعثة وتلتزم الدولة باملراعاة الدقيقة حلرمـة             
وحصانة مقر البعثة الدبلوماسية وتلتزم حبماية هذا املقر من أى اعتداء قد يقـع   

 راحـة وطمأنينـة البعثـة       إقالقعليه ومنع أى حماولة من شأا أن تؤدى إىل          
.  بأمن املقر أو أمن البعثـة و أفرادهـا           اإلخاللالدبلوماسية وأعضائها أو إىل     

 ضـرورى  أمـر ويتمتع مقر البعثة حبصانة دبلوماسية باعتبار أن مقر البعثة هو           
ويشتمل مقر البعثـة    .بلوماسىمرتبط بالدولة املوفدة والزم ملمارسة العمل الد      
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على كل املباىن و األماكن الىت تشغلها البعثة أو تستخدمها سواء كانـت      عادة  
 مملوكة للدولة املعتمـدة     آو مملوكة للدولة املوفدة للبعثة      األماكنهذه املباىن و    

 وسواء حصلت عليها الدولـة املوفـدة بطريـق    ألفرادلديها البعثة أو مملوكة    
 أن الفنـاء    أيضاويالحظ  .  أو بأى طريق قانوىن أخر       اإلجياريق  التمليك أم بطر  

مبقر البعثة أو احمليط باملباىن الىت تتبع البعثة واحلديقة أو احلدائق امللحقة ا احمليط 
املخصصة للسيارات ىف البعثة تعترب من قبيل املقر وتـسرى           األماكنواحملال أو   

  . اخلاصة باملقرعليها القواعد املتعلقة باحلرمة واحلصانة
ويالحظ أيضاً أن مكان إقامة رئيس البعثة من األماكن الىت يـسرى عليهـا              

  .تعريف املقر ويسرى عليه ما يسرى عليها من حصانات وامتيازات
وتقتضى حصانة مقر البعثة إىل جانب التزام الدولة املعتمدة لديها باحلماية           

 اى  إلجـراء انت من دخول املقر      تلتزم الدولة أيضاً بأن متتنع سلطاا أيا ك        أن
ولكن جيب مالحظة أنـة ىف أحـوال الـضرورة    .  بإذن رئيس البعثة     إالعمل  

القصوى قيام سلطات الدولة بدخول مقر البعثة النقاذ أرواح بشرية معرضـة            
 إرهابيـة   عصابة ىف حالة قيام     أوخلطر جسيم كما ىف حالة نشوب حريق مدمر         

.  املقر وديد حيام ديداً خطـرياً     أورة  مسلحة باحتجاز رهائن داخل السفا    
وىف مثـل   . وىف مثل هذه احلاالت يكون دخول سلطات الدولة ديداً خطرياً           

 مقر البعثـة حمـدوداً حبـدود        إىل يكون دخول سلطات الدولة      تاحلاالهذه  
  .الضرورة املربرة للدخول وال جيوز أن يتجاوزه إىل أى عمل أخر

  .أيضائق املوجودة باملقر تتمتع بذات احلصانة وجيب أن يالحظ أن الوثا
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 مـن اتفاقيـة فيينـا للعالقـات         ٢٢وجيب ىف النهاية مالحظة أن املادة       
  :الدبلوماسية قد أوردت األحكام اخلاصة حبصانة املقر على النحو التاىل

وال جيوز لرجال السلطة العامـة للدولـة        .تكون حرمة دار البعثة مصوتة    
  . برضا رئيس البعثةإال املعتمدة لديها دخوال

يترتب على الدولة املعتمد لديها التزام خاص باختاذ مجيع التدابري املناسـبة            
 بـأمن أو مـساس      إخاللحلماية دار البعثة من أى اقتحام أو ضرر ومنع أى           

 .بكرامتها
تعفى دار البعثة و أثاثها و أمواهلا األخرى املوجودة فيها ووسائل النقل هلا             

 .تفتيش أو االستيالء أو احلجز أو التنفيذ  الإجراءاتمن 
  ."كما تقضى حرمة حمفوظات البعثة ووثائقها مصوتة دائماً أيا كان مكاا" 
  
 

اتفقت  املمارسات الدولية ورسخ ىف العـرف الـدوىل أمـوال البعثـة              
ـ  أن طبيعة إذالدبلوماسية هلا حصانة وحرمة      ية يتطلـب   عمل البعثة الدبلوماس

.  العمل بفعاليـة وحريـة     وألداء شئون البعثة    إلدارةتوافر قدر من املال يلزم      
وبالتاىل ال جيوز أن تكون هذه األموال موضع نزاع أمام القضاء الداخلى كما             
ال جيوز احلجز عاليها أو التنفيذ عليها استيفاء حلكم قضائى ويستوى ىف ذلـك     

ألموال موجودة ىف مقر البعثة أو ىف البنـوك أو املـصاريف أو      أن تكون هذه ا   
  . املالية املختلفةاملؤسسات
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ولكن بدأ العمل ىف كثر من الدول على قصر احلصانة على األموال ذات             
الطابع العام أم األموال الىت تستخدم ىف النشاط التجـارى ىف تتمتـع ـذه               

  .احلصانة
قدرة على احلركة والتـصرف و أداء  والسبب ىف هذه احلصانة هو اتاحة ال  

املهام الدبلوماسية على أحسن وجه إذ أن السماح باحلجز عاليهـا أو التنفيـذ     
 العمل الدبلوماسى ويعـوق     عليها أو االستيالء عليها يؤدى بالتأكيد إىل عرقلة       

  .أداء البعثة لعملها لدرجة قد تؤدى إىل توقف هذا العمل بالكلية
  
 

جرى العرف الدبلوماسى وكذلك أكدت أحكام اتفاقية فيينا للعالقـات          
الدبلوماسية على حرمة الرسائل واحلقيبة الدبلوماسية وعلى حصانتها وقد ورد          

 والثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة الثانية من اتفاقية ىف فقراا     ٢٧نص املادة   
  :اً هلذه احلرمة واحلصانة على النحو اآلتىوالسابعة معاجل

  "٢٧مادة "
  

١- .........................  
ويقصد باملراسالت الرمسية   . تكون حرمة املراسالت الرمسية للبعثة مصونة      -٢

 .مجيع املراسالت املتعلقة بالبعثة ووظائفها
 .ال جيوز فتح احلقيبة الدبلوماسية أو حجزها -٣
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لف منها احلقيبـة الدبلوماسـية عالقـات     جيب أن حتمل الطرود الىت تتأ      -٤
 الوثائق الدبلوماسـية    إال حتتوى   ناخارجية ظاهرة تبني طبيعتها وال جيوز       

 .املعدة لالستعمال الرمسىواملواد 
تقوم الدولة املعتمدة لديها حبماية الرسول الدبلوماسى أثناء قيامة بوظيفة ،  -٥

 الطرود الىت تتـألف  على أن يكون مزوداً بوثيقة رمسية تبني مركزه وعدد 
منها احلقيبة الدبلوماسية ويتمتع شخصة باحلصانة ، وال جيوز أخـضاعة           

 . صورة من صور القبض أو االعتقالألية
وجيوز للدولة املعتمدة أو للبعثة تعيني رسول دبلوماسى خاص وتسرى ىف            -٦

 من هـذه املـادة ، وينتـهى سـريان         ٥هذه احلالة أيضاً أحكام الفقرة      
ذكورة فيها بقيام مثل هـذا الرسـول بتـسليم احلقيبـة            احلصانات امل 

 .إليهالدبلوماسية املوجودة ىف عهدته إىل املرسل 
 يعهد باحلقيبة الدبلوماسية إىل ربان إحدى الطائرات التجاريـة          إنوجيوز   -٧

وجيب تزويد هـذا الربـان      .املقرر هبوطها ىف أحد مواىن الدخول املباحة      
لىت تتألف منها احلقيبة الدبلوماسية ولكنه      بوثيقة رمسية تبني عدد الطرود ا     

 .ال يعترب رسوالً دبلوماسياً من ربان الطائرة بصورة حرة مباشرة
 
 

جرى العرف الدوىل و أحكامة اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية علـى           
 أمـر لوماسية وهو   ضرورة كفالة حرية االتصال ووسائله بالنسبة للبعثة الدب       

وقد بينا فيما سبق ما يدل على       .  العمل الدبلوماسى    إجناحضرورى من اجل    
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أمهية ذلك من ناحية احلقيبة الدبلوماسية وحرمتها وحصانتها وحرمة وحصانة          
 من املـادة    األوىلوقد جرى حكم الفقرة      . األخرىاملراسالت الدبلوماسية   

  :سية على أنـــه من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوما٢٧
جتيز الدولة املعتمدة لديها البعثة حرية االتصال جلميـع األغـراض           " 

ـ  الرمسية وتصون هذه احلرية ، وجيوز للبعثة ، عن اتصاهلا      ةحبكومـة الدول
املعتمدة وبعثاا األخرى ، أينما وجدت، أن تستخدم مجيع الوسائل املناسبة    

 املرسلة بالرموز أو بالـشفرة ،       ، مبا ىف ذلك الرسل الدبلوماسية والرسائل      
 إال السـلكى    إرسالوال جيوز ، مع ذلك للبعثة تركيب أو استخدام جهاز           

  ".برضا الدولة املعتمد لديها
  

 
 إعفـاء يقر القانون الدوىل العرىف وكذلك القانون الدوىل التفاقى مبـدأ     

. خلضوع للضرائب والرسوم ىف الدولة املعتمد لديها        البعثة الدبلوماسية من  ا    
 للعالقات الدبلوماسية على مـا      فيينا من اتفاقية    ٢٣وقد جرى حكم املادة     

  :يلى
 مرافق البعثة اململوكة    إىلتعفى الدولة املعتمدة ويعفى رئيس البعثة بالنسبة         -١

ة ما مل    والبلدي واإلقليمية من مجيع الرسوم والضرائب القومية       املستأجرةأو  
  .تكن مقابل خدمات معينة
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 املنصوص عليه ىف هذه املـادة علـى تلـك الرسـوم         اإلعفاءال تسرى    -٢
والضرائب الواجبة مبوجب قوانني الدولة املعتمدة لديها على املتعاقـدين          

 ". مع رئيس البعثةأومع الدولة املعتمدة 
  :كما تقضى المادة من نفس االتفاقیة بما یلى

 أثن  اء تتقاض  اھا البعث  ة إل  ىاریف تعف  ى الرس  وم والم  ص " 
  ".قیامھا بواجباتھا الرسمیة من جمیع الرسوم والضرائب

  
 

 مـن اتفاقيـة فيينـا للعالقـات         ٣٣ورد النص على هذا اإلعفاء ىف املادة        
  :الدبلوماسية والىت جرى حكمها على النحو األتى

سى بالنسبة إىل اخلدمات املقدمة إىل الدولة املعتمـدة    يعفى املبعوث الدبلوما   -١
 أحكـام من أحكام الضمان االجتماعى املقدمة اىل الدولة املعتمـدة مـن            

الضمان االجتماعى الىت قد تكون نافذة ىف الدولة املعتمدة لديها وذلك مع            
  . من هذه املادة٣ بأحكام الفقرة اإلخاللعدم 

 من هذه املادة على اخلـدم  ١ىف الفقرة  املنصوص عليه  اإلعفاءكذلك يرى    -٢
 : الدبلوماسى وحدةاملبعوثاخلاصني العاملني ىف خدمة 

 أوإن مل يكونوا من مواطىن الدولة املعتمدة لديها           - أ
 .من املقيمني فيها اقامة دائمة

 خاضعني ألحكام الضمان االجتماعى الىت      اوكانو  - ب
  .خرى ىف الدولة املعتمدة أو ىف أية دولة أنافذةقد تكون 
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جيب على املبعوث الدبلوماسى الذى يستخدم أشخاصاً ال يسرى عليهم           -٣
 من هذه املادة أن يراعى االلتزامـات  ٢ املنصوص عليه ىف الفقرة   اإلعفاء

 . على أرباب األعمالاالجتماعيالىت تفرضها أحكام الضمان 
 من هـذه املـادة مـن        ١،٢ املنصوص عليه ىف الفقرتني      اإلعفاءال مينع    -٤

 الـسارى ىف الدولـة      االجتماعي ىف نظام الضمان     االختيارياك  االشتر
 . مثل هذا االشتراكأجازتاملعتمدة لديها إن 

 املعـددة  أو الثنائية االجتماعيال ختل أحكام هذه املادة باتفاقات الضمان   -٥
 .األطراف وال حتول دون عقد مثلها ىف املستقبل

  
 

 للبعثة الدبلوماسية غري مـا  أخرىك تسهيالت وامتيازات وحصانات  هنا
 منها حق البعثة وحق رئيسها ىف وضع على وشعار الدولـة            أعالهورد ذكره   

 رئيس البعثة وكذا علـى وسـائل        إقامة البعثة ومن بينها مكان      أماكنحىت  
). ة من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسـي      ٢٠املادة  ( املوصالت اخلاصة به    

ويقضى ذلك بالطبع فرض التزام على الدولة املعتمدة لدا البعثة حبماية هذا            
العلم وضمان عدم التعرض له من قبل سلطاا أو مواطنيها أو غريهم مـن              

  .املقيمني ىف إقليم الدولة
 القوانني واللوائح ىف الدولـة      إطاروكذلك تعترب حرية املرور والتنقل ىف       

 التسهيالت الضرورية واهلامة الىت جيب أن تتمتع ـا          املعتمدة لديها من بني   
  .البعثة الدبلوماسية و أفرادها
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  الفرع الثانى

  احلصانات واالمتيازات الىت يتمتع
  بها املبعوث الدبلوماسى

      
 واحلصانات أمهها حرمة     بعدد من االمتيازات   الدبلوماسي املبعوثيتمتع  

وللسلطات اإلقليمية ىف الدولة ذاته ومسكنه وعدم خضوعه للقضاء اإلقليمى  
وعدم خضوعة لإلجراءات اجلنائية ولإلختصاص اجلنائى اإلقليمـى للدولـة      

ب والرسـوم   ئ لديها وكذلك يتمتع باإلعفاء من الضرا      داملوفد إليها أو املعتم   
وبعض اإلعفاءات املالية األخرى وذلك كلة حبسب التفصيل حبسب التفصيل         

  :األتى
  

 
للمبعوث الدبلوماسى حرمة خاصة وذاته مصونة وقد استقر ذلك مـن           
زمن بعيد ىف العرف الدوىل ونصت العديد من االتفاقات الثنائية بني خمتلـف             
الدول كما ورد احلكم بذلك ىف القوانني الداخلية ملعظم دول العـامل وقـد              

قاعدة الراسخة حيث قضت    قنتت اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية هذه ال      
تكون حرمة شخص املبعوث البلوماسى     "ىف املادة التاسعة والعشرين منها بأنه       

وجيب .  صورة من صور القبض أو االعتقال        ألية وال جيوز اخضاعة     .مصونة
على الدولة املعتمد لديها معاملة باالحترام الالئق واختاذ مجيع التدابري املناسبة           
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والسبب ىف هذه احلرمـة     " خصة أو حريتة أو كرامته    ملنع اى اعتداء على ش    
واحلصانة هو ضروريات ومقتضيات الوظيفة الىت تتطلب وجود هذا النـوع        

ديد ن ميارس وظيفته ىف أمان بدون أى        من احلرمة واحلصانة حىت يستطيع أ     
  .ويؤدى عمله بالفعالية الواجبة


 

استقر أيضاً ىف العمل وىف العرف الدوىل احلكم الذى يقـضى حبـصانة             
. مسكن أو مرتل املبعوث الدبلوماسى وكذلك أوراقة ومراسالته و اموالـه            

سواء عن  .  على احترام هذه القاعدة      املختلفةوقد جرى العمل ىف دول العامل       
 من خالل املبادئ والـسوابق       التشريعات الىت تضمن ذلك أو     إصدارطريق  

 من اتفاقية فيينـا     ٣٠وقد جاءت املادة    . القانونية الىت أقرها القضاء الوطىن      
  .للعالقات الدبلوماسية لتقنت هذه

  :حيث نصت على ما يلىاألحكام 
بـذات احلـصانة      يتمتع املرتل اخلاص الذى يقطنه املبعوث الدبلوماسى         " -١

  .لبعثة دار ايهماواحلماية اللتني تتمتع 
 تتمتع ا أمواله مع عدم      نكاتتمتع كذلك باحلصانة أوراقة ومراسالته ،           -٢

 مـن   ٣وسوف نعرض للفقـرة     . ٣١ من املادة    ٣ بأحكام الفقرة    اإلخالل
  . بعد قليلإليها املشار ٣١املادة 
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يضاً ىف العمل وىف العرف الدوىل مبدأ عدم خـضوع املبعـوثني      استقر  أ  
وقد .  أو املعتمدين لديها     إليهاالدبلوماسيني للقضاء االقليمى للدولة املوفدين      

وقد . واألحكام القضائية الوطنية ذه احلصانة    اعترفت التشريعات الداخلية    
ماسية حيث جـاء   ورد النص على ذلك أيضاً ىف اتفاقية فيينا للعالقات الدبلو         

  : على النحو التاىل٣١نص املادة 
 باحلصانة القضائية فيينا يتعلق بالقضاء اجلنائى       الدبلوماسييتمتع املبعوث    -١

 فال  إالللدولة املعتمد لديها ،وكذلك فيما يتعلق بقضائها املدىن واالدارى          
  :احلاالت اآلتية

 إقليمائنة ىف    العقارية اخلاصة الك   باألموالالدعاوى العينية املتعلقة      -أ 
الدولة املعتمد لديها ، ما مل تكن حيازته هلا بالنيابة عـن الدولـة              

  .املعتمد الستخدامها ىف أغراض البعثة
 والتركات والىت يـدخل فيهـا       اإلرثالدعاوى املتعلقة بشئون      -ب 

بوصفة منفذاً أو مديراً أو وريثاً أو موصى له وذلك باإلضافة عن            
 .ملعتمدةنفسه ال بالنيابة عن الدولة ا

 جتارى ميارسـه ىف الدولـة       أو مدينالدعاوى املتعلقة بأى نشاط       -ج 
 . الرمسيةوطائفةاملعتمد لديها خارج 

 . من أداء الشهادةباإلعفاءيتمتع املبعوث الدبلوماسى  -٢
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 ىف  إال املبعـوث الدبلوماسـى      إزاء تنفيذيـة    إجراءاتال جيوز اختاذ أية      -٣
من الفقرة أ من هذه ) ج(و ) ب(و ) أ(احلاالت املنصوص عليها ىف البنود 

 حبرمة شخصة  إال املساس دون   اإلجراءات اختاذ تلك    إيقافاملادة وبشرط   
 .أو مرتله

 إالمتتع املبعوث الدبلوماسى باحلصانة القضائية ىف الدولة املعتمد لـديها            -٤
 .يعفيه من قضاء الدولة املعتمد

رب حصانة كاملـة    وتعترب حصانة املبعوث الدبلوماسى من القضاء اجلنائى تعت       
غـري أن   . وكل ما ميكن للدولة املعتمد لديها أن تعتربه شخصاً غري مرغوب فيه             

 حماكم دولته، وتعترب هذه احلصانة أمـراً        أمام اجلنائية   ةاملسئوليذلك ال يعفيه من     
 أمكان ذه احلصانة كذلك عدم يرتبط.  الوظيفة الدبلوماسية أداءضروريا حلسن  

 أونائية ضد املبعوث الدبلوماسى مثل القـبض واالعتقـال         ج إجراءاتاختاذ اى   
  . بيناإناحلجز على حنو ما سبق 

ولكن بالرغم من متتع املبعوث الدبلوماسى باحلصانة الكاملة واملطلقة بالنسبة          
خيتلف حيث انه وإن كـان        أم األمر بالنسبة للمسائل املدنية     إالللقضاء اجلنائى   

 استثناءات وإرادة على هـذا األصـل وهـذه           أن هناك  إالاألصل هو احلصانة    
  : أعاله وهىإليها املشار ٣١االستثناءات وردت ىف املادة 

 الدولة املعتمـد    إقليم بعقار خاص موجود ىف      ةاملتصلالدعاوى العينية    .١
ألغـراض  لديها، ما مل يكن املبعوث حائزاً للعقار حلساب حكومته و         

  .البعثة
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، وذلـك بـصفته     إليـه  موصى   الدعاوى املتصلة بتركة أو وارثا أو      .٢
 .الشخصية وليس باسم الدولة املعتمدة

 بنشاط جتارى تام به ىف      أوالدعاوى املتصلة مبهمة حرة زاوهلا املبعوث        .٣
الدولة املعتمد لديها خراج نطاق مهامه الرمسية أيا كانت هذه املهنة أو   

 .هذا النشاط

 
نازل عن احلصانة القضائية بالنسبة للمبعوث الدبلوماسى من موضوع التيعترب 

املوضوعات الشائكة الىت حريت الفقه الدوىل فترة طويلة من الزمان واختلفـت            
وقد كان الراى القوى ىف الفقه      .  األحكام القضائية ىف العديد من الدول        دهدبص

تنـازل عـن    اء يذهب إىل انه ال جيوز للمبعوث الدبلوماسى نفـسة إن ي           هقفلاو
حصانته بالنسبة للقضايا اجلنائية بينما جيوز له أن يتنازل عن احلـصانة بالنـسبة              

  .للقضايا املدنية
كما اجته الراى الغالب إىل أن الدولة ذاا هى الىت ميكن هلا التنـازل عـن                

 كل حال فإن القضايا الىت يذكرها       ىلعواحلصانة اجلنائية ملبعوثها الدبلوماسى ،      
  .مثلة حلاالت التنازل تتعلق عادة بالقضايا املدنية واألحوال الشخصية كأحئالشرا

ولكم جيب مالحظة أن التنازل عن احلصانة القضائية غري كاف ىف حد ذاتـه      
 جيب لكى ميكن تنفيـذ هـذا        إذاحلكم الصادر ضد املبعوث الدبلوماسى      لتنفيذ  

  .احلكم أن يصدر تنازل أخر من احلصانة قيد التنفيذ
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 اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية فحسمت اخلالفات املختلفـة         وقد جاءت 
  : على األتىحول موضوع احلصانة القضائية ونصت ىف مادا الثانية والثالثني

جيوز للدولة املعتمدة أن تتنازل عن احلصانة القضائية الـىت يتمتـع ـا           -١
  .٣٧الدبلوماسيون واألشخاص املتمتعون ا مبوجب املادة 

 .لتنازل صرحياً ىف مجيع األحواليكون ا -٢
 دعوى ، االحتجاج باحلـصانة      أية أقام بعد أن    ٣٧ال حيق مبوجب املادة      -٣

 .القضائية بالنسبة إىل أى طلب عارض يتصل مباشرة بالطلب االصلى
 إدارية ال   أوأن التنازل عن احلصانة القضائية بالنسبة إىل أية دعوى مدنية            -٤

بالنسبة إىل تنفيذ احلكم بل البـد ىف        ينطوى على أن تنازل عن احلصانة       
 .هذه احلالة األخرية من تنازل مستقل

 عـن   التنازلويتضح من هذا النص أن املبعوث الدبلوماسى ال ميلك بنفسه           
 يكون التنـازل    إنوانه جيب   .  الذى ميلك ذلك هو دولته     وإمنااحلصانة املقررة له    

ولكن هناك حالة واحـدة     . عن احلصانة القضائية الصادر من قبل الدولة مكتوباً       
التنازل عن حصانتها القضائية وهى حالـة       فقط ميلك فيها املبعوث الدبلوماسى      

وىف .  فقـط  إداريةقيامة برفع الدعوى كمدعى أمام القضاء ىف دعاوى مدنية أو           
 األحوال فإن التنازل عن احلصانة القضائية ال يكفى لتنفيذ احلكم الصادر ىف             مجيع

افر تنازل أخر عن احلاصنة ضد تنفيذ احلكم         يلزم تو  إذا واإلداريةالدعاوى املدنية   
ويالحظ ىف القضايا اجلنائية أنه ال حيدث تنازل عن احلصانة الدبلوماسية ىف هذا             . 

 ميكن اعتبار الشخص غري مرغوب فيه ويطلب منه مغـادرة الـبالد             وإمنااال  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

كن طلب التعرض مـن      حماكمة عاجلة وعادلة له كما مي      إجراءويطلب من دولته    
  .دولته وكذلك بواسطة الدولة املعتمد لديها

ويالحظ  انه بالنسبة ملوضوع الشهادة فقد جـرى العـرف الدبلوماسـى             
وكذلك قررت اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية انه ال جيور تكليف املبعـوث            

  .الدبلوماسى بأداء الشهادة
 

تقرر األعراف الدولية ف العديد من الدول وكذلك ااملة الدولية ىف العدد            
 من  إليها املبعوثني الدبلوماسني املعتمدين لديها أو املوفدين        إعفاءاألخر من الدول    

.  كان مقابل خدمة فعلية   آالما أنواعهاالضرائب والرسوم الوطنية واحمللية مبختلف      
 من اتفاقية فيينـا للعالقـات       ٣٤ ىف املادة    إلعفاءاتاوقد ورد النص على هذه      

  : والىت جترى أحكامها على النحو االتىوماسيةلبالد
 مجيع الرسوم والضرائب الشخـصية أو العينيـة         هعميعفى املبعوث الدبلوماسى    

  : أو البلدية باستثناء ما يلىاإلقليميةوالقومية أو 
 أو األمـوال ة ىف مثن  عادأمثاهلاالضرائب غري املباشرة الىت تدخل        -أ 

  .اخلدمات
الرسوم والضرائب املفروضة على األموال العقارية اخلاصة الكائنة         -ب 

 الدولة املعتمد لديها ما لك تكن ىف حيازته بالنيابة عـن            إقليمىف  
 .الدولة املعتمد الستخدمها ىف أغراض البعثة
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الضرائب الىت تفرضها الدولة املعتمد لديها على التركـات مـع           -ج 
 .٣٩ من املادة ٤ الفقرة بأحكام خاللاإلعدم 

الرسوم والضرائب املفروضة على الدخل اخلاص الناشئ ىف الدولة     -د  
 املستثمر  األموالاملعتمد لديها والضرائب املفروضة على رؤوس       

 .ىف املشروعات التجارية القائمة ىف تلك الدولة 
قارى والدمغـة والرسـوم      والتوثيق والرهن الع   يلجسالترسوم    -ه 

 اإلخـالل ئية بالنسبة إىل األموال العقارى وذلك مع عدم         القضا
 .٢٣بأحكام املادة 

 من نفس االتفاقية بتمتع املبعوث الدبلوماسى والبعثـة         ٣٦كما قضت املادة    
  : من الضرائب والرسوم اجلمركية فنصت على ما يلىباإلعفاءالدبلوماسية 

 وأنظمـة   تقوم الدولة املعتمد لديها وفقاً ملا قد تسنة من قوانني          -١
 من مجيـع الرسـوم اجلمركيـة        وإعفائها اآلتيةبالسماح بدخول املواد    
 والنقل واخلـدمات    بنزالتح تكاليف   ري غ األخرىوالضرائب والتكاليف   

  .املماثلة
 .املواد املعدة الستعمال البعثة الرمسى   - أ

الدبلوماسـى أو    الستعمال اخلاص للمبعوث     املعدةاملواد    - ب
 .، مبا ىف ذلك املواد املعدة الستقرارهمن أهل بيته  أسرية ألفراد
 الشخصية للمبعوث الدبلوماسة من التفتيش ما مل        األمتعةتعفى   -٢

 اإلعفاءاتاالفتراض بأا حتتوى مواد ال تشملها       توجد أسباب تدعو إىل     
 من هذه املادة أو مـواد حيظـر القـانون           ١املنصوص عليها ىف الفقرة     
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ألنظمة احلجز الصحى ىف الدولـة       مواد ختضع    أو تصديرها   أواستريادها  
 حبـضور املبعـوث أو ممثلـة        إال التفتيش   أجراءاملعتمد لديها، وال جيوز     

 .املفوض

  

 من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية ٣٣وقد ورد النص على ذلك ىف املادة 
 من  الدبلوماسينيا بإعفاء املبعوثني    حيث نصت على أن تقوم الدولة املعتمد لديه       
 واألعبـاء العـسكرى     تااللتزامامجيع أنواع اخلدمات الشخصية والعامة، ومن       

  .كاخلضوع لتدابري االستيالء وتقدمي التربعات وتوفري السكن
 

 من اتفاقيات فيينا للعالقات الدبلوماسية      ٣٥ورد النص على ذلك ىف املادة       
 من  الدبلوماسيني املبعوثني   بإعفاء تقوم الدولة املعتمد لديها      أتهحيث نصت على    

 واألعبـاء العـسكرى     تااللتزامامجيع أنواع اخلدمات الشخصية والعامة ومن       
  .كاخلضوع لتدابري االستيالء وتقدمي التربعات وتوفري السكن

 
ن يتمتع رئيس و أعضاء البعثة الدبلوماسية وباإلضافة إىل ذلك فإن           األصل أ 

 احلصانات أيضاً ويتمتع أيضاً ذه      اأفراد أسرة املبعوث الدبلوماسى يتمتعون ز     
ىف البعثة الدبلوماسية و أهـل بيتـهم         احلصانات املوظفون اإلداريون والفنيون   

 من اتفاقية فيينـا     ٣٨و   ٣٧وكذلك ىف حدود معينة وقد وردت أحكام املادتني         
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للعالقات الدبلوماسية منفصلة هلذا األمر وقد جرى نص املادتني علـى النحـو             
  :التاىل

   :٣٧مادة 
 من موطىن    ايتمتع أفراد املبعوث الدبلوماسى من أهل بيته ، إن مل يكونو           -١

ت واحلصانات النصوص عليها ىف املـواد       االدولة املعتمد لديها باالمتياز   
٣٦-٢٩.   

 أسرهم من أهـل     أفراد موظفوا البعثة اإلداريون والفنيون وكذلك       يتمتع -٢
 إقامة مل يكونوا من موطىن الدولة املعتمد لديها أو القيمني فيها            إنبيتهم ،   

 شرط  ٣٥- ٢٩دائمة باالمتيازات واحلصانات املنصوص عليها ىف املواد        
ا يتعلق   فيم ٣١ من املادة    ١أن ال متتد احلصانة املنصوص عليها ىف الفقرة         

 الىت يقومون ا    األعمال واإلدارى للدولة املعتمد لديها إىل       املدينبالقضاء  
ويتمتعون كذلك باالمتيازات املنصوص عليها ىف      . خارج نطاق واجبام  

 أول بالنسبة إىل املواد الىت يـستوردوا أثنـاء          ٣٦ من املادة    ١الفقرة  
 .استقرار هلم

 لـديها أو    ا من موطىن الدولة املعتمد    يتمتع مستخدموا البعثة الذين ليسو     -٣
 ـا املقيمني فيها إقامة دائمة باحلصانة وبالنسبة إىل األعمال الىت يقومون      

 من الرسوم والـضرائب فيمـا يتعلـق         وباإلعفاءأثناء أدائهم وجبام    
باملرتبات الىت يتقاضوا لقاء خدمتهم وباإلعفاء املنصوص عليه ىف املادة          

٣٣. 
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اصون العاملون لدى أفراد البعثة إن مل يكونوا من مواطىن          يعفى اخلدم اخل   -٤
 دائمة من الرسوم والـضرائب      إقامةالدولة املعتمد لديها أو املقيمني فيها       

فيما يتعلق باملرتبات الىت يتقاضوا لقاء خدمتهم وال يتمتعون بغري ذلك           
.  بقدر ما تسمح به الدولة املعتمد لـديها        إال واحلصاناتمن االمتيازات   

وجيب على هذه الدولة مع ذلك أن تتحرى ىف ممارسة واليتها بالنسبة إىل             
 .هؤالء األشخاص عدم التدخل  الزائد فيما يتعلق بأداء وظائف البعثة

  :٣٨مادة 
 الدولة املعتمد لديها مواطينال يتمتع املبعوث الدبلوماسى الذى يكون من  -١

و باحلرية الشخـصية    ائية   باحلصانة القض  إالأو املقيمني فيها إقامة دائمة      
 الرمسية الىت يقوم مبناسبة ممارسة وظائفه وذلك مـا مل      أألعمالبالنسبة إىل   

  .متنحه الدولة املعتمد لديها امتيازات وحصانات إضافية
 مـن   ايكونـو  واخلدم اخلاصون الذين     اآلخرونال يتمتع موظفوا البعثة      -٢

 دائمـة باالمتيـازات     ةإقامأو املقيمني فيها     لديها   املعتمدموطىن الدولة   
وجيب علـى هـذه     .  بقدر ما تسمح به الدولة املذكورة      إالواحلصانات  

الدولة مع ذلك أن تتحرى ىف ممارسة واليتها بالنسبة إىل هؤالء األشخاص      
 .عدم التدخل الزائد ىف أداء وظائف البعثة

 يا عزيزى الطلب ما هو رأيك ىف عملية االسـتيالء علـى الـسفارة               واآلن
 ١٩٧٩ نـوفمرب    ٤ ىف   بـدأت  ىف طهران واحتجاز رهائن ا والـىت         كيةاألمري

م؟ وما رأيك ىف عملية اقتحام القوات       ١٩٨١واستمرت حىت العشرين من يناير      
 ديسمرب ٢٩املسلحة األمريكية ملرتل سفري نيكاراجوا ىف بنما سيىت ىف يوم اجلمعة            
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 ومواد  أسلحةيالء على   م وقيامها بتفتيش هذا املرتل تفتيشاً دقيقاً واالست       ١٩٨٩
أخرى مث قيام الواليات املتحدة رمسياً باالعتذار عن كل ذلـك يـوم الـسبت               

 ما استولت عليه من مرتل السفري ؟ هذان موضوعان          وأعادت ٣٠/١٢/١٩٨٩
 العراقية ضد السفارات األجنبية بالتصرفاتالثالث فيتعلق أما موضوع    .للمناقشة

راقية للكويت ويناقش هذا املوضـوع مـن        ىف الكويت إبان إحالل القوات الع     
 من ناحيـة  األخرى نظر العراق من ناحية والدول  تووجهاخمتلف زوايا و أبعاد     

ووجهة نظرك من حيث أحكام القانون الدوىل املتعلقة ذا املوضوع اهلـام            ثانية  
 على  لالعتداءواملوضوع الرابع املطروح للمناقشة هو ما مت من تبادل          . والشائك  

 املصرية ىف اخلرطوم والسودانية ىف القاهرة ىف شـهر   الدبلوماسيني البعثتنيء  أعضا
  وما هو تعليقك على ذلك؟... من قبل أشخاص جمهولني ىف احللتني ١٩٩٥يوليو 
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  ١اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية 
  )١٩٦١ إبريل ١٨(

  
  أن الدول األطراف فى ھذه االتفاقیة ،

ع البلدان قد اعترفت منذ القدم مبركز املبعـوثني         مجي شعوب   إن تنتشر إىل    إذ
 املتحدة بشأن املساواة املطلقة األمم تذكر مقاصد ومبادئ ميثاق وإذ الدبلوماسيني

  . الدوليني وتعزيز العالقات الودية بني األممواألمنبني الدول وصيانة السلم 
ات  تعتقد أن عقد اتفاقية دوليـة للعالقـات واالمتيـازات واحلـصان            وإذ 

 ، رغم اخـتالف نظمهـا       األممالدبلوماسية يسهم ىف إمناء العالقات الودية بني        
  .الدستورية واالجتماعية

 بـل   األفـراد  إفادةس   مقصد هذه االمتيازات واحلصانات لي     إن تدرك   وإذ
  . الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول األداءضمان 
القانون الدوىل العرىف ىف تنظيم املسائل الىت  تؤكد ضرورة استمرار قواعد وإذ

  . هذه االتفاقيةأحكاممل تنظمها صراحة 
  :قد اتفقت على ما يلى

  
                                                

 نشرت هذه االتفاقية والربتوكوالت االختيارى اخلاص باكتساب اجلنسية احلق ا بقـرار مـن وزارة             ١
 ٣٧ من املادة ٢ مه حتفيظ على البند ١٩٦٤ يوليو ٩ على أن يعمل ااعتباراً من ١٩٦٤ اكتوبر ٢٢اخلارجية ىف 

من االتفاقية ومع التحفظ بأن هذا االنضمام ال حيوى بأى حال معىن االعتراف باسرائيل وال يـؤدى اىل دخـول                
 ىف نـوفمرب    ٢٧١اجلريدة الرمسيـة عـدد      ( اجلمهورية العربية املتحدة معها ىف معامالت مما تنظمة هذه االتفاقية           

 من ٢١من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية ىف الد          ةقد مت نشر كل     ) ١٩٦٤
 .١٩٦٥الة املصرية للقانون الدوىل سنة 
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  )١ادة ــــامل( 
  : التالية، املدلوالت احملددة هلا أدناهبالتعبرييقصد ىف هذه االتفاقية 

الشخص الذى تكلفه الدولة املعتمدة بالتصرف      " رئيس البعثة " يقصد بتعبري    -١
  .ذه الصفة

 .رئيس البعثة وموظفى البعثة"  البعثةأفراد" يقصد بتعبري  -٢
 اإلداريـون املوظفون الدبلوماسيون واملوظفون    " موظفوا البعثة " يقصد بتعبري    -٣

 .والفنيون ومستخدموا البعثة
 .موظفوا البعثة ذو الصفة الدبلوماسية" املوظفون الدبلوماسيون " يقصد بتعبري  -٤
 اإلداريةعثة العاملون ىف خدمتها  رئيس الب " بعوث الدبلوماسي امل" يقصد بتعبري    -٥

 .والفنية
 أفراد البعثة وال ألحدمن يعمل ىف اخلدمة املرتلية " اخلادم اخلاص" يقصد بتعبري  -٦

 .يكون من مستخدمى الدولة املعتمدة
ء األبنية واالراضى امللحقة ـا بغـض      وأجزا املباين" دار البعثة "يقصد بتعبري    -٧

 .ن مالكها املستخدم ىف أغراض البعثة مبا فيها مرتل رئيس البعثةالنظر ع
 

  )٢ادة ـــــامل(
  .تقام العالقات الدبلوماسية وتنشأ البعثات الدبلوماسية بالرضا املتبادل

 
   )٣ادة ــــامل(

  : أهم وظائف البعثة الدبلوماسية مما يلىتتألف -١
  .تتمثل الدولة املعتمدة ىف الدولة لديها  -أ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

حل الدولة املعتمدة ومصاحل رعاياها ىف الدولـة        محاية مصا   -ب 
 .املعتمد لديها، ضمن احلدود الىت يقرها القانون الدوىل

 .التفاوض مع حكومة الدولة املعتمد لديها -ج 
استطالع األحوال والتطورات ىف الدولة املعتمدة لديها جبميـع          -د  

 حكومة الدولة   إىلالوسائل املشروعة وتقدمي التقارير الالزمة عنها       
 .املعتمدة

تعزيز العالقات الودية بني الدول بني الدولة املعتمـدة والدولـة           -ه 
 . عالقاا االقتصادية والثقافية والعلميةوإمناءاملعتمدة لديها 

حيظر تفسري أى حكم من أحكام هذه االتفاقية على أنـه مينـع البعثـة                -٢
 .الدبلوماسية من مباشرة الوظائف القنصلية

 
   )٤ادة ــــامل(

ى الدولة املعتمدة التأكد من قبول الدولة املعتمد لديها للشخص          جيب عل  -١
  . للبعثة املنشأة فيهاساًيرئ هاعتماد عاملزم

 أسباب رفـض القبـول للدولـة        داءبباال تلزم احلكومة املعتمد لديها       - ٢
 .املعتمدة

   )٥املـــادة ( 
لـديها   الدول املعتمد إىل الالزم اإلعالن إرساهلاجيوز للدولة املعتمدة بعد   -١

 حـسب   الدبلوماسينياملعنية اعتماد رئيس بعثة أو انتداب أحد املوظفني         
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عدة دول ما مل تقم أحدى الدولة املعتمد لـديها بـاالفتراض     احلالة لدى   
  .صراحة على ذلك

 تنشئ  نا أخرىجيوز للدولة املعتمد لرئيس بعثة لدى دولة أو عدة دول            -٢
ىف كل دولة وال يكون لرئيس       املؤقت   ممباالبعثة دبلوماسية برئاسة قائم     

 .البعثة فيها مقر دائم
 وماسى فيها متثيل الدولة املعتمـد     جيوز لرئيس البعثة أو الى موظف دبل       -٣

 .لدى أية منظمة دولية

  )٦املـــادة ( 
 اخرى دولةجيوز لدولتني أو أكثر اعتماد شخص واحد رئيس بعثة لدى           

  .ما مل تعترض الدولة املعتمد لديها على ذلك
  )٧ـــادة امل( 
 اعـيني   ١١ و   ٩ و   ٨و  ٥ أحكام املواد    ةمراعاجيوز للدولة املعتمدة مع     

 تقتضى ىف حالة امللحقـني      إنموظفى البعثة حبرية وجيوز للدولة املعتمد لديها        
  . اجلويني موافاا بأمسائهم مقدماً للموافقة عليهاأوالعسكريني أو البحريني 

  )٨املـــادة ( 
  .املعتمدةاملوظفون الدبلوماسيون جنسية الدولة  أن يعمل جيب مبدئياً -١
 ممن حيملون جنسية الدولة املعتمد لديها دبلوماسينيال جيوز تعيني موظفيني  -٢

 . برضاها وجيوز هلا سحب هذا الرضا ىف اى وقت إال
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 دولية مواطىن   إىلجيوز للدولة املعتمدة لديها االحتفاظ ذا احلق بالنسبة          -٣
 . الدولة املعتمدةىنطمواقت نفسة من ثالثة ال يكونون ىف الو

  )٩املـــادة (  
 قرارها أن   أسباب ودون بيان    األوقاتجيوز للدولة املعتمد لديها ىف مجيع        -١

 اى موظـف دبلوماسـى فيهـا        أو رئيس البعثة    إنتعلن الدولة املعتمدة    
وىف هذه .  فيها غري مقبول أخر اى موظف  إن أوشخص فري مرغوب فيه     

 باستدعاء الشخص املعىن    أماولة املعتمدة حسب االقتضاء     احلالة تقوم الد  
 شخص ما غري مرغوب فيه  وغـري   إعالن خدمته ىف البعثة وجيوز      بأا أو

  . الدولة املعتمد لديهاإقليم إىلمقبول قبل وصوله 
 ترفض االعتراف بالشخص املعىن فـرداً ىف        إنللدولة املعتمد لديها    جيوز   -٢

 قصرت خالل فترة معقولة من الزمن       أوتمدة   رفضت الدولة املع   إنالبعثة  
  . من هذه املادة١ املترتبة عليها مبوجب الفقرة ابالتزاماعن الوفاء 

  
  )١٠املـــادة ( 

 قد يتفـق    أخرى وزارة   أية أوتعلن وزارة خارجية الدولة املعتمد لديها        -١
  :يليعليها مبا 

اء خدمتـهم ىف   انتـه أوتعيني افراد البعثة ووصوهلم ومغادرم النهائية     -أ 
  .البعثة

 البعثة ومغادرم النهائية وحصول     أفراد احد   أسرةوصول اى فرد من       -ب 
 . حسب االقتضاءاألسرة تلك أفراد زيادة ىف عدد أواى نقص 
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 ىف  إلـيهم  املشار   األشخاصوصول اخلدم اخلاصيني العاملني ىف خدمة         -ج 
ء النهائية وتركهم خدمـة هـؤال     من هذه الفقرة ومغادرم     ) ١(البند  

 . عند االقتضاءاألشخاص
 فـال   كـإفراد  املقيمني ىف الدولة املعتمد لديها       األشخاصتعيني وفصل     -د  

 . كخدم حيق هلم التمتع باالمتيازات واحلصانات أوالبعثة 
 المغ   ادرة أو م   سبق بالوص  ول  إع  الن یرس  ل ك  ذلك عن   د االمك  ان     - ٢

  .النھائیة
  )١١املـــادة ( 

 أفرادجود اتفاق صريح بشأن عدد       و جيوز للدولة املعتمد لديها عند عدم      -١
 البعثة ىف حدود ما تراه معقوال وعاديا        أفرادالبعثة اقتضاء االحتفاظ بعدد     

 السائدة ىف الدولة املعتمد لديها وحاجات       واألحوالمع مراعاة الظروف    
  .البعثة املعنية

 ترفض ضمن هذه احلدود وبـدون  إنوجيوز كذلك للدولة املعتمد لديها       -٢
  . موظف من فئة معينةمتييز قبول اى

  )١٢املـــادة ( 
 إنـشاء ال جيوز للدولة املعتمد بدون رضا سابق من الدولة املعتمـد لـديها          

  . فيها البعثةأنشئت الىت أالماكنمكاتب تكون جزءاً من البعثة ىف غري 
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  )٣١املـــادة ( 
  

 أوراق  يعترب رئيس البعثة متولياً وظيفته ىف الدولة املعتمد لديها منذ تقدمية           -١
 أوراق عـن  األصـل اعتماده أو منذ اعالنة لوصوله وتقدمي صورة طبق         

 عـن أوراق  األصـل  منذ اعالنة لوصوله وتقدمي صورة طبق        أواعتماده  
 قد يتفق عليها    أخرى وزارة   إيه أو وزارة خارجية تلك الدولة      إىلاعتماده  

ـ              دة وذلك وفقاً ملا جرى عليه العمل ىف الدولة املذكورة مع مراعاة وح
  .التطبيق

حيدد ترتيب تقدمي أوراق االعتماد أو صورة طبق األصل عنها حـسب             -٢
 .تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة

  
  )١٤املـــادة ( 

  . الفئات الثالث التاليةإىلينقسم رؤساء البعثات  -١
السفراء أو القاصدون الرسوليون املعتمدون لـدى رؤسـاء الـدول             -أ 

  .ملماثلة  ذوى الرتبة ااآلخرينورؤساء البعثات 
 والوزراء املفوضون الرسوليون الوكالء املعتمـدون لـدى         ناملندوبو  -ب 

 .رؤساء الدول
 . املعتمدون لدى وزارة اخلارجيةباإلعمالالقائمون   -ج 
"  فيما يتعلق حبق التقدم    إالال جيوز التمييز بني رؤساء البعثات بسبب فئام          -٢

 ".واالتيكيت
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  )١٥املـــادة ( 

  . رؤساء البعثاتإليها ينتميلى الفئة الىت تتفق الدول فيما بينها ع
  )١٦املـــادة ( 

يترتب تقدم رؤساء البعثات املنتمني لفئة واحدة حسب تـاريخ وسـاعة              -١
  .١٣توليهم وظائفهم يقتضى أحكام املادة 

ال يتأثر تقدم رئيس البعثة بأية تعديالت تتناول أوراق اعتماده وال تـستتبع      -٢
 .تغريا ىف فئته

ذه املادة بأى عمل جترى عليه الدولة املعتمد لـديها فيمـا        ه أحكامال ختل    -٣
 .يتعلق بتقدم مندويب الكرسى البابوى
  

  )١٧املـــادة ( 
 قد يتفـق    أخرى وزارة   إيه وزارة اخلارجية أو     بإعالنيقوم رئيس البعثة    

  . ىف البعثةالدبلوماسينيعليها بترتيب تقدم املوظفني 
  

  )١٨املـــادة ( 
 إىل واحد ىف استقبال رؤساء البعثات املنتمني إجراء اعإتبتراعى كل دولة 

  .فئة واحدة
  

  )١٩املـــادة ( 
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 منصب رئـيس    شعر إذا مؤقت   باألعمال قائم   إىلتسند رئاسة البعثة مؤقتاً      -١
 أوويقوم رئـيس البعثـة      .  تعذر على رئيس البعثة مباشرة وظائفه      أوالبعثة  

 وزارة خارجيـة    بإعالنلك   تعذر عليه ذ   إنوزراء خارجية الدولة املعتمدة     
 قد يتفـق عليهـا باسـم القـائم     أخرى وزارة إيهالدولة املعتمد لديها أو  

  . املؤقتباإلعمال
وجيوز للدولة املعتمدة عند عدم وجود اى موظف دبلوماسـى لبعثتـها ىف            -٢

ـ  تعيني برضا هذه الدولة أحد املـوظفني  إنالدولة املعتمد لديها      نواالداري
 . اجلارية للبعثةاإلداريةون والفنيني لتوىل الشؤ

  )٢٠املـــادة ( 
حيق لرئيس البعثة رفع علم الدولة املعتمدة وشعارها على دار البعثة مبا فيها             

  .مرتل رئيس البعثة وعلى وسائل نقلة
  )٢١املـــادة ( 

 تسري وفق قوانينها اقتناء الدار الالزمة       إن أماجيب على الدولة املعتمد لديها       -١
 طريقـة  بأية تساعدها على احلصول عليها      إن أوولة املعتمدة    للد إقليمهاىف  

  .أخرى
 تساعد البعثات عند االقتضاء على احلصول علـى         إنوجيب عليها كذلك     -٢

 .ألفرادهااملساكن الالئقة 
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  )٢٢املـــادة ( 
وال جيوز ملأمورى الدولة املعتمد لـديها       .  تكون حرمة دار البعثة مصونة       إن -١

  . البعثة برضا رئيسإالدخوهلا 
يترتب على الدولة املعتمد لديها التزام خاص باختاذ مجيع التـدابري املناسـبة              -٢

 أو بـأمن البعثـة      إخالل ضرر ومنع اى     أوحلماية دار البعثة من اى اقتحام       
 .مساس بكرامتها

 التابعةفيها ووسائل النقل     املوجودة   األخرى وأمواهلاتعفى دار البعثة واثاثاها      -٣
 . التنفيذأو احلجز أو االستيالء أوتفتيش  الإجراءاتهلا من 

  )٢٣املـــادة ( 
 مرافق البعثة اململوكة    إىلتعفى الدولة املعتمدة ويصفى رئيس البعثة بالنسبة         -١

 والبلدية مـا مل  واإلقليمية املستأجرة من مجيع الرسوم والضرائب القومية    أو
  .تكن مقابل خدمات معينة

ذه املادة على تلك الرسوم والضرائب    املنصوص عليه ىف ه    اإلعفاءال يسرى    -٢
الواجبة مبوجب قوانني الدولة املعتمد لديها على املتعاقـدين مـع الدولـة       

 . مع رئيس البعثةأواملعتمدة 

  )٢٤املـــادة ( 
  . كان مكااأياتكون حرمة حمفوظات البعثة ووثائقها مصونة 

  
  )٢٥املـــادة ( 
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 التسهيالت الالزمة ملباشرة وظـائف      تقوم الدولة املعتمدة لديها بتقدمي مجيع     
  .البعثة

  )٢٦املـــادة ( 
 أفـراد  جلميع   إقليمهاتكفل الدولة املعتمدة لديها حرية االنتقال والسفر ىف         

 املـنظم   أو احملظـور  املتعلقة باملناطق    وأنظمتها بقوانينها   اإلخاللالبعثة مع عدم    
  .دخوهلا ألسباب تتعلق باألمن القومى

  )٢٧املـــادة ( 
 األغـراض الرمسيـة   يعمجلعتمدة لديها للبعثة حرية االتصال     جتيز الدولة امل   -١

وجيوز للبعثة عند اتصاهلا حبكومة الدولـة املعتمـدة         . وتصون هذه احلرية  
 تستخدم مجيع الوسائل املناسبة     إن وجدت   أينماوبعثتها وقنصليتها األخرى    

وال .  الشفرة   أوز  مبا ىف ذلك الرسل الدبلوماسيون والرسائل املرسلة بالرمو       
 برضـا   إال السلكى   إرسال استخدام جهاز    أوجيوز مع ذلك للبعثة تركيب      

  .الدولة املعتمد لديها
تكون حرمة املراسالت الرمسية للبعثة مصونة ويقصد باملراسالت الرمسيـة           -٢

 .مجيع املراسالت املتعلقة بالبعثة ووظائفها
 . حجزهاأوال جيوز فتح احلقيبة الدبلوماسية  -٣
 حتمل الطرود الىت تتألف منها احلقيبة الدبلوماسية عالمات خارجية          إن جيب -٤

ظاهرة تبني طبيعتها وال جيوز اى حتتوى اى الوئاثق الدبلوماسـية واملـواد             
 .الرمسياملعدة لالستعمال 
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تقوم الدولة املعتمد لديها حبماية الرسول الدبلوماسى أثناء قيامة بوظيفتـه            -٥
رمسية تبني مركزه وعدد الطرود الىت تتـألف        على أن يكون مزوداً بوثيقة      

 أليـة منها احلقيبة الدبلوماسية ويتمتع شخصه باحلصانة وال جيوز اخضاعة          
 . االعتقالأوصورة من صور القبض 

 البعثة تعيني رسول دبلوماسى خاص وتـسرى ىف         أووجيوز للدولة املعتمدة     -٦
ريان احلـصانات   وينتهى س  من هذه املادة     ٥ احفام الفقرة    أيضاهذه احلالة   

املذكورة فيها بقيام مثل هذه الرسول بتسليم احلقيبة الدبلوماسية املوجودة          
 .إليه املرسل إىلىف عهدتة 

 الطـائرات التجاريـة     إحدى ربان   إىل يعهد باحلقيبة الدبلوماسية     إنوجيوز   -٧
املقرر هبوطها ىف احد مواىن الدخول املباحة وجيب تزويد هذا الربان بوثيقة            

بني عدد الطرود الىت تتألف منها احلقيبة الدبلوماسية ولكنه ال يعترب           رمسية ت 
 أحد أفرادها لتسليم احلقيبة الدبلوماسية إيفادرسوال دبلوماسياً وجيوز للبعثة  

 .من ربان الطائرة بصورة حرة مباشرة

  )٢٨املـــادة ( 
الرمسية من   بوجبااتعفى الرسوم واملصاريف الىت تتقاضاها البعثة أثناء قيامها         

  .مجيع الرسوم والضرائب
  )٢٩املـــادة ( 

 أليـة تكون حرمة شخص املبعوث الدبلوماسى مصونة وال جيوز اخـضاعة           
 وجيب على الدولة املعتمد لديها معاملتـه      .  االنتقال   أوصورة من صور القبض     
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باالحترام الالئق واختاذ مجيع التدابري املناسبة ملنع اى اعتداء علـى شخـصه أو              
  .ته أو كرامتهحري

  )٣٠املـــادة ( 
يتمتع املرتل اخلاص الذى يقطنة املبعوث الدبلوماسـى بـذات احلـصانة             -١

  .واحلماية اللتني تتمتع ما دار البعثة
 ا أمواله مـع عـدم       تتمتع كذلك باحلصانة أوراقة ومراسالته كما تتمتع       -٢

 .٣١ من املادة ٣ بأحكام الفقرة اإلخالل

 )٣١املـــادة ( 
 اجلنـائي  بالقضاء   تع املبعوث الدبلوماسى باحلصانة القضائية فيما يتعلق         يتم -١

 ىف  إالللدولة املعتمدة لديها وكذلك فيما يتعلق بقـضائها املـدىن واالدارى            
  :اآلتيةاحلاالت 

 
 إقلـيم  العقارية اخلاصة الكائنة ىف      باألموالالدعاوى العينية املتعلقة      -أ 

زته هلا بالنيابة عن الدولة املعتمدة      الدولة املعتمد لديها ما مل تكن حيا      
 .الستخدمها ىف أغراض البعثة

 والىت تدخل فيها بوصفة     كآتروالت اإلرثالدعاوى املتعلقة بشئون      -ب 
 عن نفـسة ال     باإلضافة موصى له ذلك     أو وريثاً   أو مديراً   أومنفذاً  

 .بالنيابة عن الدولة املعتمدة
ارسة ىف الدولة املعتمد    الدعاوى املتعلقة بأى نشاط مدىن أو جتارى مي         -ج 

 . الرمسية وطائفةلديها خارج 
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  . من أداء الشهادةباإلعفاءيتمتع املبعوث الدبلوماسى  -٢
 ىف احلاالت   إال املبعوث الدبلوماسى    إزاء تنفيذية   إجراءات إيه اختاذ   ورجبال   -٣

 إيقاف من هذه املادة وبشرط ١ىف الفقرة ) ا،ب( املنصوص عليها ىف البنود    
 . دون املساس حبرمة شخصة ومرتلةاإلجراءاتك اختاذ تل

 )٣٢املـــادة ( 
جيوز للدولة املعتمدة أن تتنازل عن احلصانة القضائية الىت يتمتع ا املبعوثون  -١

  .٣٧الدبلوماسيون واألشخاص املتمتعون ا مبوجب املادة 
 .يكون التنازل صرحياً ىف مجيع األحوال -٢
خص املتمتع باحلصانة القضائية مبوجب      للش أو الدبلوماسيال حيق للمبعوث     -٣

 اى  إىل دعوى االحتجاج باحلصانة القضائية بالنـسبة        إيه أقام إن ٣٧املادة  
 .األصليطلب عارض يتصل مباشرة بالطلب 

 ال  إداريـة  أو دعوى مدنية    إيه إىل التنازل عن احلصانة القضائية بالنسبة       إن -٤
يذ احلكم بل البد ىف هذه       تنف إىل ةبالنسبينطوى على اى تنازل عن احلصانة       

 .احلالة األخرية من تنازل مستقل

  
 )٣٣املـــادة (  

يعىن املبعوث الدبلوماسى بالنسبة اىل اخلدمات املقدمة اىل الدولة املعتمـدة            -١
 الضمان االجتماعى الىت قد تكون نافذة ىف الدولة املعتمد لديها           أحكاممن  

  . املادة من هذه٣وذلك مع عدم االخالل بأحكام الفقرة 
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 من هذه املادة على اخلدم   ١ املنصوص عليه ىف الفقرة      اإلعفاءكذلك يسرى    -٢
 : الدبلوماسى وحدةاخلاصني العاملني ىف خدمة املبعوث 

 من املقيمني فيها    أو مل يكونوا من مواطىن الدولة املعتمد لديها         إن  -أ 
  . دائمةإقامة

افذة  الضمان االجتماعى الىت قد تكون ن      ألحكام خاضعني   اوكانو  -ب 
 .أخرى دولة إيهىف الدولة املعتمدة أو ىف 

 ال يسرى علـيهم     أشخاصاجيب على املبعوث الدبلوماسى الذى يستخدم        -٣
 الىت تااللتزاما من هذه املادة أن يراعى ٢ املنصوص عليه ىف الفقرة      اإلعفاء

 .تفرضها أحكام الضمان االجتماعى على أرباب األعمال
 من هذه املادة من االشتراك      ١،٢ الفقرتني   ال مينع االعفاء املنصوص عليه ىف      -٤

االختيارى ىف نظام الضمان االجتماعى السارى ىف الدولة املعتمد لديها إن           
 . مثل هذا االشتراكأجازت

 هذه املادة باتفاقيات الضمان االجتماعى الثنائية أو املتعـددة         أحكامال ختل    -٥
 . القائمة وال حتول دون عقد مثلها ىف املستقبلاإلطراف

  
 )٣٤املـــادة ( 

 العينية  أويعفى املبعوث الدبلوماسى من مجيع الرسوم والضرائب الشخصية         
  : البلدية باستثناء ما يلىأو اإلقليمية أووالقومية 

  . اخلدمات أوالضرائب غري املباشرة الىت تدخل أمثاهلا عادة ىف مثن األموال   -أ 
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 إقليماصة الكائنة ىف    الرسوم والضرائب املفروضة على األموال العقارية اخل        -ب 
الدولة املعتمد لديها ما مل تكن ىف حيازته بالنيابـة عـن الدولـة املعتمـد               

 .الستخدمها ىف أغراض البعثة
 اإلخاللالضرائب الىت تفرضها الدولة املعتمد لديها على التركات مع عدم             -ج 

 .٣٩ من املادة ٤بأحكام الفقرة 
الناشئ ىف الدولة املعتمـد  الرسوم والضرائب املفروضة على الدخل اخلاص        -د  

لديها والضرائب املفروضة على رؤوس األموال املستثمرة ىف املـشروعات          
 .التجارية القائمة ىف تلك الدولة

 والدمغة والرسـوم القـضائية      قارىالعرسوم التسجيل والتوثيق والرهن       -ه 
 .٢٣ املادة بأحكام اإلخالل العقارية وذلك مع عدم األموال إىلبالنسبة 

 
 )٣٥ـــادة امل( 

 مـن مجيـع أنـواع    الدبلوماسينيتقوم الدولة املعتمد لديها بإعفاء املبعوثني       
 واألعباء العـسكرية كاخلـضوع      تااللتزامااخلدمات الشخصية والعامة ومن     

  .لتدابري االستيالء وتقدمي التربعات وتوفري السكن
 )٣٦املـــادة ( 

 بالـسماح   وأنظمـة  قوانني   تقوم الدولة املعتمد لديها وفقاً ملا قد تسنة من         -١
 و إعفائها من مجيع الرسـوم اجلمركيـة والـضرائب           اآلتيةبدخول املواد   

  .والتكاليف األخرى غري تكاليف التخزين والنقل واخلدمات املماثلة
  .املواد املعدة الستعمال البعثة الرمسى  - أ
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املواد املعدة لالستعمال اخلاص للمبعوث الدبلوماسى أو          - ب
 .ل بيته بنا ىف ذلك املواد املعدة الستقرارهألفراد أسرته من أه

لوماسى من التفتيش مـامل توجـد       بتعفى األمتعة الشخصية للمبعوث الد     -٢
أسباب تدعوه إىل االفتراض بأا حتتوى مواد ال تـشملها اإلعفـاءات            

 من هذه املادة أو مـواد حيظـر القـانون           ١املنصوص عليها ىف الفقرة     
ختضع ألنظمة احلجز الصحى ىف الدولـة       استريادها أو تصديرها أو مواد      

املعتمد لديها وال جيوز إجراء التفتيش إال حبضور املبعوث الدبلوماسى أو           
 .ممثلة املفوض

 )٣٧املـــادة (  
يتمتع أفراد أسرة املبعوث الدبلوماسى من أهل بيته إن مل يكونوا من مواطىن        

  .٣٦-٢٩يها ىف املواد الدولة املعتمد لديها بامتيازات واحلصانات املنصوص عل
 مـن أهـل    أسرهم أفراد والفنيون وكذلك    اإلداريونيتمتع موظفوا البعثة    

 دائمـة   إقامة املقيمني فيها    أوبيتهم إن مل يكونوا من مواطىن الدولة املعتمد لديها          
 ال متتـد    إن شـرط    ٣٥-٢٩ املنصوص عليها ىف املواد      واحلصاناتباالمتيازات  

 فيما يتعلق بالقـضاء املـدىن     ٣١ من املادة    ١الفقرة  احلصانة املنصوص عليها ىف     
 الىت يقومون ا خارج نطاق واجبام ويتمتعون        األعمالواالدارى للدولة لديها    

 املواد  إىل بالنسبة   ٣٦ من املادة    ١كذلك باالمتيازات املنصوص عليها ىف الفقرة       
 . استقرار هلمأول أثناءالىت يستوردها 

اللذين ليسوا من مواطىن الدولة املعتمد لـديها أو         يتمتع مستخدموا البعثة    
املقيمني فيها إقامة دائمة باحلصانة بالنسبة إىل األعمال الىت يقومون ا أثناء أدائهم    
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ضوا لقاء  فيما يتعلق باملرتبات الىت يتقاواجبام وباإلعفاء من الرسوم والضرائب
 .٣٣خدمتهم وباإلعفاء املنصوص عليه ىف املادة 

مل يكونوا من مـوظفى      إنفى اخلدم اخلاصون العاملون لدى أفراد البعثة        يع
 دائمة من الرسوم والضرائب فيما يتعلق   إقامة املقيمني فيها    أوالدولة املعتمد لديها    

باملرتبات الىت يتقاضوا لقاء خدمتهم وال يتمتعون بغري ذلك مـن االمتيـازات             
وجيب على هذه الدولـة     . عتمد لديها  بقدر ما تسمح به الدولة امل      إالواحلصانات  

 هؤالء األشخاص عدم التدخل     إىل تنحرى ىف ممارسة واليتها بالنسبة       إنمع ذلك   
 .الزائد فيما يتعلق بأداء وظائف البعثة

 )٣٨املـــادة ( 
ال يتمتع املبعوث الدبلوماسى الذى يكون من مواطىن الدولة املعتمد لديها     -١

 باحلصانة القضائية وباحلريـة الشخـصية       إال دائمة   إقامةأو املقيمني فيها    
 ا مبناسبة ممارسة وظائفة وذلك مل       تقوم إىل الرمسية   األعمال إىلبالنسبة  

  .إضافيةمل متنحه الدولة املعتمد لديها امتيازات وحصانات 
 واخلدم اخلاصون الذين يكونـون مـن        اآلخرونال يتمتع موظفو البعثة      -٢

 املقيمني فيها إقامة دائمـة باالمتيـازات        مواطىن الدولة املعتمد لديها أو    
 بقدر ما تسمح به الدولة املذكورة وحيب على هذه الدولة        إالواحلصانات  

 عـدم  األشخاص هؤالء إىل تنحرى ىف ممارسة واليتها بالنسبة إنمع ذلك  
 . وظائف البعثةأداءالتدخل الزائد ىف 

 )٣٩املـــادة ( 
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 إقليمانات أن يتمتع ا منذ دخولة       حيوز لصاحب احلق ىف االمتيازات واحلص     
 إيـه  أو وزارة اخلارجية    إىل تعيينة   إعالن منذ   أوالدولة املعتمد لديها لتوىل منصبه      

  .إقليمها كان موجوداً ىف إن قد يتفق عليها أخرىوزارة 
 أوتنتهى عادة امتيازات وحصانات كل شخص انتهت مهمته مبغادرته البالد           

 ذلك إىل الزمن متنح له هلذا الغرض ولكنها تظل قائمة   بعد انقضاء فترة معقولة من    
مع ذلك بالنسبة  . الوقت حىت ىف حالة وجود نزاع مسلح وتستمر احلصانة قائمة           

 . البعثةأفراد وظيفته بوصفه احد أداء أثناء الىت يقوم ا هذا الشخص األعمال إىل
تيازات واحلـصانات   املتوىف من أفراد البعثة ىف التمتع باالم     أسرةيستمر أفراد   

 . فترة معقولة من الزمن ممنوحة ملغادرة البالدانقضاءالىت يستحقوا حىت 
تسمح الدولة املعتمد لديها أن توىف احد أفراد البعثة ومل يكن من مواطنيها أو              

 من أهل بيته حبـسب أمـوال        أسرته توىف أحد أفراد     أواملقيمني فيها إقامة دائمة     
 يكون قد اكتسبها ىف البالد ويكون تـصديرها         أموال إيهناء  املتوىف املنقولة باستث  

الـىت   وقت وفاته وال حيوز أسراء ضرائب التركات على األموال املنقولة            حمظورا
تكون موجودة ىف الدولة املعتمد لديها رد وجود املتوىف فيها بوصفة أحد أفراد             

 .أسرته احد أفراد أوالبعثة 

 )٤٠املـــادة ( 
 الثالثة املعنية مبنح احلصانة الشخصية وغريها من احلـصانات       تقوم الدولة  -١

 العودة لكل مبعوث دبلوماسى حيمل جوازه       أوالىت يقتضيها ضمان املرور     
 تـوىل   إىل موجوداً فيه ىف طريقة      أو بإقليمهامسة الزمة منها ويكون مارا      

 بالده ويسرى ذات احلكم     إىل أو إليه ىف طريق العودة     أومنصبه ىف دولة    
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 يكون متمتعاً باالمتيازات واحلصانات ومـسافراً       أسرتهعلى اى فرد من     
  . بالدهإىل العودة أو مبفرده لاللتحاق به أوبصحبته 

 مـن   ١ال جيوز للدولة الثالثة ىف مثل الظروف املنصوص عليها ىف الفقرة             -٢
 املستخدمني ىف إحدى أوإعاقة مرور املوظفني االدارين والفنيني    هذه املادة   

 . بأقاليمهاأسرهمات وأفراد البعث
 مبا ىف   بإقليمها املراسالت الرمسية املادة     أنواعتقوم الدولة الثالثة مبنح مجيع       -٣

 الشفرية نفس احلرية واحلماية املمنوحني      أوذلك الرسائل املرسلة بالرموز     
 الذين حتمل   الدبلوماسينيوكذلك متنح الرسل    . هلا ىف الدولة املعتمد لديها    

 بإقليمهـا ات الالزمة واحلقائب الدبلوماسية أثناء املـرور      جوازم السند 
 .نفس احلصانة واحلماية اللتني يتعني على الدولة املعتمد منحهما

 املترتبة عليها مبوجـب     تااللتزاماتترتب كذلك على الدولة الثالثة ذات        -٤
 كانت القوة القاهرة هـى الـىت        إن من هذه املادة     ٣و  ٢و  ١ فقراتال

ا األشخاص واملراسالت الرمسية واحلقائب الدبلوماسية      أوجدت ىف اقيلمه  
 .املنصوص عليهم أو عليها ىف تلك الفقرات على التواىل

 )٤١املـــادة ( 
 ـا   اإلخـالل واحلصانات مع عدم    جيب على مجيع املتمتعني باالمتيازات       -١

 وجيب عليهم كذلك التدخل     وأنظمتها قوانني الدولة املعتمدة لديها      احترام
ا الداخليةىف شؤ.  
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جيب ىف التعامل مع الدولة املعتمد لديها بشأن األعمال الرمسية الىت تـستند      -٢
 خارجية الدولة املعتمدة لديها     وزارة جيرى مع    إن البعثة     إىلالدولة املعتمدة   

 . قد يتفق عليهاأخرى وزارة إيهمع  أو عن طريقها أو
بعثة كما هى مبنية ىف   يستخدم دار البعثة طريقة تتناىف مع وظائف ال        إالجيب   -٣

 اتفاقـات   إيه ىف   العام ىف غريها من قواعد القانون الدوىل        أوهذه االتفاقية   
 .إليهاخاصة نافذة بني الدولة املعتمدة والدولة املعتمد 

  
 )٤٢املـــادة ( 

ال جيوز للمبعوث الدبلوماسى أن ميارس ىف الدولة املعتمد لـديها اى            
  .خصيةنشاط مهىن أو جتارى ملصلحته الش

 )٤٣املـــادة ( 
  

  :من حاالت انتهاء مهمة املبعوث الدبلوماسى ما يلى
 الدول    ة المعتم    د ل    دیھا بانتھ    اء مھم    ة المبع    وث     إع    الن  -  أ

  .الدبلوماسى
 الدول  ة المعتم  د ل  دیھا للدول  ة المعتم  د برف  ضھا وفق  ًا     إع  الن - ب

 االعتراف بالمبعوث الدبلوماسى ٩ من المادة ٢ الفقرة ألحكام
 .ة البعثفردا فى

 )٤٤املـــادة ( 
املعتمد لديها حىت ىف حالة وجـود نـزاع مـسلح مـنح        جيب على الدولة    

األجانب املتمتعني باالمتيازات واحلصانات ومتكـني      التسهيالت الالزمة لتمكني    
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 ىف اقـرب    إقليمهـا  كانت جنسيتهم من مغادرة      أيا أمرهم كان   أيا أسرهمأفراد  
 تضع حتت تـصرفهم     أن االقتضاء   وجيب عليها بصفة خاصة وعند    . وقت ممكن   

  .أمواهلموسائل النقل الالزمة لنقلهم ونقل 
 )٤٥املـــادة ( 

 أوتراعى ىف حالة قطع العالقات الدبلوماسية بني دولتني أو االستدعاء املؤقت 
  : البعثات األحكام التاليةإلحدىالدائم 

جيب على الدولة املعتمد لديها حىت ىف حالة وجود نـزاع مـسلح              -أ 
  .ام ومحاية دار البعثة وكذلك أمواهلا وحمفوظاااحتر

جيوز للدولة املعتمدة أن تعهد حبراسة دار البعثة وكذلك أمواهلـا             -ب 
 . دولة ثالثة تقبل ا الدولة املعتمد لديهاإىلوحمفوظاا 

جيوز للدولة املعتمدة أن تعهد حبماية مصاحلها ومصاحل مواطنيهـا          -ج 
 .املعتمد لديها دولة ثالثة تقبل ا الدولة إىل

 
 )٤٦املـــادة ( 

 دولة ثالثة غري ممثلـة ىف الدولـة         إيه ذلك   إليها دولة معتمدة تطلب     أليةجيوز  
 محاية مصاحل تلك الدولـة      األخريةاملعتمدة لديها أن تتوىل مؤقتاً وبعد موافقة هذه         

  . موكلهاومصاحلالثالثة 
  

 )٤٧املـــادة ( 
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يز بني الدول ىف تطبيـق أحكـام هـذه          ال جيوز للدولة املعتمد لديها التمي      -١
  .االتفاقية

 . ذلك أن هنالك اى متييزعموال تعترب  -٢
 بسبب  تطبيقا طبقت الدولة املعتمد لديها أحد أحكام هذه االتفاقية          إذا  - أ

  . الضيق على بعثتها ىف الدولة املعتمدةةتطبيقي
 ممـا  أفـضل قتضى العرف أو االتفاق معاملة  تبادلت الدول مب إذا  - ب

 .كام هذه االتفاقيةتتطلبه أح

 )٨٤املـــادة ( 
 ىف  أو ىف األمـم املتحـدة       األعضاءتعرض هذه االتفاقية لتوقيع مجيع الدول       

 األطراف ىف النظام األساسـى حملكمـة العـدل          أو الوكاالت املتخصصة    أحدى
 إن إىلالدولية ومجيع الدول األخرى الىت تدعوها اجلمعية العامة لألمم املتحـدة            

 ىف وزارة   ١٩٦١سنة  ) أكتوبر( تشرين األول    ٣٢ها وذلك حىت    تصبح طرفاً في  
 ىف مقر األمـم     ١٩٦٢) مارس( آذار   ٣١للنمسا وبعدئذ حىت    اخلارجية املركزية   
  .املتحدة بنيويورك

  
 )٤٩املـــادة ( 

ختضع هذه االتفاقية للتصديق وتودع التصديق لدى األمني العـام لألمـم             
  .املتحدة

 )٥٠املـــادة ( 
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 الفئـات  إحدى إىلالتفاقية معروضة النضمام مجيع الدولة املنتمية   تظل هذه ا  
 العـام   األمنيوتودع وثائق االنضمام لدى      ٤٨ املنصوص عليها ىف املادة      األربع

  .لألمم املتحدة
 )٥١املـــادة ( 

 الوثيقة الثانية والعـشرين  إيداعتنفد هذه االتفاقية ىف اليوم الثالث من تاريخ          -١
  . العام لألمم املتحدةاألمنيأو االنضمام لدى من وثائق التصديق 

 بعـد   إليهـا  تنضم   أو كل دولة تصدق عليها      إىلتنفد هذه االتفاقية بالنسبة      -٢
 االنـضمام ىف اليـوم      أو الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق        إيداع

 . انضمامهاأو وثيقة تصديقها إيداعهاالثالثني من 

  )٥٢املـــادة ( 
 

 الفئات األربع املنصوص إحدى إىل مجيع الدول املنتمية إىل العام   األمنيينهى   -١
  : ما يلى٤٨عليها ىف املادة 

  .٥٠و ٤٩و ٤٨ احلاصلة وفقاً للمواد واإليداعاتالتوقيعات   - أ
 .٥١تاريخ نفاد هذه االتفاقية وفقاً للمادة   - ب

 )٥٣املـــادة ( 
ة هى األسـبانية     هلذه االتفاقية احملرر خبمس لغات رمسية متساوي       األصليودع  
 والروسية والصينية والفرنسية لدى األمني العام لألمم املتحدة الـذى           واإلجنليزية

 األربع الفئات   إحدى إىل مجيع الدول املنتمية     إىل صورة مصدقة عنه     بإرساليقوم  
  .٤٨املنصوص عليها ىف املادة 
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االتفاقية بعـد   بتوقيع هذه أدناه ملا تقدم قام املفوضون الواردة أمسائهم      وإثباتا
  .األصولكل حسب  وجدت مستوفية للشإىلتقدمي تفويضام 

 ألـف عـام   ) ابريل( حررت ىف فيينا ىف اليوم الثامن عشر من شهر نيسان           
  .وتسعمائة وواحد وستني

  
  بشأن اكتساب اجلنسيةبرتوكول اختيارى 

)اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية( 
ول وىف اتفاقية للعالقـات الدبلوماسـية        الدول األطراف ىف هذا الربتوك     أن
والىت اقرها مؤمتر األمم املتحدة املعقود ىف       " االتفاقية"  فيما يلى يتعترب     إليهااملشار  

  .١٩٦١) ابريل( نيسان ١٢ إىل ٩مارس(  آزار ٢فيينا من 
بينها القواعد الالزمة لتنظـيم اكتـساب        تبتدى رغبتها ىف أن تضع فيما        إذا

  . بيتهمأهل من أسرهم وإفراد بعثاا الدبلوماسية فرادهاأاجلنسية من قبل 
  :قد اتفقت على ما يلى 

  )املادة األوىل( 
املدلول احملدد لـه ىف البنـد   " أفراد البعثة" تعبري   ب لالربوتوكويقصد ىف هذا    

  ".رئيس البعثة وموظفو البعثة"  من االتفاقية اى ١من املادة ) ب(
  )املادة الثانية( 

فراد البعثة الذين ال حيملون جنسية الدولة املعتمد لـديها وأفـراد        أل زال جيو 
  .أسرهم من أهل بيتهم اكتساب جنسيتها حبكم تشريعها وحده

  )املادة الثالثة( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 



 لتوقيع مجيع الدول الىت قد تصبح أطرافاً ىف االتفاقية ل يعرض هذا الربوتوكو  
 ىف وزارة اخلارجية ١٩٦١ ) أكتوبر ( األول تشرين  ٣١حىت  : على الوجه التاىل    

 ىف مقر األمم املتحـدة      ١٩٦١) مارس( آذار   ٣١ للنمسا وبعدئذ حىت     االحتادية
  .بنيويورك

  )املادة الرابعة( 
 للتصديق وتودع وثائق التصديق لدى األمني العـام         لالربوتوكوخيضع هذا   

  .لألمم املتحدة
  )املادة اخلامسة( 

 الدول الىت قد تصبح أطرافاً ىف        معروضاً النضمام مجيع   لالربوتوكويظل هذا   
  .االتفاقية وتودع وثائق االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة

  )املادة السادسة( 
تـاريخ  :  التاليني أيهما أبعد   التارخييني ىف أحد    لالربوتوكوينفد هذا    -١

 وثيقة تصديق   تأىن إبداع اليوم الثالثني التاىل لتاريخ      أونفاذ االتفاقية   
 . املتحدةلألمم العام األمني لدى إليهالنضمام  اأوعليه 

 تنـضم  أو كل دولة تصدق عليه     إىل بالنسبة   لالربوتوكووينفد هذا    - ٢
 من هذه املادة ىف اليوم الثالثني مـن        ١ مبوجب الفقرة    نافذة بعد   إليه

 . انضمامهاأو وثيقة تصديقها إيداعها
  

  )املادة السابعة( 
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 مجيع الدول الىت قـد تـصبح        إىلوكول   العام بشأن هذا الربوت    األمنيينهى  
  : ىف االتفاقية ما يلىأطرافا
 احلاصلة مبوجب املادة الثالثة والرابعة واخلامـسة        واإلبداعاتالتوقيعات    - أ

  .أعاله
 .تاريخ نفاذه مبوجب املادة السادسة  - ب

  )املادة الثامنة( 
  

و يودع أصل هذا الربتوكول احملرر خبمس لغات رمسية متساوية هى األسبانية         
 العام لألمم املتحدة الذين يقوم      األمني والفرنسية لدى    والبنية والروسية   اإلجنليزية

  . مجيع الدول املنصوص عليها ىف املادة الثالثة إىل صور مصدقة عنه بإرسال
 بتوقيع هذا الربتوكول بعد     أدناه ملا تقدم قام املفوضون الواردة أمسائهم        وإثباتا

  .ستوفية للشكل حسب األصولتقدمي تفويضام الىت وجدت م
 وتسعمائة  ألفعام  )ابريل(حرر ىف فيينا ىف اليوم الثامن عشر من شهر نيسان           

  .وواحد وستني
  ٢اتفاقية فيننا للعالقات القنصلية 

                                                
            نشرت ھذه االتفاقی ة والبرتوك ول االختی ارى الملح ق بھ ا والخ اص باكت ساب الجن سیة 

 ٢١ھ ا اعتب ارا م  ن    عل ى ان یعم  ل ب ١٩٦٥ یولی و  ١٢بق رار م ن وزارة الخارجی ة ف  ى    
ال تحفظ ب ان ھ ذا االن ضمام ال یعن ى ب اى ح ال        ) ١: ( مع التحفظات األتی ة   ١٩٦٥یولیو  

االعتراف باسرائیل وال یؤدى الى دخول الجمھوریة العربیة المتح دة معھ ا ف ى عالق ات       
  .مما تنظمة ھذه االتفاقیة

     یك ون مفھ وم    من االتفاقیة حیث ان٦٥و ٦٢ و ٤٩ و ١ فقرة ٤٦التحفظ على المواد 
اسرة العضو القنصلى فیما تتمتع بھ من امتی ازات وح صانات ین صب فق ط عل ى الع ضو           
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  )١٩٦٣ ابريل ٢٤(
  : ىف هذه االتفاقيةاألطراف الدول أن
  . عالقات قنصلية بني الشعوب منذ زمن بعيد أنشئت تذكر انه قد إذ
 ومبادئ ميثاق األمم املتحدة اخلاصة باملـساواه ىف حـق           األهداف تعي ذاوإ

 عالقـات   وبتنميـة وسيادة كل الدول و باحملافظة على السالم واألمن الدوليني          
  .األممالصداقة بني 

 مؤمتر األمم املتحدة اخلاص بالعالقات واحلـصانات        إن ىف االعتبار    تأخذ وإذ
 للتوقيع  أعدتفيينا للعالقات الدبلوماسية الىت     الدبلوماسية قد وافق على اتفاقية      

  .١٩٦١ ابريل ١٨ىف 
دولية عن العالقات واالمتيازات واحلصانات القنـصلية    اتفاقية   إن تعتقد   وإذ

ستساعد أيضا ىف حتسني عالقات الصداقة بني البلدان مهمـا تباينـت نظمهـا              
  .الدستورية واالجتماعية

 بل هـو    أفرادحلصانات ليس هو متييز     وموقنة بأن الفرض من هذه املزايا وا      
 تؤكـد  وإذ على أفضل وجه نيابة عن دوهلم ألعماهلاتامني أداء البعثات القنصلية   

 قواعد القانون الدوىل التقليدى ستستمر تطبيقها على املسائل الىت مل تفـصل             أن
  .فيها نصوص هذه االتفاقية صراحة

  :قد اتفقت على ما ياتى

  )١مادة ( 
                                                                                                                        

 ف   ى اغ   سطس  ١٨٦الجری   دة الرس   میة ع   دد   .(القن   صلى وزوجت   ھ وظ   اوالدة الق   صر   
١٩٦٥.(  
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 كما هو موضح اآلتيةه االتفاقية تكون معاىن االصطالحات  ألجل تطبيق هذ   -١
  :فيما بعد

نيابـة   أو قنصلية أو قنصلية عامة أيةمبعىن  ) بعثة قنصلية ( اصطالح    -أ 
  . وكالة قنصليةأوقنصلية 

يعىن املنطقة املخصصة لبعثـة     ) دائرة اختصاص قنصلية  ( اصطالح    -ب 
 . القنصلية فيهاأعماهلا ملمارسة ليةصقن

يعىن الشخص املكلف بالعمل ـذه      ) س بعثة قنصلية  رئي(اصطالح    -ج 
 .الصفة

يعىن اى شخص يكلـف ـذه الـصفة      ) قنصليعضو  (اصطالح    -د  
 . قنصلية مبا ىف ذلك رئيس البعثة القنصليةأعمالملمارسة 

 أو إداريةيعىن اى شخص يقوم بأعمال      ) قنصليموظف  ( اصطالح    -ه 
 .فنية ىف بعثة قنصلية

ـ يعىن اى شخص    ) عضو طاقم البعثة    ( اصطالح    -و   بأعمـال   مويق
 .اخلدمة ىف بعثة قنصلية

يشتمل األعـضاء القنـصليون     )  البعثة القنصلية  أعضاء(اصطالح    -ز  
 . طاقم اخلدمةأعضاءو واملوظفون القنصليون 

يشمل األعضاء القنـصليون     ) أعضاء الطاقم القنصلى  ( اصطالح    -ح 
اقم فيما عدا رئيس البعثة القنصلية واملوظفون القنصليون وأعضاء ط

 .اخلدمة
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يعىن الشخص الذى يعمل فقط ىف      ) عضو الطاقم اخلاص  (اصطالح    -ط  
 . البعثة القنصليةأعضاء ألحداخلدمة اخلاصة 

 املباىن واألراضـى    أجزاء أويعىن املباىن   ) مباىن القنصلية ( اصطالح    -ي  
 .امللحقة ا أيا كان ماهلا املستعملة فقط ىف أغراض البعثة القنصلية 

 واملـستندات   األوراقيشمل مجيع   ) القنصليةحمفوظات  ( اصطالح    -ك 
 واألشرطة وسجالت البعثة القنـصلية      واألقالمواملكتبات والكتب   

 الرمز وبطاقات الفهارس وأى جزء مـن األثـاث          أدواتوكذلك  
 .يستعمل لصيانتها وحفظها

 القنـصليني العـاملني     األعـضاء : يوجد نوعان من األعضاء القنصليني       -٢
 مـن هـذه     الثـاين وتطبق نصوص الباب    . خرينواألعضاء القنصليني الف  

أمـا  . أعضاء قنصليون عاملوناالتفاقية على البعثات القنصلية الىت يرأسها    
ىت يرأسها أعـضاء    نصوص الباب الثالث فتسرى على البعثات القنصلية ال       

 .قنصليون فخريون
 أو إليهـا أعضاء البعثات القنصلية الذين يكونون من رعايا الدولة املوفـد       -٣

من هذه  ) ١٧(ن يقيمون فيها إقامة دائمة هلم وضع خاص حتكمة املادة           ممك
 .االتفاقية
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   العالقات القنصلية بصفة عامة-األولالباب 

   العالقات القنصليةإنشاء -القسم األول
  

  )٢مادة (
  .بني الدول بناء على اتفاقها املتبادل تنشأ العالقات القنصلية  -١
ية بني دولتني يتضمن املوافقة علـى        عالقات دبلوماس  إنشاءاالتفاق على    -٢

 . عالقات قنصلية ما مل ينص على خالف ذلكإنشاء
 .قطع العالقات الدبلوماسية ال يترتب عليه تلقائياً قطع العالقات القنصلية -٣
 

  )٣مادة (
   القنصليةاألعمالممارسة 

 ممارستها بواسطة   أيضاميكن  .  القنصلية مبعرفة بعثات قنصلية      األعمالمتارس  
  . هذه االتفاقيةألحكامات دبلوماسية تطبيقاً بعث

  

  )٤مادة (
  ثة قنصليةع بإنشاء

 مبوافقة هـذه  إال إليها الدولة املوفد أراضى بعثة قنصلية على إنشاءال ميكن    -١
  .الدولة
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. حيدد مقر البعثة القنصلة ودرجتها ودائرة اختصاصها مبعرفة الدولة املوفدة          -٢
 .إليهاوبعد موافقة الدولة املوفد 

 درجة اختصاص البعثة أو ميكن للدولة املوفدة إجراء اى تعديل الحق ملقر      ال -٣
 .إليها مبوافقة الدولة املوفد إالالقنصلية 

 أرادت قنـصلية    إذا إليهاينبغى كذلك احلصوص على موافقة الدولة املوفد         -٤
 وكالة قنصلية ىف منطقة غبال الـىت        أو قنصلية افتتاح نيابة قنصلية      أوعامة  

 .يهاتوجد هى ف
 إليهـا  احلصول على موافقة صرحية وسابقة من الدولة املوفد          أيضاوينبغى   -٥

 .لفتح مكتب يكون تابعاً لقنصلية قائمة ولكن خارج مقرها

  )٥مادة (
  الوظائف القنصلية

  :تشمل الوظائف القنصلیة
محاية مصاحل الدولة املوفدة ورعاياها أفرادا كانوا أو هيئات ىف الدولة املوفد       )أ (

  . حدود ما يقضى به القانون الدوىل وىفإليها
العمل على تنمية العالقات التجارية واالقتصادية والثقافية والعلميـة بـني            )ب (

 بسنهماالدول املوفدة والدولة املوفد اليها وكذلك توثيق عالقات الصداقة          
 .باى شكل وفقاً لنصوص هذه االتفاقية

حلياه التجاريـة    جبميع الطرق املشروعة عن ظروف وتطوير ا       –االستعالم    )ج (
 تقاريرها عن   وإرسال إليهاواالقتصادية والثقافية والعلمية ىف الدولة املوفد       

 . حكومة الدولة املوفدة وإعطاء املعلومات لألشخاص املعنيةإىلذلك 
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 أو التأشـريات  جوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة املوفدة ومنح         إصدار  )د (
 . الدولة املوفدةإىل السفر  الذين يرغبون ىفألشخاصاملستندات الالزمة 

 . هيئاتأو اأفرادا كانوتقدمي العون واملساعدة لرعايا الدولة املوفدة   )ه (
 املتشاة وبعـض    األعمال املدنية وممارسة    واألحوال التوثيق   بأعمالالقيام    )و (

 ذات الطابع االدارى ما مل يتعارض مع قـوانني ولـوائح            األخرىاألعمال  
 .إليهاالدولة املوفد 

 هيئات ىف مسائل التركـات ىف       أومصاحل رعايا الدولة املوفدة افراداً      محاية    )ز (
 .اراضى الدولة املوفد اليها وطبقاً لقوانني ولوائح هذه الدولة

 األهلية من رعايا الدولة املوفـدة ىف حـدود          وناقصيمصاحل القصر   محاية    )ح (
وصايا  ال إقامةقوانني ولوائح الدولة املوفد اليها وخصوصاً ىف حالة ما ينبغى           

 . احلجز عليهمأو
متثيل رعايا الدولة املوفدة أو اختاذ التدابري الالزمة لضمان متثيلهم التمثيـل              )ط (

املناسب أمام احملاكم والسلطات األخرى ىف الدولة املوفد إليها لطلب اختاذ           
اإلجراءات املؤقتة طبقاً لقوانني ولوائح هذه الدولة لصيانة حقوق ومصاحل          

لة عدم استطاعتهم بسبب غيام أو الى سبب أخـر          هؤالء الرعايا ىف حا   
ـ       الدفاع ىف الوقت امل     مراعـاة   عناسب عن حقوقهم ومصاحلهم وذلـك م

 .التقاليد واإلجراءات املتبعة ىف الدولة املوفد إليها
 القضائية وغري القضائية والقيام باالنابات القـضائية وفقـاً     األوراقتسليم    )ي (

 حالة عدم وجود مثل تلك االتفاقات باى         ىف أولالتفاقيات الدولية القائمة    
 .طريقة تتمشى مع قوانني ولوائح دولة املقر
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ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش املنصوص عليها ىف قوانني ولوائح الدولـة             )ك (
املوفدة على سفن املالحة البحرية والنهرية التابعة جلنسية الدولـة املوفـدة      

 . طاقم كل منهاوعلى الطائرات املسجلة ىف هذه الدولة وعلى
من هذه املـادة    ) ك(تقدمي املساعدة للسفن والطائرات املذكورة ىف الفقرة          )ل (

 عليها توالتأشريا وتلقى البالغات عن سفرها وفحص أوراقها      أطقمهاواىل  
 حبقوق  اإلخالل الطارئة أثناء رحلتها دون      األحداث التحقيق بشأن    وإجراء

 اخلالفات الناشـئة بـني      واعهاأن وتسوية مجيع    إليهاسلطات الدولة املوفد    
القبطان والظابط والبحارة بقدر ما تسمح بذلك قوانني ولـوائح الدولـة            

 .املوفدة
 بعثة قنصلية مبعرفـة الدولـة       إىل الىت توكل    األخرى األعمالممارسة مجيع     )م (

 الىت ال تعترض أو إليها قوانني ولوائح الدولة املوفدة حتظرهااملوفدة والىت ال 
 الىت ورد ذكرها ىف االتفاقات الدولية املربمـة بـني           أوولة  عليها هذه الد  

 .إليهاالدول املوفدة والدولة املوفد 

  )٦مادة (
ممارسة الوظائف القنصلية خارج دائرة اختصاص 

القنصلية 
 قنصلي ، ال جيوز لعضو      إليهاة املوفد    الدول إخطارىف بعض الدول املوفدة بعد      

  .ه خارج اختصاص قنصليتأعمال ميارس أن
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  )٧مادة (
  ممارسة الوظائف القنصلية فى دولة ثالثة

 املعنية ومامل تعترض احدمها على ذلك        الدول إخطارجيوز للدولة املوفدة بعد     
 قنصلية ىف دولـة  أعمال تكلف بعثة قنصلية قائمة ىف دولة ما مبمارسة       أنصراحة  

  .أخرى

  )٨مادة (
  ممارسة الوظائف القنصلية حلساب دولة ثالثة

 تقوم مبمارسة الوظـائف القنـصلية ىف        أنبعثة قنصلية للدولة املوفدة     جيوز ل 
 املناسب للدولـة    األخطار حلساب دولة ثالثة وذلك بعد عمل        إليهاالدولة املوفد   

  . مامل تعترض هذه الدولة على ذلكأليهااملوفد 

  )٩مادة (
  البعثات القنصليةدرجات رؤساء 

  :درجات وهى أربع إىلينقسم رؤساء البعثات القنصلية 
  . قناصل عامون  )أ (
 .قناصل  )ب (
 .نواب قناصل  )ج (
 .وكالء قنصليون  )د (
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 املتعاقـدة ىف    اإلطراف من هذه املادة ال تقيدى باى شكل حق أحد           األوىلالفقرة  
 .حتديد تسمية املوظفني القنصليني اآلخرين عدا رؤساء البعثات القنصلية

 

  )١٠مادة (
  تعيني وقبول رؤساء البعثات القنصلية

البعثات القنصلية مبعرفة الدولة املوفدة ويسمح هلم مبمارسة        يعني رؤساء    -١
  .إليهاأعماهلم مبعرفة الدولة املوفد 

 تعيني وقبـول رؤسـاء      إجراءات هذه االتفاقية حتدد     إحكاممع مراعاة    -٢
البعثات القنصلية وفقاً لقوانني ولوائح والعرف املتبع ىف كل من الدولـة            

 .إليهااملوفد 
  

  )١١مادة (
   عن التعيني اإلبالغ أولقنصلية االرباءة 

 سند مماثـل تقـول      أويزود رئيس البعثة القنصلية بوثيقة على شكل براءة          -١
بأعدادها الدولة املوفدة عند كل تعيني تثبت فيها صفته وتبني فيها بـصفة             

  .عامة امسه الكامل ومرتية ودرجته ودائرة اختصاص ومقر البعثة القنصلية
٢- ........................................................................

........................................................................
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........................................................................
........................... 

 تـستعيض عـن     أن إليهالة املوفد    قبلت ذلك الدو   إذاميكن للدولة املوفدة     -٣
 السند املماثل بابالغ يتضمن البيانات املنصوص عليها ىف الفقـرة    أوالرباءة  

 .من هذه املادة) ا(
 

  )١٢مادة (
   القنصليةاإلجازة

 مبوجب ترخيص مـن الدولـة       إمهاليسمح لرئيس البعثة القنصلية مبمارسة       -١
  .هذا الترخيص  كان شكل أيا"  قنصليةأجازة"  يسمى إليهااملوفد 

الدولة الىت ترفض منح أجازة قنصلية ليست مضطرة الن تـذكر أسـباب              -٢
 . الدولة املوفدةإىلرفضها 

 يباشر أنال ميكن لرئيس بعثة قنصلية ) ١٥(و )١٣( املادتني أحكاممع مراعاة   -٣
 .أعماله قبل حصولة على أجازة قنصلية

 

  )١٣مادة (
  القبول املؤقت لرؤساء البعثات القنصلية

 بصفة مؤقته حـىت يـتم       أعماله يسمح لرئيس بعثة قنصلية مبمارسة       أنكن  مي
  .وتطبق أحكام هذه االتفاقية ايضاً ىف مثل هذه احلالة.  القنصلية األجازةتسليم 
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  )١٤مادة (
   السلطات فى دائرة اختصاص القنصليةأخطار

ـ     تم مبجرد السماح لرئيس البعثة القنصلية مبمارسة أعماله ولو بصفة مؤقته حي
 الـسلطات املختـصة ىف دائـرة        بإخطار تقوم فوراً    أن إليهاعلى الدولة املوفد    

 الالزمة لتمكن   اإلجراءات تتاكد من اختاذ     أناختصاص القنصلية وعليها كذلك     
 وظيفته ومن االستفادة بنـصوص هـذه    أعمالرئيس البعثة القنصلية من مزاولة      

  .االتفاقية

  )١٥مادة (
  ثة القنصلية بصفة مؤقتةالقيام بأعمال رئيس البع

 كـان   إذا أو وظيفتـه    أعمال مل يتمكن رئيس البعثة القنصلية من ممارسة         إذا -١
 بإعمـال  يقوم رئيس بعثة بالنيابة      أنمنصب رئيس بعثة قنصلية خالياً فيمكن       

  .رئيس البعثة القنصلية بصفة مؤقتة
 أو إليهافد   وزارة خارجية الدولة املو    إىليبلغ اسم ولقب رئيس البعثة بالنيابة        -٢

 تعينها الوزارة وذلك مبعرفة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولـة          إىل السلطة   إىل
 ىف حالة تعذر أو ىف حالة عدم وجودها مبعرفة رئيس البعثة القنصلية          أواملوفدة  

 يتم هذا   أن سلطة خمتصة بالدولة املوفدة وكقاعدة عامة جيب         إيهذلك  مبعرفة    
 تشترط موافقتها على قبول رئي بعثـة        أن إليهاوفد  املوللدولة  . التبليغ مقدماً 

 .إليها موظفاً قنصلياً ىف الدولة املوفد أو مل يكن عضواً دبلوماسياً إذابالنيابة 
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 تقدم املساعدة واحلماية أن إليهاجيب على السلطات املختصة ىف الدولة املوفد       -٣
 هـذه  أحكامى عليه  قيامة بأعمال البعثة تسرإثناءوىف  . ابة  لرئيس البعثة بالني  
ومع ذلك فان الدولة املوفـد      .  رئيساً للبعثة القنصلية     نكااالتفاقية كما لو    

 ليست ملزمة بان متنح رئيس البعثة القنصلية ا على شرط ال تتوافر ىف              إليها
 .رئيس البعثة بالنيابة

 ىف حالة تعيني عضو دبلوماسى من البعثة الدبلوماسية للدولة املوفدة ىف الدولة            -٤
من هذه املادة فانه    ) ١(كرئيس بعثة ىف الظروف املذكورة بالفقرة        إليهااملوفد  

 مل تعترض الدولة املوفـد      إذايستمر ىف التمتع باملزايا واحلصانات الدبلوماسية       
 . على ذلكإليها

  )١٦مادة (
األسبقية بني رؤساء البعثات القنصلية 

تبعاً لتـاريخ مـنحهم     حتدد أسبقية رؤساء البعثات القنصلية ىف كل درجة          -١
  . القنصليةاألجازة

غري انه ىف حالة السماح لرئيس بعثة قنصلية مبمارسة أعماله بصفة مؤقتـة              -٢
 الذى مسح   ريحاللتقبل حصولة على األجازة القنصلية فاألسبقية حتدد طبقاً         

 . القنصليةاألجازةله فيه ممارسة أعمالة وتبقى هذه األسبقية له بعد منحه 
 أو القنـصلية  اإلجـازة  من رؤساء البعثات القنصلية أكثر أو  منح اثنني  إذا -٣

 حيدد تبعاً للتـواريخ     أسبقيتهماملؤقت ىف نفس التاريخ فان ترتيب       السماح  
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 املنـصوص عليـه ىف      اإلبالغ أو السند املماثل    أوالىت قدمت فيها برائام     
 .إليها الدولة املوفد إىل) ١١(من املادة ) ٣(الفقرة 

بعثات بالنيابة يكون بعد مجيع رؤساء البعثـات القنـصلية          ترتيب رؤساء ال   -٤
 كرؤساء  أعماهلموفيما بينهم يكون ترتيبهم وفقاً للتواريخ الىت تسلموا فيها          

من املادة  ) ٢(بعثات بالنايبة واملبنية ىف التبليغات املنصوص عليها ىف الفقرة          
)١٥.( 

ني الفخرين بعـد    القنصلي األعضاءجيئ ترتيب رؤساء البعثات القنصلية من        -٥
رؤساء البعثات القنصلية العاملني ىف كل درجة وبنفس النظـام والقواعـد    

 .املبينة ىف الفقرات السابقة 
رؤساء البعثات القنصلية يتقدمون على األعضاء القنصليني الذين ليست هلم     -٦

 .هذه الصفة

  )١٧مادة (
   دبلوماسيةبإعمالقيام موظفني قنصليني 

وفدة بعثة دبلوماسية ىف دولة ما وال متثلها فيها بعثة           مل يكون للدولة امل    إذا -١
 مبوافقة الدولـة    قنصليدبلوماسية دبلوماسية لدولة ثالثة فانه جيوز لعضو        

 يؤثر ذلك على طابعة القنصلى ان يكلف بالقيـام          أن ودون   إليهااملوفد  
بأعمال دبلوماسية وقيامة مبثل هذه األعمال ال خيوله اى حق ىف املزايـا             

  ,.صانات الدبلوماسيةواحل
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 بتمثل الدولـة    قنصلي تكليف عضو    إليها الدولة املوفد    إعالنبعد  ميكن   -٢
 منظمة دولية حكومية وىف هذه احلالة يتمتع جبميع املزايا          إيهاملوفدة لدى   

 االتفاقات الدولية الىت أوواحلصانات الىت مينحها القانون الدوىل التقليدى   
 ميارسه ليس لـه     قنصليا خيتص باى عمل     مثل هؤالء املمثلني غري انه فيم     

قضائية ال تتجاوز تلك الىت يتمتع ا العـضو القنـصلى   احلق ىف حصانه   
 .مبوجب هذه االتفاقية

  )١٨مادة (
  قنصلي يتعيني نفس الشخص كعضو أكثر أوقيام دولتني 

 ىف الدولة   قنصلي تعني نفس الشخص بصفة عضو       أن أكثر أوميكن لدولتني   
  .بشرط  موافقة هذه الدولة وإليهااملوفد 

  )١٩مادة (
  تعيني أعضاء الطاقم القنصلى

للدولة املوفدة حرية تعيني    ) ٢٣(و  ) ٢٢(و  )٢٠(مع مراعاة أحكام املواد      -١
  . الطاقم القنصلىأعضاء

تقوم الدولة املوفدة بإخطار الدولة املوفد اليها باالسم بالكامـل ومرتبـة             -٢
وذلك مقدماً  س البعثة القنصلية    ودرجة مجيع األعضاء القنصليني غري رئي     

بوقت كاف ليتسىن للدولة املوفد اليها اذا شاءت ممارسة حقوقها الواردة           
 ).٢٣(من املادة ) ٣(ىف الفقرة 
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ميكن للدولة املوفدة اذا كانت قوانينها حتتم ذلك ان تطلب مـن الدولـة               -٣
 ال يكـون رئيـساً لبعثـة        قنصلياملوفد اليها منح اجازة قنصلية لعضو       

 .صليةقن
وميكن للدولة املوفد اليها اذا كانت قوانينها ولوائحها تتطلب ذلك ان متنح 

 . ليس رئيساً لبعثة قنصليةقنصلياجازة قنصلية لعضو 

  )٢٠مادة (
قنصلىحجم الطاقم ال 

مامل يكن هناك اتفاق صريح على حجم طاقم البعثة القنـصلية فللدولـة    
ىف حدود ما تعتربة هى معقوال وعادياً املوفد اليها أن حتتم ان يبقى هذا احلجم        

بالنظر اىل الظروف واألحوال السائدة ىف دائرة اختـصاص القنـصلية واىل            
  .احتياجات البعثة القنصلية املعينة

 
  )٢١مادة (

   األسبقية بني األعضاء القنصليني فى بعثة قنصلية
أ ل ما يطريبلغ ترتيب األسبقية بني األعضاء القنصليني ىف بعثة قنصلية وكذا م

 اىل السلطة الىت تعينها     أوعليه من تعديالت اىل وزارة خارجية الدولة املوفد اليها          
 ىف حالـة عـدم      أوهذه الوزارة وذلك مبعرفة البعثة الدبلوماسية للدولة املوفدة         

  .وجود مثل هذه البعثة مبعرفة رئيس البعثة القنصلية
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  )٢٢مادة (
  جنسية األعضاء القنصليني

دأ جيب أن يكون األعضاء القنصليني مـن جنـسية الدولـة            من حيث املب   -١
  .املوفدة

ال جيوز اختيار األعضاء القنصليني من بني رعايا الدولة املوفـد اليهـا اال               -٢
مبعرفة صرحية من هذه الدولة والىت جيوز هلا ىف اى وقـت سـحب هـذه                

 .املوافقة
 برعايا دولة   وجيوز للدولة املوفد اليها ان حتتفظ بنفس هذا احلق فيما خيتص           -٣

 .ال يكونون من رعايا الدولة املوفدة

  )٢٣مادة (
  األشخاص املعتربون غري مرغوب فيهم

جيوز للدولة املوفد اليها ىف اى وقت ان تبلغ الدولة املوفـدة ان عـضواً                 -١
 أو  personna non Graraقنصلياً أصبح شخصاً غري مرغوب فيه 

 n`est pasأن عضو آخر مـن الطـاقم القنـصلى لـيس مقبـوالً      
acceptable   ان أو وعلى الدولة حينئذ ان تستدعى الشخص املعـىن 

  .تنهى أعماله لدى هذه البعثة القنصلية حسب احلالة
اذا رفضت الدولة املوفدة تنفيذ االلتزامات الىت تفرضها عليها الفقرة األوىل           -٢

حسب   مل تنفذها ىف فترة معقولة فيجوز للدولة املوفد اليها         أومن هذه املادة    
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 ان  أواألحوال أن  تسحب االجازة القنصلية املمنوحة للـشخص املعـىن            
 .تكف عن اعتبارة عضواً من الطاقم القنصلى

ميكن أن يعترب شخص عني عضواً ىف بعثة قنصلية كشخص مقبـول قبـل               -٣
 اذا كان موجوداً فيها اصال قبـل        أووصوله اىل اراضى الدولة املوفد اليها       

وىف مثل هذه احلالة جيب على الدولـة        . ة القنصلية   تسليمة أعماله ىف البعث   
 .املوفدة ان تسحب تعيينة

ىف الدولة املوفد اليها ليست ملزمة بابداء اسباب قرارها اىل الدولة املوفـد              -٤
 .من هذه املادة) ٣(و ) ١(االحوال املذكورة ىف الفقرتني 

  )٢٤مادة (
  يل الدولة املوفد إليها بالتعيني والوصول والرحرأخطاأ

 السلطة الىت تعينها هذه الـوزارة       أو إليهاتبلغ وزارة خارجية الدولة املوفد       -١
 :عن األتى

تعيني أعضاء البعثة القنصلية ووصوهلم بعد تعيينهم ورحيلهم النهائى   )أ (
أو ااء اعماهلم وكذلك مجيع التغريات األخرى املتعلقة بـصفتهم          

  .والىت قد تطرأ ىف أثناء خدمتهم بالبعثة القنصلية
وصول شخص ينتمى اىل اسرة عضو من أعضاء البعثة القنـصلية             )ب (

وممن يعيشون ىف كنفه ورحيلهم النهائى وهند االمكان حالة ما اذا           
 . مل يعد عضواً اأوانتمى شخص السرة 
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واحلاالت الـىت    الرحيل النهائى ألعضاء الطاقم اخلاص       أوالوصول  )ج (
 .تنتهى فيها خدمتهم ذ الصفة

اص مقيمني ىف الدولة املوفد اليهـا كاعـضاء ىف     تعيني وتسريح أشخ   )د (
 كأعضاء ىف الطاقم اخلاص ممن يتمتعون باملزايـا         أوالبعثة القنصلية   

  .واحلصانات
جيب أن يتم التبليغ مقدماً ىف احوال الوصول والرحيل النهائى كلما أمكن             -٢

 .ذلك
  
 

   انتهاء االعمال القنصلية–القسم الثانى 
  )٢٥مادة (

  و بعثة قنصليةانتهاء أعمال عض
  : عادة باألتى–تنتهى أعمال عضو بعثة قنصلية 

  .اعالن من الدولة املوفدة اىل الدولة املوفد اليها بانتهاء أعمالة  )أ (
 . القنصليةاإلجازةسحب   )ب (
 الدولة املوفدة بأا أصـبحت ال تعتـرب   إىل إليها من الدولة املوفد   أخطار  )ج (

 .الشخص املعىن عضواً بالطاقم القنصلى

  )٢٦مادة (
الرحيل من اقليم الدولة املوفد اليها 
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جيب على الدولة املوفدة حىت ىف حالة نزاع مسلح أن متنح أعـضاء البعثـة               
القنصلية و أعضاء الطاقم اخلاص الذين ليسوا من رعايا الدولـة املوفـد اليهـا           
وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون ىف كنفهم مهما كانت جنسيتهم الوقـت            

ة لالعداد للرحيل ومغادرة اقليمها ىف اقرب وقـت فرصـة           والتسهيالت الالزم 
وجيب عليهم بصفة خاصة اذا ما استدعى األمر أن تـضع  . ممكنة بعد و أعماهلم 

حتت تصرفهم وسائل النقل الالزمة الشخاص ومتعلقام باستثناء املتعلقات الـىت   
 وقـت   وراحمظيكونون قد حصلوا عليها ىف الدولة املوفد اليها ويكون تصديرها           

  .الرحيل

  )٢٧مادة (
محاية مبانى وحمفوظات القنصلية ومصاحل الدولة املوفدة 

  فى ظروف استثنائية
  :ىف حالة قطع العالقات القنصلية بني دولتني -١

تلتزم الدولة املوفد اليها حىت ىف حالة نزاع مسلح باحترام ومحايـة              )أ (
  .مباىن القنصلية وكذلك ممتلكات البعثة واحملفوظات القنصلية

جيوز للدولة املوفدة ان تعهد حبراسة مباىن القنـصلية واملمتلكـات           )ب (
املرجوة ا واحملفوظات القنصلية اىل دولة ثالثة توافق الدولة املوفد          

 .اليها
وجيوز للدولة املوفدة ان تعهد حبماية مصاحلها ومصاحل رعاياها اىل            )ج (

 .دولة ثالثة توافق عليها الدولة املوفد اليها
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 الدائم لبعثة قنصلیة تسرى أحكام الفقرة      أوالق المؤقت   فى حالة االغ   - ٢
 .من ھذه المادة) أ-١(

  :وعالوة على ذلك
اذا كانت الدولة املوفدة ليس هلا بعثة دبلوماسية ىف الدولة املوفد             ) أ(

اليها وكان هلا بعثة قنصلية اخرى ىف أراضى الدولة املوفـد اليهـا             
ىن القنـصلية الـىت     فيجوز تكليف هذه البعثة القنصلية حبراسة مبا      

اغلقت واملمتلكات املوجودة اليها مبمارسة األعمال القنـصلية ىف         
                     أو.دائرة اختصاص البعثة املغلقة

 املوفدة ليس هلا بعثة دبلوماسية وال بعثة قنصلية         ةالدولاذا كانت     ) ب(
من ) أ، ب،ج(   اخرى ىف الدولة املوفد اليها فتسرى أحكام الفقرة        

 . املادةهذه
  
  
  
 

  الباب الثانى 
  التسهيالت واملزايا واحلصانات اخلاصة بالبعثات القنصلية

   القنصليني العاملني وباقى أعضاء البعثة القنصليةواألعضاء 
 التسهيالت واملزايا واحلصانات اخلاصة -القسم األول

  بالبعثة القنصلية
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   )٢٨مادة ( 

  ام بأعماهلاالتسهيالت املمنوحة للبعثة القنصلية للقي
متنح الدولة املوفد اليها كافة التسهيالت الالزمة لتقوم البعثة القنصلية بتأدية           

  .أعماهلا
  

  )٢٩مادة (
 استعمال العامل الوطىن وشعار الدولة

للدولة املوفدة احلق ىف استعمال علمها الوطىن وشعارها القومى ىف الدولـة             -١
 .املوفد اليها وفقاً لنصوص هذه املادة

 للدولة املوفدة ووضع شعارها القومى على املبىن الذى طىنوالفع العلم ميكن ر  -٢
رئـيس البعثـة    تشغلة البعثة القنصلية وعلى مدخلة وكذلك على مـسكن          

 . رمسيةأعمالالقنصلية وعلى وسائل تنقالنه عند استعماهلا ىف 
 املتبع ىف الدولة املوفد اليها عند ممارسة احلـق        تراعى قوانني ولوائح والعرف      -٣

 .املمنوح مبقتضى هذه املادة

 )٣٠مادة (
  السكن
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جيب على الدولة املوفد اليها ىف حدود قوانينها ولوائحها ان تسري للدولـة              -١
 ان تساعدها ىف    أواملوفدة حيازة املباىن الالزمة للبعثة القنصلية ىف أراضيها         

 .ىالعثور على مباىن باى  طريقة اخر
اعد البعثة القنصلية ىف احلـصول      وجيب عليها كذلك اذا لزم االمر أن تس        -٢

 .على مساكن مالئمة ألعضائها

 )٣١مادة (
  حرمة مبانى القنصلية

  .تتمتع مباىن القنصلية باحلرمة ىف احلدود املذكورة ىف هذه املادة -١
ال جيوز لسلطات الدولة املوفدة اليها ان تدخل ىف اجلزء املخصص مـن     -٢

وافقة رئيس البعثة القنصلية    مباىن القنصلية العمال البعثة القنصلية اال مب      
 مبوافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة املوفدة غري انـه         أو من ينتبه    أو

 أوالقنصلية ىف حالة حريـق      ميكن افتراض وجود موافقة رئيس البعثة       
 . وقائية فوريةتدابريكارثة اخرى تستدعى اختاذ 

 إليهـا املوفـد   من املادة فان على الدولة      ) ٢( الفقرة   أحكاممع مراعاة    -٣
التزام خاص باختاذ مجيع التدابري املناسبة حلماية مباىن القنصلية ضد اى            

 أو البعثة القنصلية    ألمن ضرر ا وكذلك ملنع اى اضطراب        أواقتحام  
 .احلط من كرامتها

جيب ان تكون مباىن القنصلية مفروشاا وممتلكات البعثـة القنـصلية            -٤
 من االستيالء الغراض الدفاع     ووسائل النقل ا حمصنة ضد اى شكل      
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وىف حالة ما يكون نزع امللكية ضرورياً ملثل هذه العامة  املنفعة أوالوطىن 
االغراض فيجب اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لتجنب عرقلـة القيـام           

فورى ومناسـب وفعـال للدولـة       تعويض  باالعمال القنصلية ولدفع    
 .املوفدة

 )٣٢مادة (
ب القنصلية من الضرائإعفاء 

 كانت ملكاً   إذا" العامل"تعفى مباىن القنصلية ومسكن رئيس البعثة القنصلية         -١
 الى شخص يعمل حلساا من مجيـع الـضرائب      أو مؤجرة لدولة املوفدة     أو

 تكون مفروضة مقابل    إال حملية بشرط    أو بلدية   أووالرسوم مهما كانت أهلية     
 .خدمات خاصة

ن هذه املادة ال ينطبق على هـذه        م) ١(االعفاء الضريىب املذكور ىف الفقرة       -٢
تشريع الدولة املوفد اليها بفرضها على الشخص       الضرائب والرسوم اذا كان     

 . مع الشخص الذى يعمل حبسااأوالذى تعاقد مع الدولة املوفدة 

 )٣٣مادة (
حرمة احملفوظات والوثايق القنصلية 

  .للمحفوظات والوثائق القنصلية حرمتها ىف كل وقت وأينما وجدت

  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 



 )٣٤مادة (
  حرية التنقل

 احملدد دخوهلا لدواعى    أومع مراعاة القوانني واللوائح اخلاصة باملناطق احملرم        
 فان الدولة املوفد اليها تضمن حرية التنقل والتجول ىف أراضـيها            طىنوال األمن

  . البعثة القنصليةأعضاءجلميع 

 )٣٥مادة (
  حرية االتصال

ح وتؤمن حرية االتصال للبعثة القنصلية ىف        ان تسم  إليهاعلى الدولة املوفد     -١
 أووللبعثة القنصلية لدى اتصاهلا حبكومتـها       . كل ما يتعلق بأعماهلا الرمسية    

 القنصلية االخرى للدولة املوفدة أينما وجدت ان        أوبالبعثات الدبلوماسية   
تستعمل كافة وسائل االتصال املناسـبة مبـا ىف ذلـك حـاملى احلقيبـة       

 القنـصلية والرسـائل     أولقنصليني واحلقائب الدبلوماسية     ا أوالدبلوماسية  
الرمزية غري أنه ال جيوز للبعثة القنصلية تركيب واستعمال حمطة السلكية اال            

 .مبوافقة الدولة املوفد اليها
املراسـالت  "تتمتع املراسالت الرمسية للبعثة القنصلية باحلرمة واصـطالح          -٢

 . بالبعثة القنصلية وباعماهلايعىن كافة املراسالت املتعلقة" الرمسية
 حجز احلقيبة القنصلية اال انه ان كان لدى سلطات الدولة           أوال جيوز فتح     -٣

املوفد اليها أسباب جدية لالعتقاد بأن احلقيبة حتوى أشـياء أخـرى غـري          
من هـذه   ) ٤(املراسالت أو الوثائق أو االشياء املنصوص عليها ىف الفقرة          
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 تطلب فتح احلقيبة ىف حـضورها مبعرفـة         نأاملادة فيجوز لتلك السلطات     
مندوب مفوض من الدولة املوفدة  فاذا رفضت سلطات الدولة املوفد ذلك            

 .تعاد احلقيبة اىل مصادرها
جيب ان حتمل الطرود املكونة للحقيبة عالمات خارجية ظاهرة تدل علـى             -٤

 واألشـياء طبيعتها وال جيوز ات حتوى غري املراسالت الرمسيـة والوثـائق           
 .خصصة لالستعمال الرمسى فقطامل

جيب ان يزود حامل احلقيبة القنصلى مبستند رمسى يثبت صفته وحيدد عدد             -٥
الطرود املكونة للحقيبة القنصلية وال جيوز بغري موافقة الدولة املوفد اليها ان      

 من يقيمون فيها اقامة دائمة ما     أويكون حامل احلقيبة من رعايا هذه الدولة        
وىف أثناء قيامة مبهنته جيب أن حتميـه        .ايا الدولة املوفدة  مل يكن يكن من رع    

الدولة املوفد اليها وجيب ان يتمتع أيضاً باحلرمة الشخصية وال يكون عرضة 
 .ألى نوع من أنواع القبض اة احلجز

جيوز للدولة املوفدة ولبعثتها الدبلوماسية والقنصلية أن تعني حاملى احلقائب        -٦
) ٥( هذه االحوال تطبق كذلك أحكام الفقرة        القنصلية ىف مهمة خاصة وىف    

ينتهى سرياا مبجرد   مع مالحظة ان احلصانات املذكورة فيها       من هذه املادة    
 .قيام حامل احلقيبة الىت ىف عهدته للجهة املرسلة اليها

جيوز تسليم احلقيبة القنصلية اىل قائد سفينة أو طائرة جتارية قاصدة مينـاء              -٧
بوثيقة رمسية تبني هدد الطرود الىت تتكون منها        مسموح به وجيب أن يزود      

وبعد عمل الترتيب الالزم    . قنصلياحلقيبة ولكنه ال يعترب مبثابة حامل حقيبة        
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مع السلطات احمللية املختصة جيوز للبعثة القنصلية أن توفد أعضائها ليتسلم           
 .احلقيبة من قائد السفينة أو الطائرة مباشرة وبكل حرية

 )٣٦مادة (
   الدولة املوفدةبرعاياال االتص

 . براعايا الدولة املوفدةةالقنصلية املتعلقرغبة ىف تيسري ممارسة االعمال  -١
 الدولـة املوفـدة     برعايـا جيب ان يتمكن األعضاء من االتصال         )أ (

ومقابلتهم حبرية كما جيب ان يكون لرعايا الدولة املوفـدة نفـس            
دولـة املوفـدة    احلرية فيما يتعلق باالتصال باألعضاء القنصليني لل      

 .ومقابلتهم
جيب ان تقوم السلطات املختصة ىف الدولة املوفد اليها باخطار البعثة    )ب (

القنصلية للدولة املوفدة بدون تأخري اذا قبض على احد رعايا هذه           
 اذا  أو االعتقال ىف انتظار حماكمتـه       أو وضع ىف السجن     أوالدولة  

وبشرط ان  حجز بأى شكل أخر ىف نطاق دائرة اختصاص القنصلية          
واى اتصال يوجه اىل البعثة القنصلية من الشخص        . يطلب هو ذلك  
 احلجز جيب أن أو االعتقال أو املوضوع ىف السجن أواملقبوض عليه 

جيب على هذه السلطات    . يبلغ بواسطة هذه السلطات بدون تأخري     
أن خترب الشخص املعىن من حقوقة الواردة ىف هذه الفقـرة بـدون             

 .تأخري
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القنصليني احلق ىف زيارة احد رعايا الدولة املوفدة املوجود للموظفني   )ج (
ىف السجن أو االعتقال أو احلجز وىف أن يتحدث ويتراسل معه وىف            
ترتيب من ينوب عنه قانونا وهلم احلق كذلك ىف زيارة اى من رعايا             
الدولة املوفدة موجود ىف السجن أو االعتقال أو احلجز ىف دائـرة            

 األعـضاء تنـع    ولكن جيـب ان مي     .حكم  نصهم بناء على    ااختص
القنصليون من اختاذ اى اجراء نيابة عن أحد الرعايـا املوجـود ىف          

 احلجز اذا ابدى رغبته صراحة ىف معارضـة       أو االعتقال   أوالسجن  
 .هذا االجراء

  
من هذه املـادة وفقـاً لقـوانني        ) ١(متارس احلقوق املشار اليها ىف الفقرة        -٢

كافة ط ان متكن هذه اللوائح والقوانني من حتقيق         ولوائح املوفد اليها وبشر   
  .األغراض الىت دف اليها احلقوق املذكورة ىف هذه املادة

 )٣٧مادة (
 عن حاالت الوفاة والوالدة والوصاية وحوادث اإلبالغ

  البواخر واحلوادث اجلوية
اذا توفرت لدى السلطات املختصة بالدولة املوفد اليها املعلومـات التاليـة            

  :يهافعل
ىف حالة وفاة أحد رعايا الدولة املوفدة تبلغ بدون تأخري البعثة القنصلية الىت            )أ (

 .حدثت الوفاه ىف دائرة اختصاصها
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ان تبلغ بدون تأخري البعثة القنصلية املختصة عن مجيع االحوال الىت يقتضى    )ب (
 وىل على احد رعايا الدولة املوفدة القصر أو ناقـصى           أومنها تعيني وصى    

 الوىل املذكور جيب مراعاة تطبيق أواال انه فيما خيتص بتعيني الوصى األهلية 
 .قوانني ولوائح الدولة املوفد اليها

 جنحت سفينة تابعة جلنسية الدولة املوفدة ىف ميـاه الدولـة            أواذا غرقت     )ج (
 اذا اصيبت طائرة مسجلة ىف الدولـة        أو الداخلية   أواملوفد اليها االقليمية    
اضى الدولة املوفد اليها فعليها ان تقوم بابالغ ذلـك  املوفدة حبادث على أر 

 .بدون تاخري اىل اقرب بعثة قنصلية من املكان الذى حدث فيه احلادث
 

 )٣٨مادة (
االتصال بسلطات الدولة املوفد اليها 

  : القنصليني عند ممارستهم ملهام وظائفهم ان يتصلوالألعضاءجيوز 
 .تصاص القنصليةبالسلطات احمللية املختصة ىف دائرة اخ  )أ (
بالسلطات املركزية ىف الدولة املوفد اليها اذا كان ذلك مسموحاً بـه وىف      )ب (

 حسبما تقضى أوحدود ما تقضى به قوانني ولوائح وعرف الدولة املوفد اليها 
 .به االتفاقات الدولة ىف هذا الصدد

 )٣٩مادة (
  الرسوم واملتحصالت القنصلية
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لدولة املوفد اليها الرسوم واملتحـصالت      جيوز للبعثة القنصلية ان حتصل ىف ا       -١
 .الىت تفرضها قوانني ولوائح الدولة املوفدة على االعمال القنصلية

من هـذه  ) ا(تعفى املبالغ احملصلة كرسوم ومتحصالت واملشار اليها ىف الفقرة  -٢
املادة وكذا القسائم اخلاصة ا من كافة الضرائب والرسوم ىف الدولة املوفد            

 .اليها
  
  
 

 

 التسهيالت واملزايا واحلصانات - سم الثانىالق
وباقى ) العاملني(اخلاصة باألعضاء القنصليني 

  . البعثة القنصليةأعضاء
 )٤٠مادة (

محاية األعضاء القنصليني 
على الدولة املوفد اليها أن تعامل األعضاء القنصليني باالحترام هلم وان تتخذ        

  . كرامتهمأو حريتهم أو كافة التدابري املناسبة ملنع اى مساس بشخصهم

 )٤١مادة (
  احلرمة الشخصية لألعضاء القنصليني
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 احلبس االحتياطى اال ىف     أوجيب اال يكون األعضاء القنصليني عرضة للقبض         -١
 .حالة جناية خطرية وبعد صدور قرار من السلطة القضائية املختصة

األعـضاء  من هذه احلالة ال جيوز حـبس       ) ١(فيما عذا احلالة املبينة بالفقرة       -٢
 الىت حتـد مـن حريتـهم        اإلجراءات خضاعهم الى نوع من      أوالقنصليني  
 . تنفيذاً لقرار قضائى ائىإالالشخصية 

 السلطات  أمام فعليه املثول    قنصلي جنائية ضد عضو     إجراءاتما بدأت   اذا   -٣
 باالحترام الالزم له نظراً ملركزة      اإلجراءات أنه جيب مباشرة هذه      إالاملختصة  
من هذه املادة بالطريقـة الـىت       ) ١(استثناء احلالة املبنية ىف الفقرة      الرمسى وب 

 ما اقتضيت الظروف    وإذا القنصلية   األعمال اقل حد ممكن ممارسة      إىلتعوق  
 فيجـب   قنصليمن هذه املادة التحفظ على عضو       ) ١(املذكورة ىف الفقرة    

 .تأخري ضده بأقل اإلجراءاتمباشرة 

 )٤٢مادة (
 اختـاذ   أو حجـزة    أولى أحد أعضاء الطاقم القنصلى       عن القبض ع   اإلبالغ

 رئيس  إىل ما ميكن    بأسرع ذلك   بإبالغ جنائية ضده تقوم الدولة املوفدة       إجراءات
 موجه ضد رئيس البعثة نفـسة  اإلجراءات كان اى من هذه     وإذاالبعثة القنصلية   

 الدولـة املوفـدة بـالطريق       إىل تبلغ ذلـك     أن إليهافيجب على الدولة املوفد     
  .الدبوماسى

  )٤٣مادة (
 احلصانة القضائية
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القضائية  واملوظفون القنصليون ال خيضعون الختصاص السلطات        األعضاء -١
أو االدارية بالدولة املوفد اليها فيما يتعلق باألعمال الىت يقومون ا ملباشرة            

 .أعماهلم القنصلية
وى من هذه املادة ىف حالة الـدع      ) ١(ومع ذلك فال تسرى أحكام الفقرة        -٢

 : املدنية على أى مما يلى
 ومل يكن هـذا     قنصلي موظف   أوالناجتة عن عقد مربم مبعرفة عضواً         )أ (

 . ضمناً بصفته ممثالً للدولة املوفدةأوالتعاقد صراحة 
 مبعرفة طرف ثالث عن ضرر نتج عن حادث ىف الدولـة            املرفوعة أو  )ب (

 . طائرةأو سفينة أواملوفد اليها سببته مركب 

 )٤٤مادة (
  م بأداء الشهادةااللتزا

 بالشهادة أثناء سـري     لإلدالءجيوز أن يطلب من أعضاء بعثة قنصلية احلضور          -١
 ألعضاء أووال ميكن للموظفني القنصليني     . اإلدارية أو القضائية   اإلجراءات

 املذكورة ىف الفقـرة     األحوالطاقم اخلدمة ان يرفضوا تأدية الشهادة اال ىف         
 االدالء بالشهادة فال جيوز ان      قنصليضو  اما اذا رفض ع   . من هذه املادة  ) ٣(

 . جزائىأو جربى إجراءيتخذ ضده اى 
جيب على السلطة الىت تطلب شهادة العضو القنصلى ان تتجنب عرقلة تأديته     -٢

 قبول  أو ىف البعثة القنصلية     أووميكنها احلصول منه على الشهادة ىف مسكنة        
 .تقرير كتاىب منه كلما تيسر منه ذلك
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القنصلية ليسوا ملزمني بتأدية الشهادة عن وقائع تتعلق مبباشرة         أعضاء البعثة    -٣
وجيـوز هلـم    . أعماهلم وال بتقدمي املكتبات واملستندات الرمسية اخلاصة ا         

كذلك االمتناع عن تادية الشهادة بوصفهم خرباء ىف القانون الوطىن للدولة           
 .املوفدة

  
  
 

  )٤٥مادة (
  التنازل عن املزايا واحلصانات

لدولة املوفدة ان تتنازل عن اى من املزايا واحلصانات املنصوص عليها           جيوز ل  -١
 .بالنسبة لعضو من البعثة القنصلية) ٤٤(و )٤٣(و )٤١(ىف املواد 

 فيما عدا ما نص عليه ىف       األحوالجيب ان يكون هذه التنازل صرحياً ىف مجيع          -٢
لدولة املوفد  كتابة اىل ا  من هذه املادة وجيب أن يبلغ هذا التنازل         ) ٣(الفقرة  

 .إليها
 دعوى ىف املوضوع يتمتع فيـه باحلـصانة         قنصلي موظف   أواذا رفع عضواً     -٣

 .األصليةالقضائية بالنسبة الى طلب مضاد يرتيط مباشرة بدعواه 
 ال يعـىن    اإلداريـة  أوان التنازل عن احلصانة القضائية ىف الدعاوى املدنية          -٤

 الىت جيب احلصول هلا     حكاماأل تنفيذ   إلجراءاتالتنازل عن احلصانة بالنسبة     
 .على تنازل خاص
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 )٤٦مادة (
  اإلقامة ومن تراخيص األجانب من قيود تسجيل اإلعفاء

 واملوظفون القنصليون وكذا أعضاء أسرهم الذين يعيشون ىف         األعضاءيعفى   -١
 بشأن  إليهاكنفهم من مجيع القيود الىت تفرضها قوانني ولوائح الدولة املوفد           

  .اإلقامةخيص  وترااألجانبتسجيل 
من هذه املادة ال تسرى على اى موظف ال يكون          ) ١(غري ان أحكام الفقرة      -٢

 الذى يقوم مبزاولة مهنة خاصة بقصد الكسب        أوموظفاً دائماً للدولة املوفدة     
 . وال تسرى ذلك على اى فرد من أفراد أسرتهإليهاىف الدولة املوفد 

 )٤٧مادة (
 من تراخيص العملاإلعفاء 

 البعثة القنصلية بالنسبة للخدمات الىت يؤدوا للدولة املوفـدة          اءأعضيعفى   -١
خاصة بتصاريح العمل الىت تفرضها قوانني ولوائح الدولـة      من اى التزامات    

 . فيما يتعلق باستخدام اليد العاملة األجنبيةإليهااملوفد 
 أعـضاء من هذه املادة    ) ١(يعفى كذلك من االلتزامات املذكورة ىف الفقرة         -٢

 ال يقومـون    اكانوواملوظفني القنصليني اذا     لألعضاءاقم اخلاص التابعني    الط
 .إليها بقصد الكسب ىف الدولة املوفد أخرىباى مهنة 

 )٤٨مادة (
   من التامني االجتماعىاءفاالع
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ـ  البعثـة  أعضاءمن هذه املادة يعفى ) ٣( الفقرة  أحكاممع مراعاة    -١  ليةصالقن
لة املوفدة وكذلك أعضاء أسرهم الذين      للدوبالنسبة للخدمات الىت يؤدوا     

 التأمني االجتماعى القائمة ىف الدولـة املوفـد       أحكاميعيشون ىف كنفهم من     
 .اليها

من هذه املادة على أعضاء الطاقم ) ١( املذكور بالفقرة  اإلعفاءيسرى كذلك    -٢
 : البعثة القنصلية وذلك بشرطأعضاءاخلاص الذين يعملون فقط ىف خدمة 

 . دائمةإقامة املقيمني ا أورعايا الدولة املوفد اليها  يكونوا من أم  )أ (
 التامني االجتماعى القائمـة ىف الدولـة        ألحكامان يكونوا خاضعني      )ب (

 . ىف دولة ثالثةأواملوفدة 
جيب على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصـاً ال يـسرى             -٣

حظوا االلتزامات  من هذه املادة ان يال    )٢( املذكور ىف الفقرة     اإلعفاءعليهم  
 على أصـحاب  إليها التامني االجتماعى ىف الدولة املوفد       أحكامالىت تفرضها   

 .األعمال
 من هذه املادة ال مينـع مـن االشـتراك           ١،٢ املذكور ىف الفقرتني     اإلعفاء -٤

 اذا ما مسحت هذه     إليهااالختيارى ىف نظام التامني االجتماعى للدولة املوفد        
 .الدولة بذلك

 )٤٩مادة (
   من الضرائباإلعفاء
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 واملوظفون القنصليون وكذا أعضاء عائالم الذين يعيشون        األعضاءيعفى   -١
 واحملليـة   األهليةىف كنفهم من كافة الضرائب والرسوم الشخصية والعينية         

 :والبلدية مع استثناء 
 .الضرائب غري املباشرة الىت تتدخل بطبيعتها ىف أمثان السلع واخلدمات  )أ (
م على العقارات اخلاصة الكائنة ىف أراضي الدولة         الرسو أوالضرائب    )ب (

 ).٣٢(ة أحكام املادة  مع مراعاإليهااملوفد 
 ورسوم نقل امللكية الىت تفرضـها       واإلرثضرائب التركات وااليلولة    )ج (

 ) .٥١(من املادة ) ب( مع مراعاة الفقرة إليهاالدولة املوفد 
لك مكاسب  الضرائب والرسوم املفروضة على الدخل اخلاص وما ىف ذ         )د (

 والضرائب على راس املـال      إليهاراس املال التابعة ىف الدولة املوفد       
 .إليها مالية ىف الدولة املوفد أواملستثمر ىف مشروعات جتارية 

 . خدمات خاصةتأديةالضرائب والرسوم الىت حتصل مقابل  )ه (
والدمغة مع أحكام املـادة     والرهن  الرسوم القضائية ورسوم التسجيل      )و (

)٣٢.( 
 أوعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصاً ختضع ماهيـام    يعفى أ  -٢

 ان حيترموا االلتزامات الـىت      إليهاأجورهم لضريبة الدخل ىف الدولة املوفد       
تفرضها قوانني ولوائح الدولة على أصحاب األعمال فيما خيتص بتحـصيل          

 .ضريبة الدخل

 )٥٠مادة (
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مركى من الرسوم اجلمركية والتفتيش اجلاإلعفاء 
 مع مراعاة ما نقضى به القوانني واللـوائح الـىت           إليهاتسمح الدولة املوفد     -١

 مـن كافـة الرسـوم اجلمركيـة         إعفائها التالية مع    األشياء بإدخالتتبعها  
 ما عدا رسـوم التخـزين والنقـل         األخرى اإلضافيةوالضرائب والرسوم   

 .واخلدمات املماثلة
 وأعـضاء ة القنـصلية  األشياء املخصصة لالستعمال الرمسى للبعث    ) أ(

 ألقامتـه عائلته الذين يعيشون ىف كنفه مبا ىف ذلك األشياء املعدة           
وال جيوز ان تتعدى املواد االسـتهالكية الكميـات الـضرورية           

 . املعنينيلألشخاصلالستعمال املباشر 
) أ( املنصوص عليها ىف الفقرة      واإلعفاءاتيتمتع املوظفون القنصليون باملزايا      -٢

 . توطنأول بالنسبة لألشياء املستوردة عند من هذه املادة
يعفى األعضاء القنصليون و أفراد عائالم الذين يعيشون ىف كـنفهم مـن            -٣

زال جيـوز   .  الشخصية الىت يصحبوا معهم    أمتعتهمالتفتيش اجلمركى على    
 جدية لالعتقاد بأا تـشتمل      أسباب كانت هناك    إذا إال للتفتيش إخضاعهم

 على أشـياء  أومن هذه املادة    ) ب-ا(كرها ىف الفقرة    على أشياء غري ورد ذ    
 أو إليهـا  تصديرها مبقتضى قوانني ولوائح الدولة املوفد      أوحمظور استريادها   

 .من عائلته  العضو صاحب الشأنأوختضع لقوانني احلجر القنصلى 

 )٥١مادة (
 عائلتهأفراد احد أوتركة عضو البعثة القنصلية  
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 احد أفراد عائلته ممن يعيشون ىف أولبعثة القنصلية  ىف حالة وفاة أحد أعضاء ا      -١
 :كنفة تلتزم الدولة املوفد اليها باالتى

بتصدير منقوالت املتوىف مع استثناء تلك الىت يكون قد حازها ىف           السماح    )أ (
 .الدولة املوفد اليها والىت يكون تصديرها حمظوراً وقت الوفاه 

 على نقل ملكيـة  أوى التركة عدم حتصيل رسوم أهلية أو حملية أو بلدية عل        )ب (
املنقوالت الىت ارتبط وجودها ىف الدولة املوفد اليها بوجود املتـوىف فيهـا             

 اسـرة عـضو البعثـة       أفـراد  فرداً من    أوالقنصلية  بوصفه عضواً بالبعثة    
 .القنصلية

 )٥٢مادة (
 من اخلدمات الشخصيةاإلعفاء 

فـراد عـائالم الـذين       أعضاء البعثة القنصلية و أ     إليهاتعفى الدولة املوفد    
 كانت طبيعتها ومن    أيايعيشون فال كنفهم من كافة اخلدمات الشخصية والعامة         

االلتزامات العسكرية كتلك الىت تتعلق باالستيالء واملسامهة ىف اجلهود العسكرية          
  . اجلنودوإيواء

 )٥٣مادة (
  بداية ونهاية املزايا واحلصانات القنصلية

قنصلية باملزايا واحلصانات املنصوص عليها ىف      يتمتع كل عضو ىف البعثة ال      -١
 إىل بقصد الوصـول     إليها الدولة املوفد    إقليمهذه االتفاقية مبجرد دخوله     
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 أصال كان موجوداً إذا ىف البعثة القنصلية أعمالهمقر عملة ومبجرد تسلمه    
 .إليها الدولة املوفد إقليمىف 

 القنصلية الذين يعيشون ىف كنفه كـذلك        يتمتع أفراد أسرة عضو البعثة     -٢
أعضاء طاقمه اخلاص باملزايا واحلصانات املنصوص عليها ىف هذه االتفاقية          

 :اعتباراً من أخر تاريخ من التواريخ التالية
من هـذه   ) ١(تاريخ متتع البعثة القنصلية باملزايا واحلصانات وفقاً للفقرة         

  .املادة
  .إليهاوفد  الدولة املأراضىأو تاريخ دخوهلم 

 ىف طاقمه اخلاص    أو العضو   أسرة التاريخ الذى أصبحوا فيه أعضاء ىف        أو
.  

 أعـضاء عند انتهاء مهمة عضو البعثة القنصلية ينتهى عادة متتعة ومتتع             -٣
 الذين يعيشون ىف كنفة و أعضاء طاقمة اخلاص باملزايا واحلصانات           أسرته

 عند أو إليهادولة املوفد  الإقليممن الوقت الذى يغادر فيه الشخص املعىن      
يستمر سرياا  انتهاء املهلة املعقولة الىت متنح له هلذا الغرض ايهما أقرب و          

 األشـخاص  هذا الوقت حىت ىف حالة قيام نزاع مسلح اما ىف حالـة              إىل
من هذه املادة فتنتـهى املزايـا واحلـصانات      ) ٢( ىف الفقرة    إليهماملشار  

 أو عضو البعثة القنـصلية      أسرة إىلؤهم  اخلاصة م مبجرد ما ينتهى انتما     
اىل طاقمه اخلاص غري انه ىف حالة اعتزامهم مغادرة أراضى الدولة املوفـد      

 ىف مدة معقولة فيستمر متتعهم ذه املزايا واحلـصانات اىل تـاريخ             إليها
 .رحيلهم
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 أعمال ىف تادية    قنصلي موظف   أوأما بالنسبة لألعمال الىت يقوم ا عضواً         -٤
 .ان احلصانة القضائية يستمر سرياا بدون حتدبد مدةوظيفته ف

 أسرته الذين يعيشون ىف كنفه      أفرادىف حالة وفاة عضو بعثة قنصلية يستمر         -٥
 الدولة  ألراضىىف التمتع باملزايا واحلصانات املمنوحة هلم حىت وقت تركهم          

 . حىت تنتهى مدة معقولة متكنهم من ذلك ايهما أقربأو إليهااملوفد 

  )٥٤ مادة(
 التزامات الدولة الثالثة

 دولة ثالثة كانت قـد منحتـه       إقليم وجد ىف    أو من   قنصلياذا مر عضو     -١
تأشرية وكانت ضرورية أثناء توجه لتوزىل مهام منـصبه أو عودتـه اىل             
الدولة املوفدة فعلى الدولة الثالثة ان متنحه مجيع احلـصانات املنـصوص            

 عودته  أو قد تلتزم لتامني مروره        عليها ىف سائر مواد هذه االتفاقية والىت      
كما تعامل نفس املعاملة أعضاء أسرته الذين يعيشون ىف كنفه ويتمتعون            

 أو مسافرين منفردين للحاق به أوباملزايا واحلصانات اذا كانوا موافقني له   
 .للعودة اىل الدولة املوفدة

دة ال من هـذه املـا  ) ١(ىف الظروف املتشاه الىت ورد ذكرها ىف الفقرة      -٢
 املرور عرب اراضيها بالنسبة لباقى اعضاء البعثـة         إعاقةجيوز للدولة الثالثة    

 . الذين يعيشون ىف كنفهمأسرهم وإفرادالقنصلية 
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 االتصاالت الرمسيـة املـارة      أنواعمتنح الدولة الثالثة املراسالت وكافة       -٣
  مبا ىف ذلك الرسائل الرمزية نفس احلرية واحلماية الـىت تلتـزم            بأراضيها

 . مبوجب هذه االتفاقيةإليهامبنحها الدولة املوفد 
 من  ١،٢،٣تطبق كذلك التزامات الدولة الثالثة وفقاً ملا جاء ىف الفقرات            -٤

هذه املادة بالنسبة لالسخاص املذكورين فيها وكذلك على املراسـالت          
 ما وجدت ىف أراضى الدولة الثالثة بسبب        إذاالرمسية واحلقائب القنصلية    

 .قوة قهرية

 )٥٥مادة (
  إليهااحرتام قوانني ولوائح الدولة املوفد 

 الذين يتمتعون   األشخاصمع عدم املساس باملزايا واحلصانات جيب على         -١
 وعلـيهم كـذلك عـدم       إليهاا ا حيترموا قوانني ولوائح الدولة املوفد        
 .التدخل ىف الشئون الدوخلية لتلك الدولة

 األعمـال  يتفق مـع ممارسـة     ال تستعمل مباىن القنصلية على اى حنو ال        -٢
 .القنصلية

 أو مكاتب مؤسسات    إقامة مكانمن هذه املادة    ) ٢(ال حيرم نص الفقرة      -٣
 أالمـاكن  تكـون    أن ىف جزء من مباىن القنصلية بشرط        أخرىوكاالت  

املخصصة هلذه احلالة ال تعترب هذه املكاتب كجزء من مباىن القنـصلية ىف             
 .تطبيق هذه االتفاقية

 )٥٦مادة (
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  أمني ضد األضرار الىت تلحق بالغريالت
 البعثة القنصلية ان يقوموا جبميع االلتزامات الىت تفرضـها          أعضاءجيب على   

 بالنسبة للتامني فيما يتعلق باملـسئولية املدنيـة         إليهاقوانني ولوائح الدولة املوفد     
  . طائرةأو سفينة أواملترتبة على استعمال اى سيارة 

  
  

  )٥٧مادة (
ًمة ملهنة خاصة تدر كسبااألحكام املنظ

 
 مبزاولة  إليهاان يقوموا ىف الدولة املوفد      ) العاملني(ال جيوز لألعضاء القنصليني      -١

 . جتارى ىف سبيل الكسب الشخصى اخلاصأواى نشاط مهىن 
 األشـخاص املزايا واحلصانات املنصوص عليها ىف هذا الباب ال تسرى على            -٢

 :اآلتيني
م اخلدمة الذين يزاولون ايه مهنـة        طاق أعضاءاملوظفني القنصليني و      )أ (

 .إليهاخاصة تدر كسباً ىف الدولة املوفد 
وكذا أعضاء طاقمـه  ) أ( شخص من املذكورين ىف الفقرة      أسرة أفراد  )ب (

 .اخلاص
 عضو بعثة قنصلية الذين يقومون هم أنفسهم مبزاولة مهنة          أسرة أفراد  )ج (

 .إليهاخاصة تدر كسباً ىف الدولة املوفد 
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  الباب الثالث
 القنصليني الفخريني األعضاءنظام املطبق على ال

  يرأسونهاوعلى البعثات القنصلية الىت 
 )٥٨مادة (

  أحكام عامة متعلقة بالتسهيالت واملزايا واحلصانات
و ) ٣٧(و  ) ٣٦(و  ) ٣٥(و  ) ٣٤(و  ) ٣٠(و  ) ٢٩(و  ) ٢٨(تطبق املواد    -١

 من املادة   )٣(و  ) ٢(والفقرتان  ) ٥٤(من املادة   ) ٣(والفقرة  ) ٣٩(و  ) ٣٨(
وعالوة على .  فخرى قنصلي عضو يرأسهاعلى البعثات القنصلية الىت     ) ٥٥(

ذلك فان التسهيالت واملزايا واحلصانات اخلاصة ذه البعثة حتكمها نصوص          
 ).٦٢(و ) ٦١(و ) ٦٠(و ) ٥٩(املواد 

و ) ٤٥(واملادتان  ) ٤٤(من املادة ) ٣(والفقرة ) ٤٣(و ) ٤٢(تطبق املادتني  -٢
 الفخـريني  القنـصليني    األعـضاء على  ) ٥٥(من املادة   ) ١(الفقرة  و) ٥٣(

 األعـضاء  على ذلك فالتسهيالت واملزايا واحلصانات اخلاصة ؤالء         وعالوة
 ).٦٧(و ) ٦٦(و ) ٦٥(و ) ٦٤(و ) ٦٣(القنصليني حتكمها املواد 

 أسـرة  إلفـراد املزايا واحلصانات املنصوص عليها ىف هذه االتفاقية ال متنح            -٣
 املوظف القنصلى الذى يعمل ىف بعثـة قنـصلية          أو القنصلى الفخرى    العضو

 . فخرىقنصلييراسها عضو 
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ال يسمح بتبادل احلقائب القنصلية بني بعثتني يراسـها عـضوان قنـصليان              -٤
 . بعد موافقة الدولتني املوفد اليهما املعنيتنيإالفخريان ىف بلدين خمتلفني 

 )٥٩مادة (
محاية مبانى القنصلية 

 التدابري الالزمة حلماية املباىن القنـصلية لبعثـة         إليهالدولة املوفد   تتخد ا 
 اضرار ا وملنع اى اضطراب      أو فخرى ضد اى اقتحام      قنصلييرأسها عضو   

  . احلط من كرامتهاأو البعثة القنصلية ألمن
  
  

 )٦٠مادة (
إعفاء مبانى القنصلية من الضرائب 

 فخـرى والـىت     قنصلي عضو   تعفى املباىن القنصلية لبعثة قنصلية يرأسها      -١
 أومتلكها أو تؤجرها الدولة املوفدة من مجيع الضرائب والرسوم أهليـة            

 . بلدية بشرط اال تكون حمصلة مقابل خدمات خاصةأوحملية 
مـن هـذه    ) ١( من الضرائب املنصوص عليه ىف الفقرة        اإلعفاءال يطبق    -٢

ولوائح الدولة املادة على الضرائب والرسوم املذكورة اذا ما كانت قوانني  
 . تفرضها على الشخص الذى تعاقد مع الدولة املوفدةإليهااملوفد 

 

 )٦١مادة (
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حرمة احملفوظات والوثائق القنصلية 
 عـضو   يرأسهاتتمتع احملفوظات والوثائق القنصلية اخلاصة ببعثة قنصلية        

 فخرى باحلرمة ىف كل وقت وأينما كانت بشرط ان تكون منفـصلة             قنصلي
راق واملستندات وعلى األخص عن املراسالت الشخصية لرئيس   عن باقى األو  

 أو الكتب أو الى شخص يشغل معه وكذلك عن املتعلقات أوالبعثة القنصلية 
  . جتارمأوالوثائق املتعلقة مبهنتهم 

 )٦٢مادة (
   من الرسوم اجلمركيةاإلعفاء

 بإدخـال تـسمح    فإا إليهاتبعاً للقوانني واللوائح الىت تتبعها الدولة املوفد        
 من كافة الرسوم اجلمركية والـضرائب واملـصاريف         إعفائها التالية مع    األشياء
ا عدا مصارف التخزين والنقل واخلدمات املماثلة وذلـك لالسـتعمال      املتعلقة  

 واإلعـالم شعارات الدولـة    :  فخرى قنصليالرمسى لبعثة قنصلية يرأسها عضو      
ملطبوعات الرمسيـة وأثـاث املكاتـب        والطوابع والكتب وا   واألختاموالالفتات  
 املكتبية واألصناف املشبهة اىل تورد للبعثة مبعرفـة الدولـة           واألدواتواملهمات  

  . بناء على طلبهاأواملوفدة 
  
  

  )٦٣مادة (
  االجرائات اجلنائية
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 فخرى وجب عليه املثـول      قنصلي جنائية ضد عضو     إجراءاتاذا بوشرت   
 جيب مباشرا مع االحترام الالزم      جراءاتاإلامام السلطات املختصة غري ان هذه       

 أو باستثناء احلالة الىت يكون فيها املوظف مقبوضاً عليه          الرمسيحنوه نظراً ملركزه    
 ما وإذا.  اقل حد ممكن إىل القنصلية األعمالمعتقالً بالطريقة الىت ال تعوق ممارسة    

ـ  اإلجراءات فخرى فيجب مباشرة     قنصليكان من الضرورى حجز عضو       ده  ض
  .بأقل تأخري

 )٦٤مادة (
 القنصليني الفخرىاألعضاءمحاية  

 احلماية الالزمة نظراً ملركزة     الفخري القنصلي العضو   إليهامتنح الدولة املوفد    
 .الرمسى

 )٦٥مادة (
  اإلقامة من قيود تسجيل األجانب ومن تراخيص اإلعفاء

ـ         ون ىف  يعفى األعضاء القنصليون الفخريون باستثناء هؤالء الذين يزاول
 جتارياً بقصد الربح اخلـاص مـن مجيـع          أو نشاطا مهنياً    إليهاالدولة املوفد   

 فيما يتعلق بتسجيل    إليهاااللتزامات الىت تفرضها قوانني ولوائح الدولة املوفد        
  .التامة وتراخيص األجانب

 )٦٦مادة (
   من الضرائباإلعفاء
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املكافأت يعفى العضو القنصلى الفخرى من مجيع الضرائب والرسوم عن          
  . القنصليةباإلعمالواملرتبات الىت يتقاضاها من الدولة املوفدة نظري القيام 

 )٦٧مادة (
   من اخلدمات الشخصيةاإلعفاء

 القنصليني الفخريني من مجيع اخلدمات      األعضاء إليهاتعفى الدولة املوفد    
 تااللتزامـا الشخصية وكل من اخلدمات العامة من اى نوع كانت ومـن            

كتلك املتعلقة بعمليات االستيالء واملسامهة ىف اجلهود العـسكرية         العسكرية  
  . اجلنودوإيواء

 )٦٨مادة (
   نظام األعضاء القنصليني الفخرينيإتباعحرية 

   قبول أعضاء القنصليني فخرينيأوكل دولة حرة ىف تعيني 

   عامةأحكام –الباب الرابع 
 )٦٩مادة (

  ثات قنصليةالوكالء القنصليون الذين ليسوا رؤساء لبع
 قنصلية يديرها وكالء قنصليون ءوكال قبول أو إنشاءلكل دولة احلرية ىف  -١

 .ات قنصلية مبعرفة الدولة املوفدةمل يعينوا رؤساء لبعث
 حتديد الـشروط  إليهايتم مبوجب اتفاق بني الدولة املوفدة والدولة املوفد   -٢

من هـذه   ) ١( ىف الفقرة    إليهاالىت ميكن فيها للوكاالت القنصلية املشار       
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املادة ممارسة نشاطها وكذلك املزايا واحلصانات الىت ميكن ان تتمتع ـا            
 .يديرواالوكالء القنصليون الذين 

  

 )٧٠مادة (
مباشرة البعثات الدبلوماسية لألعمال القنصلية 

تسرى أحكام هذه االتفاقية كذلك ىف حدود ما تسمح به نصوصها ىف حالـة      -١
 .عمال القنصليةمباشرة بعثة دبلوماسية لأل

 املكلفـني   أوتبلغ أمساء أعضاء البعثة الدبلوماسية املعنيني للقسم القنـصلى           -٢
 أو إليهـا بالقيام باألعمال القنصلية ىف البعثة اىل وزارة خارجية الدولة املوفد           

 .اىل السلطة الىت تعنيها هذه الوزارة
 .تصل  ان تلوماسيةبالد القنصلية جيوز للبعثة باإلعمالعند القيام  -٣

 .بالسلطات احمللية ىف دائرة اختصاص القنصلية  )أ 
 اذا مسحت بذلك قوانني     إليهابالسلطات املركزية ىف الدولة املوفد       )ب 

 تبعاً لالتفاقات الدوليـة ىف      أو إليهاولوائح وعرف الدولة املوفد     
 .هذا الصدد

من هذه  )٢( املذكورين ىف الفقرة     لوماسيةبدالمزايا وحصانات أعضاء البعثة      -٤
ادة يستمر حتديدها وفقاً لقواعد وقـوانني الـدوىل اخلاصـة بالعالقـات             امل

 .الدبلوماسية

 )٧١مادة (
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   دائمةإقامة املقيمني فيها إليهارعايا الدولة املوفد 
 ال يتمتـع    إضافية تسهيالت ومزايا وحصانات     إليهاما مل متنح الدولة املوفد       -١

 إقامـة  من املقيمني فيها وأ إليها القنصليون من رعايا الدولة املوفد     األعضاء
 باحلصانة القضائية وباحلرمة الشخصية بالنسبة لألعمال الرمسيـة         إال. دائمة

 وظائفهم وكذلك بامليزة املنصوص عليها ىف       أعمالالىت يقومون ا ىف تأدية      
 هلؤالء كذلك بالنسبة    إليهاوتلتزم الدولة املوفد    ) ٤٤(من املادة   ) ٣(الفقرة  

  ).٤٢(بالنص الوارد ىف املادة  القنصليني األعضاء
 القنصليني باسـتثناء    األعضاء جنائية ضد أحد من هؤالء       إجراءات بوشرت   وإذا

 اإلجـراءات  تتم هذه    إن حتت احلجز جيب     أواحلالة الىت يكون فيها معتقال      
  . اقل حد ممكنإىل القنصلية األعمالبالطريقة الىت ال تعوق ممارسة 

 من املقيمني فيها    أو إليهان رعايا الدولة املوفد      أعضاء البعثة القنصلية م    باقي -٢
 دائمة يتمتعون بالتسهيالت واملزايا واحلصانات ىف احلدود الىت متنحها          إقامة

 وأفـراد  عائالت أعضاء البعثـة القنـصلية        وأفراد.إليهاهلم الدولة املوفد    
 أو إليها من رعايا الدولة املوفد      أنفسهميكونون هم    اخلاصة الذين    أطقمهم

 دائمة ال يتمتعون كـذلك بالتـسهيالت واملزايـا          إقامةممن يقيمون فيها    
غري انه جيـب    .إليها ىف احلدود الىت متنحها هلم الدولة املوفد         إالواحلصانات  

 بطريقة ال   األشخاص ان متارس سلطاا على هؤالء       إليهاعلى الدولة املوفد    
 .بأعماهلاتعوق كثرياً قيام البعثة القنصلية 

 

 )٧٢مادة (
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عدم التفرقة 
 أال تفرق – االتفاقیة عند تطبیق أحكام ھذه إلیھاعلى الدولة الموفد  - ١

  .فى المعاملة بین الدول
 :غیر أنة ال یعتبر وجود تفرقة فى المعاملة فى الحالتیة األتیتین - ٢

 بالتضييق ىف تطبيق أحـد نـصوص هـذه          إليهاقيام الدولة املوفد      )أ (
 على بعثاـا القنـصلية ىف       االتفاقية بسبب تطبيقها بنفس الطريقة    

 .الدولة املوفدة
 لالتفاق بينهما   أو وفقاً للعرف    –قيام دولتني مبنح بعضهما البعض        )ب (

 . معاملة أفضل مما ورد ىف نصوص هذه االتفاقية–
  

 )٧٣مادة ( 
  العالقة بني هذه االتفاقية واالتفاقات الدولية األخرى

 القائمة بني الـدول    األخرى أحكام هذه االتفاقية ال متس االتفاقات الدولية       -١
  .األطراف فيها

ال تعوق نصوص هذه االتفاقية دون قيام الدول بإبرام اتفاقات دولية بـني              -٢
 .بعضها البعض تأكيداً أو توسعاً لنصوصها أو امتداداً ال تطبيقها

   أحكام ختامية–الباب اخلامس 
 )٧٤مادة (

  
التوقيع 
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وحاً جلميع الدول األعضاء ىف هيئـة       يظل باب التوقيع على هذه االتفاقية ممن      
األمم املتحدة أو ىف أحدى الوكاالت املتخصصة وكذلك جلميع الدول املنـضمة         
حمكمة العدل الدولية و أيضاً الى دولة أخرى تدعوها اجلمعية العامـة لألمـم              

 أكتوبر ٣١لغاية يوم   :األيت هذه االتفاقية وذلك على النحو       إىل لالنضماماملتحدة  
 ٣١ ىف وزارة اخلارجية  االحتادية جلمهور النمسا وبعد ذلك لغاية            - ١٩٦٣سنة  

  .لدى مقر األمم املتحدة بنيويورك١٩٦٤مارس سنة 

 )٧٥مادة (
التصديق 

تعرض هذه االتفاقية للتصديق عليها وتودع وثائق التصديق لدى الـسكرتري         
  .العام لألمم املتحدة

 )٧٦مادة (
  االنضمام

 اىل احـدى    تنتمية النضمام اى انضمام اى دولة       تظل هذه االتفاقية مفتوح   
وتودع وثائق االنضمام لـدى الـسكرتري   ) ٧٤( املذكور ىف املادة   األربعالفئات  

  .العام لألمم املتحدة

 )٧٧مادة (
  سريان املفعول
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 إيـداع تصبح هذه االتفاقية نافذة املفعول عند مرور ثالثني يوماً من تاريخ             -١
 االنضمام لالتفاقية لدى سكرتري عـام  أوتصديق الوثيقة الثانية والعشرين لل  

  . املتحدةاألمم
لكل دولة من الدول الىت تصدق على هذه االتفاقية علـى هـذه     وبالنسبة   -٢

 االنضمام الثانيـة    أو وثيقة التصديق    إيداع بعد   إليها الىت تنضم    أواالتفاقية  
 إيداع لتاريخ والعشرين تصبح االتفاقية نافذة املفعول ىف اليوم الثالثني التاىل        

 . انضمامهاأوهذه الدولة وثيقة تصديقها 

 )٧٨مادة (
   الىت يقوم بها السكرتري العاماإلخطارات

 الفئات األربع   إحدى إىلخيطر السكرتري العام لألمم املتحدة مجيع الدول املنتمية         
  :باألتى)٧٤(املذكورة ىف املادة 

 أوئق التـصديق   وثـا وإيداعالتوقيعات الىت متت على هذه االتفاقية      ) أ(
  ).٧٦(و )٧٥(و )٧٤(االنضمام وفقاً للمواد 

للمـادة  املفعول وفقاً التاريخ الذى تصبح فيه هذه االتفاقية نافذة     ) ب(
)٧٧.( 

 )٧٩مادة (
 

  النصوص املعتمدة
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 والـصينية واألسـبانية     اإلجنليزيـة  بنصوصها   –يودع أصل هذه االتفاقية     
 لألمـم دة لدى الـسكرتري العـام   والفرنسية والروسية الىت تعترب كل منها معتم      

 إحـدى  إىلاملتحدة الذى استخرج منها صوراً مطابقة رمسية لكافة الدول املنتمية          
  ).٧٤( املذكور ىف املادة األربعالفئات 

وأثباتاً ملا تقدم قام املمثلون واملفوضون تفويضاً صـحيحاً مـن حكومـام         
  .بالتوقيع على هذه االتفاقية

  .١٩٦٣ع والعشرين من شهر ابريل مت ىف فيينا ىف الراب
 

  الربتوكول االختيارى اخلاص باكتساب اجلنسية
 ىف الربتكول احلاىل وىف اتفاقية فيينا للعالقات القنـصلية          األطرافأن الدول   

 املتحدة الذى عقد بفينا     األممالىت أقراها مؤمتر    "  فيما بعد باالتفاقية     إليهاواملشار  
تعبرياً عن رغبتهم ىف وضع قواعد فيما       " ١٩٦٣ ابريل سنة    ٢٢ مارس اىل    ٤من  

بينهم خبصوص اكتساب اجلنسية من قبل أعضاء املركز القنصلى ومن يعولون من            
  : قد وافق على ما يلىأسرعهم أفراد

 )١مادة (
املعىن "  املركز القنصلى  أعضاء"آلجل أغراض الربتوكول احلاىل يقصد بتعبري       

املوظفون " أ من االتفاقية اى     (من املادة   ) ١(رة  من الفق ) ز(املبني بالفقرة الفرعية    
  ".القنصليون واملستخدمون القنصليون وأعضاء هيئة اخلدم

 )٢مادة (
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ال حيصل أعضاء املركز القنصلى ومن يعولون من أفراد أسرهم الذين ليسوا            
 على جنسية هذه الدولة مبقتضى قـانون الدولـة          إليهامن مواطىن الدولة املوفد     

  . وحدةهاإلياملوفد 

 )٣مادة (
  

 كما ةاالتفاقييستمر الربتوكول احلاىل معداً لتوقيع مجيع الدول الىت تنضم اىل         
 بالوزارة الفيدرالية للشئون اخلارجية جلمهـور  ١٩٦٣ سنة  أكتوبر ٣١يلى حىت   

  . مبقر االمم املتحدة بنيويورك١٩٦٤ مارس سنة ٣١النمسا وبالتاىل حىت 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

قة بني القانون الدوىل العام قسم تطبيقى للعال
  والقانون الداخلى
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تطبيق العرف الدوىل وقانون املعاهدات والقانون 

الدبلوماسى فى القانون املصرى والقانون 
  األمريكى

  

  
  القانون املصرى: ًأوال

  
  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  املقدمــــــــــة

 األحبـاث  يوجد ىف مصر اآلن عدد كبري من هيئات ومؤسـسات ومراكـز      
األجنبية الىت تعمل ىف جمال البحوث املختلفة سواء على املستوى العلمى أو على             

وفد يبادر الشخص فيقول أن قاعـدة       . املستوى التطبيقى أو على املستويني معاً     
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 يقتضى بـأن    إقليمها الدولة ىف نطاق     قوانني إقليمية القانون وسيادة     أياإلقليمية  
 أنشطتها واملراكز لقانون الدولة الىت متارس فيها        ختضع هذه اهليئات واملؤسسات   

وأعماهلا و أن ختضع هذه اهليئات واملؤسسات واملراكز وكـذلك أنـشطتها و             
بيد أن األمر ليس ذه السهولة      .أعماهلا الختصاص القضاء الوطىن لتلك الدولة       

وتباشر فالكثري من هذه اهليئات واملؤسسات واملراكز تقوم بأعماهلا         . أو البساطة   
اد دوتـز .  دولية بني مصر من الناحية األخرى        اتفاقاتها البحثية مبقتضى    تأنشط

 تعقيداً حيث ال يوجد نظام واحد أو مبادئ موحدة تضبط وحتكم نظـام              األمور
ونشاط وعمل اهليئات البحثية ىف مصر كما أنه يصعب ىف الكثري مـن األحيـان         

واجبة التطبيـق ويـصعب معرفـة       ) أيا كان مصدرها  (معرفة القواعد القانونية    
 املتعلقة ذه اهليئات البحثية وعملها ونشاطها ىف مصر حيث أن كثرياً            االتفاقات
 مصدر رمسى أخر    أي مل ينشر بالكامل ىف اجلريدة الرمسية أو ىف          االتفاقاتمن هذه   

  . تثري مشاكل قانونية هامة ومعقدةاالتفاقاتلذلك فإن كثرياً من هذه . 
 يصعب أو يستحيل أن يضع الباحث قواعد حمددة ملعاجلة كل           لكل ذلك فإنه  

األجنبية العاملة ىف مصر ولكـن األمـر        احلاالت املتعلقة جبميع اهليئات البحثية      
األكثر دقة هو دراسة إحدى احلاالت ذات الطبيعة املميزة وحماولة اسـتخالص             

ذا اال الذى يتزايد النتائج الىت تفيد ىف جمال رسم السياسة القانونية املصرية ىف ه    
  .أمهية وخطورة يوماً بعد يوم

 هلذه الدراسة واحدة من اهليئات األجنبية الـىت تتميـز        كنموذج اخترناوقد  
مسات خاصة لكى تكون موضوع هذا البحث الذى يثري عدداً مـن املـشكالت       

 على الصعيد الدوىل وعالقته بالصعيد احمللى وذلك علـى النحـو        اهلامةالقانونية  
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واهليئة املختارة للبحث هـى وحـدة       . ذى سيتوضح من خالل هذه الدراسة       ال
وهذه الوحدة ). ٣ النمرو( واملعروفة ب    ٣ رقم   ةاألحباث البحرية الطيبة األمريكي   

املختارة هى أحد أجهزة احلكومة األمريكية والعنصر العسكرى األمريكـي هـو         
ىف مصر منذ فترة مـن      وهذه الوحدة تعمل    . العنصر املشكل إلدارة هذه الوحدة    

الزمان مبقتضى اتفاقات مربمة بني مصر والواليات املتحدة األمريكية ، وهى تقوم            
بإجراء البحوث الطبية وعلى وجه اخلصوص البحوث الطبية اخلاصـة باملنـاطق            
احلارة كما تقوم باملسامهة ىف عالج بعض احلاالت من خالل جتهيزاا وباالتفـاق            

وينظم نظام ونشاط وعمل وهذه الوحدة ىف مصر  . ختصةمع السلطات املصرية امل   
اتفاقات أبرمت بني حكومىت مصر والواليات املتحدة األمريكية وقد صدرت ىف           

  .مصر عدة قوانني وقرارات لتنفيذ أحكام هذه االتفاقات
ىف مصر   ) ٣التمور  (٣ولتحديد وضع األحباث البحرية الطبية األمريكية رقم      

 األمـور   يليم خضوعها للقضاء املصرى ندرس فيما       من حيث خضوعها أو عد    
  :التالية
أوال
ً

 ھل تضمنت ھذه االتفاق ات المتعلق ة بوح دة األبح اث البحری ة الطبی ة              :
 االتفاق  ات هوالطبیع  ة القانونی  ة لھ  ذ   ) ٣النم  رو  ( ٣األمریكی  ة رق  م 

  .ومدى سریانھا فى مصر
ع ات وماھی ة ھ ذه    ھل تضمنت ھذه االتفاق ات أحكام ًا لت سویة المناز        :ًثانيا

  .األحكام أثارھا بالنسبة لالختصاص القضائى المصرى
 النم رو  (٣ھل تتمتع وحدة األبح اث البحری ة الطبی ة األمریكی ة رق م              :ًالثثا

بالحصانة السیادیة؟ اى ھل تتمتع بالح صانة م ن الخ ضوع للق ضاء       )٣
   المترتبة على ذلك؟اآلثارالمصرى وما ھى 
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  :األتيعلى النحو وندرس ھذه األمور فى فصلین 
 ماھی ة االتفاق ات المتعلق ة بوح دة األبح اث البحری ة الطبی ة        :الف صل األول  

والطبیع  ة القانونی  ة لھ  ذه   ) ٣ النم  رو ( ٣األمریكی  ة رق  م  
  .ومدى سریانھا فى مصراالتفاقات 

 أحكام تسویة المنازعات التى تكون وحدة األبح اث البحری ة   :الفصل الثانى 
طرف ًا فیھ  ا ومبب  رات  ) ٣النم  رو (٣ رق م  األمریكی  ةالطبی ة  

  .اللجوء إلى وسیلة دولیة لتسویة ھذه المنازعات
  .الخاتمة
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  الفصل األول
ماهية االتفاقات املتعلقة بوحدة األحباث البحرية الطبية 

والطبيعة القانونية هلذه ) ٣ النمرو ( ٣األمريكية رقم 
  االتفاقات ومدى سريانها فى مصر

  
بعملها ) أ) (٣ النمرو ( ٣ رقم   األمريكيةحرية الطبية   تقوم وحدة األحباث الب   
 أبرمت بني حكومىت مصر والواليات املتحدة       اتفاقاتونشاطها ىف مصر مبقتضى     

  :األمريكية وتشمل هذه االتفاقات ما يلى
 املربم بني احلكومة امللكية املصرية والواليات       اإلجياراالتفاق اخلاص بعقد     -١

  )٢.(١٩٤٨ىف الثامن والعشرين من شهر يونيو املتحدة األمريكية واملربم 
شروط االتفاق اخلاص بنظام وتشغيل املعهد املربم بـني وزارة الـصحة             -٢

 واملربم  ٣ رقم   األمريكية الطبية البحرية    األحباثالعمومية املصرية ووحدة    
 )٣.(١٩٤٨ يونيو ٢٨ىف 

 يونيو  ٢٨ املشار اليه أعاله واملربم ىف       اإلجياراالتفاق اخلاص بتجديد عقد      -٣
٤.(١٩٧٣( 

أمربمت بني كل من حكومة مصر وحكومة  أاواملالحظ على هذه االتفاقات 
 أطراف هذه االتفاقات هى أشـخاص دوليـة    أن اى   األمريكيةالواليات املتحدة   

وهى مصر والواليات املتحدة األمريكية باعتبار كل واحدة منها دولة مستغلة هلا            
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لة وهلا أهلية الدخول ىف اتفاقات دولية وامتساب   الشخصية القانون الدولية املستق   
  . الواردة ىف هذه االتفاقات تبااللتزامااحلقوق االلتزام 

  :اآلتية املباحث إىلونقسم الدراسة ىف هذا الفصل 
 األحبـاث ماهية االتفاقات املتعلقة بوحـدة      : املبحث األول 

  ).٣ النمرو ( ٣ رقم األمريكيةالبحرية الطبية 
  . االتفاقاتههلذالطبيعة القانونية : ىناملبحث الثا

  .مدى سريان هذه االتفاقات ىف مصر: املبحث الثالث

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 



  املبحث األول


 
  

 ثالثة اتفاقات تتعلـق     أبرمت قد   األمريكيةقدمنا أن مصر والواليات املتحدة      
 أحكام هذه االتفاقات    األمميلى   ونعرض فيما    األمريكية ٣ النمروحدة  ط و بنشا

  :بإجياز
  :األولاالتفــــاق 

 ١٩٤٨ يونيـو    ٢٨ املربم ىف    اإلجيار هو االتفاق اخلاص بعقد      لاألواالتفاق  
 بني احلكومة امللكية املـصرية والواليـات املتحـدة          إجيارعقد  "وهو معنون ب    

 من هذا االتفاق انه مربم بني كل من احلكومـة           أوالد  ، وقد جاء بالبن   "األمريكية
ومبقتضى أحكام هـذا االتفـاق   ) ٥.(امللكية املصرية وحكومة الواليات املتحدة  

 امللحقة مبستـشفى    األرض قطعة   األمريكيةقامت مصر بتأجري الواليات املتحدة      
ان والطريق  محيات العباسية والبالغ مساحتها فدانان ونصف تقريباً مبا عليها من مب          

 بالقـاهرة   ٣ النمرو وذلك الستخدمها ىف زيادة التسهيالت لوحدة        إليهااملوصل  
  )٦.(األدىن الطبية اخلاصة باألمراض الوبائية ىف الشرق باألحباثفيما يتعلق 

 هى مخـسة وعـشرون سـنة    اإلجياروقد تضمن االتفاق بندا يفيد بان مدة        
) ٧.(مليم مصرى قدره مائة   ) رمزى(ى   امس إجيار السنوى هو    اإلجيارميالدية و ان    

 أو تقوم بعمل اى تغـيريات       أن األمريكيةو أجاز هذا االتفاق للواليات املتحدة       
 جديـدة ىف األمـاكن      أخرى منشآت اى   أو إضافية ملحقات   إنشاء أوتركيبات  
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 املباىن تبقـى ملكـاً      أو اإلنشاءات أو عليها ومجيع هذه التركيبات      أواملستأجرة  
وقضى االتفاق كذلك ) ٨.(اإلجيار طوال مدة  األمريكيةيات املتحدة   حلكومة الوال 

 بقطـع حـق     إمرـا  بعمل حتت    إنسان اى   أوبعدم جواز قيام احلكومة املصرية      
وقد تضمن االتفاق حكمـا     ) ٩.(اإلجيار طوال مدة    األمريكيةاالنتفاع للحكومة   

 وأجورب والرسوم هاماً أخر يقضى بتحمل احلومة املصرية جلميع العوائد والضرائ    
 الىت تفرض مـستقبال  أو املفروضة األخرىالتقديرات وقيمة الرخص واملصاريف    

 احمللية وكذلك إعطـاء الواليـات       أولو السلطات البلدية    مبعرفة احلومة املصرية    
األمالك احلكومـة    واملواسري والكابالت ىف     األسالك حقد مد    األمريكيةاملتحدة  

نة املرافق الضرورية وذلـك دون حتمـل احلكومـة       وصيا إنشاءمكان  ااورة إل 
  )١٠.( الى عبء خبصوص ذلكاألمريكية

 هذا االتفاق ىف اى وقـت بـشرط         إلغاءوقد أعطيت الواليات املتحدة حبق      
 ومل  اإللغـاء  بتستعني يوماً بينما قيد حق احلكومة املصرية ىف          اإللغاء قبل   اإلخطار

  )١١.(ند دراستنا ىف الفصل الثاىن ىف حالتني فقط وسنعرض هلما عإاليسمح به 
  :االتفاق الثاىن

هو االتفاق املتعلق بشروط االتفاق اخلاص بنظام وتشغيل املعهد املربم بـني            
واملربم ىف  )٣( الطبية البحرية رقم     األحباثوزارة الصحة العمومية املصرية ووحدة      

لواليـات  م ، وقد تضمن هذا االتفاق التزام ا       ١٩٤٨الثامن والعشرين من يونيو     
وزارة األسطول البحرى   (  بان تقوم بواسطة مصلحتها البحرية       األمريكيةاملتحدة  
 املباىن احلالية وتشيد مبان جديدة على املوقع املؤجر حىت تكـون     بإصالح) احلرىب

 الطبية املتفق عليها وكذلك تأثيث املباىن املخصـصة         األحباث معهد   إلقامةمالئمة  
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 بتخـصيص   األمريكيةلتزم حكومة الواليات املتحدة     كما ت . وتزويدها باملهمات   
للمرض ومتابعة عالجهم والعناية م وتنفيذ وسائل العزل وحنـو ذلـك،            مبان  

 الطبية  األحباث ألعمال وجتهيز بقدر املستطاع لكى تكون مالئمة        تأثيثوكذلك  
 األسطول (األمريكيةكما يضطلع مكتب الشئون الطبية واجلراحية التابع للبحرية         

بسؤلية إدارة الوحدة الطبية وإعداد املوظفني الفنـيني        ) البحرى احلرىب االمريكى  
 إدارة عـن طريـق      األمريكيـة وتلتزم احلكومة   . األحباثاآلزمني للقيام بأعمال    

املصريني الزائـرين وغـري املـصريني        الفرصة لعدد من الباحثني      بإتاحةالوحدة  
 وزارة الصحة املصرية مبـواد      مدادبإ كما تلتزم    األحباثللمسامهة ىف مشروعات    

 األحبـاث  الطبية وكذلك تزويدها بنسخ من التقارير الىت تنشرها وحدة           األحباث
  )١٢.(املذكورة ىف االت العلمية

ولقد تضمن هذا االتفاق كذلك حكماً خاصاً بتسوية املنازعات سنعرض له           
  .عند دراستنا هلذا املوضوع ىف الفصل الثاىن

  :االتفاق الثلث
 سابقاً وقد أبـرم هـذا       إليه املشار   اإلجياروهو االتفاق اخلاص بتحديد عقد      

مجهورية مـصر    بني كل من     ١٩٧٣االتفاق ىف الثامن والعشرين من شهر يونيو        
 وهو يتماثل من حيث احملتوى مع االتفـاق         األمريكيةالعربية والواليات املتحدة    

  )١٣.( سابقاًإليه واملشار اإلجيار املتعلق بعقد األول
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  املبحث الثانى
  الطبيعة القانونية هلذه االتفاقات

 مشكلة هامة حول طبيعتها القانونية على       إليهاتشري االتفاقات الثالثة املشار     
املستوى الدوىل وعلى املستوى احمللى فهل هى اتفاقات دولية اى اتفاقات قانون             

اما التساؤل اخلاص . ليةدوىل عام ام اا عقود ال ترقى اىل مستوى االتفاقات الدو    
باملستوى احمللى فستعرض له بالدراسة ىف املبحث الثلث من هذا الفصل والـذى             

  .يعاجل مدى سريان هذه االتفاقات ىف مصر
 االتفاقات موضوع البحث هى اتفاقات أبرمت بني حكـومىت          إنواملالحظ  

ت صراحة   وقد نصت هذه االتفاقا    األمريكيةدولتني مها مصر والواليات املتحدة      
 اىل ذلـك    وباإلضافة. كما يالحظ أيضاً اا اتفاقات مكتوبة       ) ١٤.(على ذلك   

 للقانون املـصرى  بإخضاعها حكم يفيد أوفان هذه االتفاقات مل تتضمن اى نص        
 تقيد باختيار   أحكاما تضمنت القانون االمريكى بل على العكس من ذلك فقد          أو

كما سـريد تفـصيالً ىف       (األمريكيةووسيلة املفاوضات بني احلكومتني املصرية      
، وهذا يدل داللة واضحة على أن نية كل من احلكومتني املـصرية        )الفصل الثاىن 

 حترير هذه االتفاقات من أحكام القانون الـداخلى الى       إىل قد اجتهت    واألمريكية
 أو القانون الدوىل العام فهى اذن اتفاقات دولية         ألحكام وإخضاعهامن الدولتني   

 أاولكن هل تعد هذه االتفاقات من قبل املعاهدات ان    .  قاتون دوىل عام   اتفاقات
 جمرد عقود؟ وهل هناك تفرقـة ىف أحكـام القـانون    أا أمجمرد اتفاقات عقدية    

 القانونية ؟ والواقـع ان هـذه        اآلثار؟ وهل ختتلف    األنواع من هذه    بأياخلاصة  
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 للمعاهـدات واالتفاقـات      القانون الدوىل العرىف   إطار جيب ان تبحث ىف      األمور
 بينما ابرم االتفاق  ١٩٤٨ والثاىن ابرما ىف عام      األولوذلك الن االتفاقني    الدولية  

 فيينا  ةاتفاقي إبرام وهذه االتفاقات تعترب بذلك سابقة على        ١٩٧٣الثالث ىف عام    
 ودخلـت ىف دور النفـاذ ىف سـنة     ١٩٦٩لقانون املعاهدات والىت وقعت سنة      

ومع ذلـك   ) ١٥.(١٩٨٢ر النفاذ بالنسبة ملصر ىف سنة        ودخلت ىف دو   ١٩٨٠
 أمـا فيجب االستعانة بأحكام اتفاقية فينا لقانون املعاهدات املتصلة باملوضـوع           

 قد انتقلت اىل العرف الدوىل وأصبحت أحكامها تشكيل ليس فقـط            أاباعتبار  
لمعاهدات  ولكن أيضاً القانون الدوىل العرىف ل      تللمعاهدا االتفاقالقانون الدوىل   

 على االتفاقات املربمة قبل دخول      األحكام الدولية وبالتاىل تنطبق هذه      تواالتفاقا
اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ىف حيز التنفيذ بالرغم من وجود نص صـريح ىف              
هذه االتفاقية يقضى بعدم تطبيقها بأثر رجعى على االتفاقات املربمة قبل دخـول             

  )١٦).(املادة الرابعة( النفاذ اتفاقية قينا املذكورة دور
 باعتبار موضوع البحـث ميكـن ان        إليهاالواقع أن االتفاقات الثالثة املشار      

 أـا  االتفاقات الدولية العقدية حيـث    أو العقلية   تتنطبق عليها وصف املعاهدا   
 وتنفيذ وتشغيل مشروع معني وكذلك      بإنشاءاتفاقات أبرمت بني دولتني وتتعلق      

 وهـى   األخرى الدولتني ىف الدولة     إحدى حكومة   أجهزةن   م جهزعمل ونشاط   
ذا تشبه العقد ىف القانون الداخلى وبذلك تعترب اتفاقات دولية عقدية وليـست           

الدوىل من معاهدة دولية شارعة حبسب ما يذهب اليه عدد كبري من فقهاء القانون 
 عقديـة   تقسيم املعاهدات واالتفاقات الدولية اىل معاهدات شارعة ومعاهـدات        

ويعتربون ان املعاهدات الشارعة هى املعاهدات باملعىن الدقيق ىف القانون الـدوىل      
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 اإللزاميـة العام، ومع ذلك فهم ال ينكرون القيمة القانونيـة الدوليـة والقـوة      
وأيا كان اخلالف حـول  ) ١٧.( االتفاقات الدولية العقديةأوللمعاهدات العقدية  

 أواقات الثالثة موضوع البحـث معاهـدات    االتفاعتربتهذا املوضوع وسواء  
اتفاقات دولية عقدية فان هذا اخلالف ليس له تأثري على القيمة القانونية الدولية             
والقوة اإللزامية هلذه االتفاقات بالنسبة للدولتني املتعاقدتني ومها مصر والواليات          

ـ           ة الدوليـة   املتحدة األمريكية ، فكل دولة من الدولتني تعترف بالقيمة القانوني
والقوة اإللزامية لتلك االتفاقات وتقوم بتنفيذها على النحـو الـذى سـنراه ىف     

  .املبحث الثالث من هذا الفصل
ولكن املالحظ ان هذه االتفاقات قد صيغت و أخذت شـكل االتفاقـات             

فاالتفاق األول مربم بواسطة    : املبسطة أو ما يطلق عليه أحيانا االتفاقات التنفيذية       
ة العمومية كممثل للحكومة املصرية والقائم بأعمال السفري االمريكى         وزير الصح 

مبصر كممثل للحكومة األمريكية كما انه اتفق على البدء ىف تنفيذه من تـاريخ              
، واالتفاق الثاىن مربم بواسطة وزير الصحة العمومية كممثل         )١٨.(التوقيع عليه   

مريكى مبصر ورئيس وحـدة  للحكومة املصرية وكل من القائم بأعمال السفري اال      
األحباث الطبية البحرية األمريكية بالقاهرة باعتبارمها ميثالن احلكومة األمريكيـة          

 البدء ىف تنفيذه مبجرد التوقيـع عليـه         إىلونصوص االتفاق تشري صراحة أيضاً      
واالتفاق الثالث مربم بواسطة وزير الصحة كممثل للحكومـة املـصرية      ) ١٩.(

كممثـل للحكومـة    ) ٣(رقم  الطبية البحرية األمريكية    ورئيس وحدة األحباث    
فكل ) ٢٠.( اىل البدء ىف ىف تنفيذ فور التوقيع عليهأيضااألمريكية ونصوصه تشري 

 التصديق الىت تتبع ىف كل مـن        إجراءاتا إتباع   هذه االتفاقات مل تتطلب لسريا    
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د التوقيع عليهـا  ل مبجر بدء تنفيذها بالفعوإمنا األمريكيةمصر والواليات املتحدة   
ا من قبل السلطة املختـصة   بأن ممثل كل دولة من الدولتني كان مفوض  مع التنويه 
  . دولته اوإلزام هذه االتفاقات إبرام ىف ىف دولته

 هذه االتفاقات ىف الشكل املبسط باعتبارها اتفاقات تنفيذية ال يـؤثر            وإبرام
 املتفق عليه   فالرأي هلذه االتفاقات    يةاإللزامحبال ىف القيمة القانونية الدولية والقوة       

واملستقر ىف القانون الدوىل العرىف والقانون الدوىل االتفاقى هو ان االتفاقات الىت            
 االتفاقـات   وإجراءات املعاهدات وتلك الىت تأخذ شكل       وإجراءاتتأخذ شكل   

م هذه  وتلزاإللزامية التنفيذية تتساوى من حيث القيمة القانونية والقوة أواملبسطة 
ومقتضى ذلك أن تلتزم كل دولة طرف ىف اتفاق         ) ٢١(,. تلك مجيع أطرافها     أو

  )٢٢.(تنفيذى بتنفيذه حبسن نية
وواقع األمر أن مصر والواليات املتحدة األمريكية تقوم بتنفيـذ االتفاقـات      

) ٣( رقـم  األمريكيةاملتعلقة بتنظيم ونشاط وعمل وحدة األحباث البحرية الطبية        
 هذه  إثارة ولكن كان البد من      اآلنىف مصر على النحو الذى سنراه       ) ٣النمروو(

 واالتفاقالتساؤالت العامة الىت تتعلق بالقواعد العامة ىف قانون املعاهدات العرىف           
 ىف  إليهـا قبل الدخول ىف املشكالت اخلاصة الىت يثريها تنفيذ االتفاقات املـشار            

 ملـشكلة  أوالفات ولكن نعرض  واخلال املنازعاتمصر  واملتصلة مبوضوع تسوية      
  .مدى سريان هذه االتفاقات وتنفيذها ىف مصر والىت تثري مشكالت قانونية هامة
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  املبحث الثالث
   وتنفيذها فى مصر٣ ومدى سريان االتفاقات املتعلقة بالنمر

 مصر تلتزم بأحكام االتفاقات املنظمة لنظام ونشاط وعمل وحـدة           أنقدمنا  
و أا تقوم بتنفيـذها ىف مـصر   ) ٣ورالنم ( ٣األمريكية ية  البحرية الطب  األحباث

 عدد  األخرية اآلونة قانونية هامة فقد أثري ىف        ال مير دون مشاكل    األمرولكن هذا   
من القضايا ضد هذه الوحدة وضد مسؤلني فيها أمام القضاء املـصرى وذلـك              

لوحـدة  اخبصوص بعض املشاكل املتصلة ببعض العاملني واملستخدمني لدى هذه          
والذين مت االستغناء عنهم ودون الدخول ىف تفاصيل هذه القضايا والىت ال يزال             
بعضها منظور أمام القضاء فإنة لتقرير مدى سريان هذه االتفاقات ىف مصر مـن              
الناحية القانونية وقيمتها وقوا القانونية االلزامية بالنـسبة لـسلطات الدولـة            

 وهل تعترب هذه االتفاقات من قبيل القـانون         املختلفة وبالذات السلطة القضائية   
امللزم داخليا يتعني ان نعرض لالجراءات الىت اختذا مصر بالنسبة لسريان وتنفيذ            

 الدستورية والقانونية الـسارية ىف مـصر   األحكام إطارهذه االتفاقات داخليا ىف     
 األول الفرع: وندرس ذلك ىف فرعني      . اآلن هذه االتفاقات والسرية     إبراموقت  
 التشريعية والتنفيذية الىت اختذا مصر لسريان وتنفيـذ هـذه           باإلجراءاتيتعلق  

 كانت احلكومـة املـصرية قـد        إذااالتفاقات داخليا ، والفرع الثاىن يتعلق مبا        
 الدستورية والقانونية الواجبة لسريان هذه االتفاقـات ىف         اإلجراءاتاستكملت  

  . ذلك القانونية املترتية علىواآلثارمصر 
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  الفرع األول
اإلجراءات التشريعية والتنفيذية الىت اختذتها مصر لسريان 

   داخليا٣وتنفيذ اتفاقات النمرو 
  

اختذت مصر خطوات تشريعية وتنفيذية داخلية تتعلق بعمل ونشاط وحـدة           
 ىف مصر واالتفاقات املربمة ىف هذا اخلصوص وتتمثل تلك اخلطوات ىف            ٣النمرو  

  :األتى
أوال
ً

   :١٩٤٨ لسنة ٩٢ر القانون رقم صدو: 
 حيـث   ١٩٤٨وهو القانون املرخص للحكومة املصرية بالدخول ىف اتفاقى         

 ونشري ىف الوقائع املصرية     ١٩٤٨صدر هذا القانون احلادى والعشرين من يونيو        
، وقد جاء باملادة األوىل من هذا       ) ٢٣ (٨٦ العدد   – ١٩٤٨ يونيو سنة    ٢٤ىف  

  :القانون
وامللحقة مبستـشفى احلميـات     عة األرض اململوكة للدولة     يعتمد إجيار قط  " 

مبا عليها من املباىن وكذلك     .....متراً مربعاً ١٠٣٩٠بالعباسية بالقاهرة ومساحتها    
 اىل حكومة الواليات املتحدة األمريكية لتنشئ عليها حبريتها         إليهاالطريق املؤدى   

 سنة بقيمة امسيـة     ٢٠ة   املناطق احلارة وذلك ملد    بأمراضمعهداً لألحباث اخلاصة    
  ".قدرها مائة مليم سنوياً

 حكومة الواليات   إىلويتضح من هذا األمر النص أنه يشري إىل اعتماد اإلجيار           
 اخلاص بعقد اإلجيار كـان معـداً ومت         االتفاقاملتحدة األمريكية وهو ما يعىن أن       

ط التوقيع   عليه بني احلكومة املصرية واحلكومة األمريكية وكان يتبقى فق         االتفاق
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 طرفيه به، يؤكد نص القانون كذلك أن حكومة الواليـات املتحـدة   إللزامعليه  
حباث اخلاصة بـأمراض    األمريكية قد منحت اإلجيار لكى تنشئ حبريتها معهداً لأل        

املناطق احلارة وهو ما يؤكد أن القانون املذكور فد أقر باسـتقاللية الواليـات              
معهد األحباث املشار اليه والذى أوكل اىل وحدة        املتحدة الكاملة ىف إنشاء وإدارة      

 وإدارتـه القيام به وتنظيمة    ) ٣النمرو   (٣األحباث البحرية الطبية األمريكية رقم    
 إذنفالقانون يـرخص    . املصريةوذلك دون اى تدخل على اى حنو من احلكومة          

 املشار اليهما وتوقيعهما ىف مصر والتـزام احلكومـة     ١٩٤٨ اتفاقيبالدخول ىف   
 التـشريعية   اإلجراءاتوبذلك تكون احلكومة املصرية قد اختذت       . املصرية ما   

 النظام  إطار وااللتزام ما وتنفيذمها داخليا ىف       االتفاقنيالالزمة للدخول ىف هذين     
  .القانوىن املصرى

 ميثل حالة من احلاالت الفريـدة       ١٩٤٨ لسنة   ٩٢وال شك أن القانون رقم      
( ى والذى يعترب فيها القانون مرخصاً للسلطة التنفيذيـة          ىف النظام القانوىن املصر   

بالدخول ىف اتفاق دوىل ويعترب هذا االتفاق ىف نفس الوقت هـو            ) وزير الصحة 
ولكن نواجهنا هنا مشكلتان    . سند تنفيذ هذا االتفاق وتقرير االلتزام به وتنفيذه         

صحة، متلك املوافقة   األوىل تتعلق مبا اذا كانت السلطة التنفيذية عن طريق وزير ال          
على نصوص تسمح بتسوية الرتاعات واخلالفات بطريق أخر غري طريق القـضاء            

. املصرى واملشكلة الثانية هى الىت تتعلق بنشر أو عدم نشر هـذه االتفاقـات               
أمـا  . وسنعرض لدراسة املشكلة الثانية عند دراستنا ىف الفرع الثاىن بعد قليـل           

وافقة السلطة التنفيذية عن طريق وزيـر الـصحة         املشكلة األوىل وهى املتعلقة مب    
 تقـضى بتـسوية املنازعـات    أواملصرى على نصوص ىف هذه االتفاقات تسمح       
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واخلالفات عن غري طريق القضاء املصرى وذلك دون عرض هذه النصوص على            
 ٩٢السلطة التشريعية للحصول على موافقاا ، هل تعترب أحكام القانون رقـم             

 قانونياً للسماح للسلطة التنفيذية باملوافقـة علـى تلـك            أساساً ١٩٤٨لسنة  
النصوص واألحكام ؟ وهل للسلطة التنفيذية احلـق ىف أن تـدخل ىف اتفاقـات         
لتسوية املنازعات واخلالفات عن غري طريق القضاء املصرى دون موافقة السلطة           

  التشريعية؟
لذى كـان    وا ١٩٢٣ من دستور سنة     واألربعنيوالواقع أن املادة السادسة     

 املشار اليهما قد بينت أن هناك أنواعهـا مـن           ١٩٤٨ اتفاقيساريا وقت إبرام    
املعاهدات أو االتفاقات الدولية الىت ينبغى موافقة السلطة التشريعية عليها وهذه           
املعاهدات هى معاهدات الصلح والتحالف والتجارة واملالحة ومجيع املعاهـدات          

 أو نقص ىف حقوق سـيادا  أوالدولة املصرية الىت يترتب عليها تعديل ىف أراضى  
(  اخلاصـة    أو مساس حبقوق املصريني العامة      أوحتميل امليزانية شيئاً من النفقات      

ورمبا يكون األمر سهالً اذا     . )١٩٢٣ من دستور سنة     ٤٦الفقرة الثانية من املادة     
وص  بني كل من مصر والواليات املتحدة األمريكية خبص        ١٩٤٨قيل بأن اتفاقى    

 وخبصوص نظام تشغيل ونظام املعهد واملشار اليهما سابقاً ال ينـدرجا    اإلجيارعقد  
 والىت تتطلب ١٩٢٣ من دستور ٤٦حتت اى نوع من األنواع الىت عددا املادة        

والواقع ان املستعرض للنصوص التفصيلية لكل مـن        . موافقة السلطة التشريعية    
هولة ان هذين االتفاقني ال يندرجا حتـت        االتفاقني ال ميكنه ان يتفق مع القول بس       

 والىت تتطلب موافقة السلطة     ١٩٢٣من دستور   ٤٦حكم الفقرة الثانية من املادة      
والواقع أن املستعرض للنصوص التفصيلية لكل من االتفاقني ال ميكنه          . التشريعية  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 



ة أن يتفق مع القول بسهولة ان هذين االتفاقني ال يندرجا حتت حكم الفقرة الثاني             
 ذلك اما يقضيان بتحمل احلكومة املصرية بعض األعبـاء املاليـة    ٤٦من املادة   

فبحسب البند سابعاً من االتفاق اخلاص بعقد اإلجيار فإن املؤجر وهو احلكومـة             
مجيع العوائد والضرائب والرسوم و أجور التقـديرات وقيمـة     " املصرية تتحمل   

فرض مستقبال علـى األمـاكن       الىت ت  أوالرخص واملصاريف االخرى املفروضة     
...".  احملليـة أو السلطات البلديـة  أو مبعرفة احلكومة امللكية املصرية  إليهااملشار  

وكذلك فان البند ثامناً من نفس االتفاق يوجد نظام لتسوية املنازعات واخلالفات           
البند ثالثا من شروط االتفاق     واملخالفات عري طريق القضاء املصرى ، وقد تضمن         

 بنظام وتشغيل املعهد املشار اليه حكما مماثال ملا ورد بالبند ثامناً من االتفاق    اخلاص
  .االول اخلاص بعقد االجيار

والواقع أن مثل هذه الشروط من املمكن إن تثري اجلدل حول ما اذا كـان               
يتوجب بسببها عرض االتفاق الذى يتضمنها على السلطة التشريعية إلقرارهـا           

كومة املصرية بتحمل مجيع العوائـد والـضرائب والرسـوم       فهل يعترب التزام احل   
وغريها من املسائل املالية الواردة بالبند سابعاً املشار إليه أعاله متضمنا حتمـيالً             
للميزانية شيئا من النفقات حبيث يتوجب عرضها على السلطة التشريعية إلقرارها           

حيث ان املوضوع ال يتضمن أم أن األمر ال يتضمن حتميل امليزانية ايا من النفقات 
حتميل امليزانية ايا من النفقات حيث ان املوضوع ال يتضمن سوى جمـرد إعفـاء    

 من اخلضوع للضرائب والعوائد والرسوم وغريها من املـسائل          ٣وحدة النمرو   
املالية الواردة بالبند سابعاً أعاله خصوصا و أن حكومة الواليات املتحدة هى الىت          

مجيـع  وتيـسيري  ات واألعباء خصوص املالية إلقامة املعهـد      ستتحمل مجيع النفق  
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 وبالتـاىل ال يتوجـب      ١٩٤٨األنشطة اخلاصة به كما هو وارد ىف بنود إتفاقى          
 وكذلك هل احلصول على موافقة السلطة التشريعية للدخول ىف هذه االتفاقات ؟       

غري اللجوء  يعترب تبىن االتفاقني لنظام لتسوية املنازعات واخلالفات واالختالفات         
للقضاء الوطىن املصرى هو من قبيل االنتقاص من حقوق السيادة املصرية وهل به            

 اخلاصة حبيث يتوجب عرض األمر على السلطة        أومساس حبقوق املصريني العامة     
 على االتفاقني؟ وحنن من جانبنا نرى ان تبىن         موافقتهاالتشريعية للحصوص على    

لتسوية املنازعات واخلالفـات واملخالفـات ال   دولتني ىف اتفاق دوىل لنظام دوىل  
يتضمن اى مساس حبقوق السيادة الى من الدولتني و إمنا هو تطبيق لالصل العام              
ىف القانون الدوىل العام فال يوجد مثة انتقاص حلقوق السيادة املصرية وال يوجـد              

 اختصاص القضاء املصرى ىف هذا اال حيث ان القضاء املصرى       اى عدوان على    
ليس خمتصاً بنظر مثل هذه املنازعات واخلالفات واملخالفـات تطبيقـاً لقاعـدة             
احلصانة السيادية للدولة والىت سنعرض هلا بالتفصيل ىف الفصل الثاىن مـن هـذا       

لكل ذلك نرى انه ال يوجد مثة مربر قانوىن الدراج هذه االتفاقات حتت             . البحث
 مـن   ٤٦ الفقرة الثانية من املادة      اى نوع من االتفاقات الىت ورد النص عليها ىف        

ومع كل ذلك   .  والىت تتطلب احلصول على موافقة الربملان        ١٩٢٣دستور سنة   
 وتضمنه اعتماد االجيار  ١٩٤٨ لسنة   ٩٢فاننا نرى أيضاً انه بصدور القانون رقم        

 املنـاطق   ألحبـاث  لتنشئ حبريتها معهداً     األمريكيةاىل حكومة الواليات املتحدة     
توطنة ما يفيد التصريح للحكومة املصرية من قبل السلطة التـشريعية           احلارة وامل 
 السلطة التشريعية قـد     إن ىف هذه االتفاقات مبا تتضمنه من أحكام اى          بالدخول  

 إعـادة  إىلفوضت احلكومة من إبرام هذه االتفاقات بصفة ائيـة دون حاجـة      
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 وبذلك تعـد  ىأخر على موافقتها مرة للخصوصالعرض على السلطة التشريعية     
 االتفاقات التنفيذية الىت تلتزم الدولة وتسرى داخلياً دون       قبيلهذه االتفاقات من    

 بسبب موافقة الربملـان املـسبقة علـى    أوضرورة احلصول على موافقة الربملان      
  .إبرامها

  :١٩٧٥ لسنة ٣٢صدور قرار رئيس جملس الوزراء رقم : ًثانيا
 اإلجيـار  ىف عقد    إليهاة األرض املشار    وهو القرار الصادر بتجديد تأجري قطع     

ويتضمن هـذا   . ١٩٧٣ والذى مت جتديده مبقتضى اتفاق سنة        ١٩٤٨املربم سنة   
 ١٩٧٣ و   ١٩٤٨ ىف اتفاقى    إليهار   املشا األرضالقرار املوافقة على تأجري قطعة      

 مبا عليها من مبان إىل حكومة الواليات املتحدة         ١٩٤٨ لسنة   ٩٢والقانون رقم   
والواقع ) ٢٤.( سنة بنفس األجرة االمسية وهى مائة مليم سنويا٢٥دة األمريكية مل

 هو قرار صـادر مبقتـضى       ١٩٧٥ لسنة   ٣٢أن قرار رئيس جملس الوزراء رقم       
 بـالتطبيق   اختـصاصاته التفويض املمنوح له من رئيس اجلمهورية مبمارسة بعض         

ان  ومنها سلطة التصرف با    ١٩٧٤ لسنة   ١٥٦٤لقرار رئيس اجلمهورية  رقم      
 ٢٩ىف العقارات اململوكة للدولة والرتول عن أمواهلا املنقولة وفقاً للقانون رقـم             

وبناء على ذلك فإن قرار رئيس جملس الوزراء والـذى يتـضمن         . ١٩٥٨لسنة  
قد صدر   ادد لإلتفاق اخلاص بعقد اإلجيار       ١٩٧٣بالضرورة املوافقة على إتفاق     

ولكن هل  . له قانونا من رئيس الدولة      مبقتضى السلطات والتفويضات املمنوحة     
 قد متت املوافقة عليه قانونا من قبل السلطات املختـصة ىف            ١٩٧٣يعترب إتفاق   

وهل جيوز لرئيس اجلمهورية تفـويض      . إطار النظام القانوىن املعمول بع ىف مصر      
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 املوافقـة   أورئيس جملس الوزراء ىف املوافقة على املعاهدات واالتفاقات الدولية          
  نوعية معينة من تلك املعاهدات واالتفاقات الدولية؟على 

يتعني القول إبتداء ان القانون الدوىل العام حييل اىل القانون الداخلى لكـل             
 السلطات املختصة قانوناً داخل الدولة بابرام املعاهدات        أودولة لتحديد السلطة    

دولة بالتعبري   السلطات املختصة داخل ال    أوواملوافقة عليها وكذلك حتيد السلطة      
 الداخلية للموافقة   اإلجراءات إمتامعن إدارة الدولة االلتزام باملعاهدة والتعبري عن        

 أن خيتص رئـيس     األصلوإن كان   ) ٢٥.( ما يعرف بالتصديق     أوعلى املعاهدة   
 النظام القانوىن املصرى يتضح انه يتبىن نظاما        إىلوبالنظر  ) ٢٦.(الدولة بالتصديق 

 و إنتهاء بدسـتور     ١٩٢٣تري املصرية املتعاقدة بدا بدستور      جيعل من رئيس الدسا   
. مجهورية مصر العربية الدائم على أن رئيس الدستورية هو الذى يربم املعاهدات             

  : على النحو التاىل١٩٧١ من دستور ١٥١وقد جاء نص املادة 
رئيس اجلمهورية بريم املعاهدات ، ويبلغها جملس الشعب مـشفوعة مبـا            " 

 والتصديق عليها ونـشرها     اإبرامهالقانون بعد   لبيان وتكون هلا قوة     يناسب من ا  
  .وفقاً لألوضاع املقررة

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة واملالحة ومجيع املعاهدات الىت          
 الىت حتمل   أويتريت عليها تعديل ىف أراضى الدولة أو الىت تتعلق حبقوق السيادة            

قات غري الواردة ىف املوازنة جتب موافقة جملس الشعب         خزانة الدولة شيئاً من النفا    
  ".عليها

ويتفق فقه القانون الدوىل العام ىف مصر بصفة عامة على أن التصديق علـى              
والسلطة التشريعية مـع    ) رئيس الدولة   ( املعاهدات قسمة بني السلطة التنفيذية      
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) ٢٧.( األمهيـة  إعطاء رئيس الدولة منفرداً سلطة التصديق على املعاهدات قليلة        
غري أننا نرى أنه جيب التفرقة بني التصديق أو القبول النهائى أو املوافقة النهائيـة               

 معاهدة ما وبني موافقة السلطة التشريعية أو جملس الشعب علـى            أوعلى اتفاقية   
فموافقة جملس الشعب هـى     .  من الدستور املصرى     ١٥١النحو الوارد ىف املادة     

املعاهـــدات الـــىت ورد الـــنص أمـــر ضـــرورى والزم لـــبعض 
  .......................................عليها

الرئيس مربرا لعدم التصديق على املعاهدة فقد تظهر بعض األمور أو احلقائق            
أو حتدث ظروف مل تكن موجودة أو معروفة قبل جملس الشعب باملوافقـة علـى        

و الظروف تربر عدم قيامة      أو احلقائق أ   األموراملعاهدة ويرى الرئيس أن مثل هذه       
  .بالتصديق على املعاهدة بالرغم من موافقة جملس الشعب عليها

ولكن هل جيوز لرئيس اجلمهورية أن يفوض سلطته اخلاصة بالتـصديق اىل            
 مسئول حكومى اخر    أو آخر اى وزير    أو وزير اخلارجية    أورئيس جملس الوزراء    

غري واضح ىف هذا األمر كمـا   حنو ذلك؟ احلقيقة ان النص الدستورى       أوكسفري  
 مل يواجه مبثل هـذه      –أن القضاء القضاء املصرى ىف حدود ما وصل اليه علمنا           

املشكلة ىف اى قضية عرضت عليه وإن كانت هناك فتوى صادرة عن قسم الرأى           
مبجلس الدولة تفيد بعدم جواز التفويض ىف جمال سلطة رئيس الدولة بالتـصديق             

الوضع :  ذلك فإننا نرى وجوب التفرقة بيني وضعني       ومع) ٢٨(.على املعاهدات   
 رئيس الدولة ىف جمال التصديق ةاألول وهو املتعلق بالتفويض العام والشامل لسلط

وهذا بالطبع أمر غري مقبول منطقياً وحيل ىف طياته خمالفة دستورية تتعلق بـسلطة            
ـ        وع التفـويض  إبرام املعاهدات ومل يقل أحد بوقوعة ، أما الوضع الثاىن وهو وق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 



صراحة أو ضمناً بالنسبة ملعاهدة أو اتفاقية معينة أو اتفاق حمدد فهو أمر حيـدث               
وتدل املمارسات العلمية بوقوعة وهذا رمبا كان واضحاً على سبيل اخلـصوص            
بالنسبة للمعاهدات أو االتفاقات ضئيلة وكذلك تلك املعاهدات أو االتفاقـات           

 والـىت    معرفية تفصيلية وعاليه   معرفة علمية أو  الىت تتطلب خربة فنية أو تقنية أو        
درج العرف على ان تقوم بابرامها الوزارات أو اهليئات احلكوميـة املعنيـة دون           
احلاجة الستصدار قرار من رئيس الدولة باملوافقة عليها أو التصديق عليها وهـذا    

 علـى   االمر أيضاً صحيح بالنسبة للعديد من املعاهدات أو االتفاقات الىت تصاغ          
هئية عقود أو تتصمن عقوداً بني الدولة وغريها من الدول أو املنظمات الدوليـة          

 ولكن جيـب أن نبـادر   .وما شابه ذلك وهو ما يدل على وقوع التفويض ضمناً   
 مـن   ١٥١فنيني ان التصديق املتطلب طبقاً للنص الدستورى الوارد ىف املـادة            

االجراء الالزم للتعبري عـن ان      الدستور املصرى هو ما جرى العمل على اعتبارة         
 أو االتفاق سواء مسى تصديقاً   أوالدولة قد ارتضت بشكل ائى االلتزام باملعاهدة        

 اى بشكل قاطع االلتزام باملعاهدة      أو توقيعاً ائياً    أو انضماما   أو قبوال   أوموافقة  
  . االتفاقأو

 الـوزراء   وبناء على كل ما سبق ميكن القول باطمئنان أن قرار رئيس جملس           
 الصادر بتجديد تأجري قطعة األرض املشار إليها ىف عقـد           ١٩٧٥ لسنة   ٣٢رقم  

 املـشار   ١٩٧٣ وادد مبقتضى اتفاق سـنة       ١٩٤٨ يونيو   ٢٨االجيار املربم ىف    
 مبا عليهـا مـن مبـان اىل    ١٩٤٨ لسنة ٩٢اليهما سابقاً وكذلك القانون رقم      

ة وبنفس القيمة االمسية وهى مائة       سن ٢٥مريكية ملدة   حكومة الواليات املتحدة اال   
مليم سنويا يعترب هذا القرار متضمناً بالضرورة موافقة مجهورية مصر العربية على            
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 وخى املوافقة النهائية الىت تقوم مقام التصديق ويعتـرب قـرار          ١٩٧٣اتفاق سنة   
 الصادر بتفويض رئيس اجلمهوريـة      ١٩٧٤ لسنة   ١٥٤٦رئيس اجلمهورية رقم    

تصرف باان ىف العقارات اململوكة للدولة والرتول عن أمواهلـا          ومنها سلطة ال  
 متضمنا بالضرورة تفويض رئـيس      ١٩٥٨ لسنة   ٢٩املنقولة وفقاً للقانون رقم     

جملس الوزراء بإعطاء موافقة مجهورية مصر العربية الىت تقوم مقام التصديق على            
ىف إطار سلطات   املعاهدات أو االتفاقات الدولية الىت تتضمن موضوعات تدخل         

  .١٩٥٨ لسنة ٢٩رئيس اجلمهورية طبقاً للقانون رقم 
     ٣تقرير إعفاء وحدة األحباث البحرية الطبية األمريكية :  ًثالثا

من مجيع الضرائب والرسوم منذ بدء عملها فـى ) ٣النمرو ( 
  :مصر

 من مجيع الضرائب والرسوم تطبيـق لبنـود اتفـاقى           ٣ويعد إعفاء النمرو    
 اليهمـا   اإلشارةاحلكومة املصرية واحلكومة األمريكية والتىسبقت       بني   ١٩٤٨

وقد أشارت املذكرة اإليضاحية ملشروع القانون رقـم        ) ٢٩.(بشئ من التفصيل  
 اىل هذه اإلعفاءات صراحة حيث قررت هـذه املـذكرة ىف            ١٩٦٥ لسنة   ١٥

  :مقدمتها ما يلى
مللحقـة مبستـشفى     ا ٣تقوم وحدة األحباث الطبية البحرية األمريكية رقم        " 

محيات العباسية ببعض البحوث مبقتضى اتفاقية أبرمت بني حكومـة اجلمهوريـة            
  .وحكومة الواليات املتحدة االمريكية
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 من الرسـوم والـضرائب      باإلعفاءومنذ ذلك التاريخ وتتمتع هذه الوحدة       
  )٣٠".(املفروضة على سيارا ، كما أعفيت من غريها من الضرائب والرسوم 

 ٣ الصادرة بإعفاء النمرو     املتخلفةت املذكرة اإليضاحية القرارات     وقد عدد 
  .من مجيع الضرائب والرسوم منذ بدء نشاطها ىف مصر

 ملعاجلة  ١٩٦٥ لسنة   ١٥وبينت املذكرة كذلك ضرورة إصدار القانون رقم        
 الـواردة   اإلعفاءات والذى مل يرد من بني       ١٩٥٥ لسنة   ٤٤٩آثار القانون رقم    

 ١٩٦٥ لسنة   ١٥ مما أدى اىل صدور القانون       ٣ت وحدة النمرو     سيارا إعفاءبه  
 من الضرائب والرسوم املفروضة علـى       ٣ىف شأن إعفاء سيارات وحدة النمرو       
 لـسنة  ٤٤٩ العمل بالقانون رقـم  تاريخالسيارات والذى تقرر أن يعمل به من    

٣١.(١٩٥٥(  
ير بعض  بتقر١٩٧٤ لسنة   ١٣١ ذلك أيضاً صدر القانون رقم       إىل وباإلضافة

والـذى  ) ٣( اجلمركية لوحدة األحباث الطبية البحرية األمريكية وقم         اإلعفاءات
 من تاريخ العمل بقانون اجلمارك الصادر بالقانون رقـم      اعتباراقضى أن يعمل به     

 إعفـاءات  ١٩٧٤ لـسنة  ١٢١م ، وقد تضمن القانون رقم    ١٩٦٣ لسنة   ٦٦
واآلالت واملهمـات و آالت     مجركية وضريبية واسعة اال بالنسبة للـسيارات        

 والعقاقري واملواد الكيماوية والكتب واألثـاث واألدوات        وألدوية التصورومواد  
  )٣٢.(الشخصية واملرتلية واملأكوالت واملشروبات واألدخنة

من كل ذلك يتضح أن احلكومة املصرية قد اختـذت التـدابري التـشريعية              
 الـضربية واجلمركيـة     اإلعفـاءات والتنفيذية واالدارية الالزمة لتطبيق وتنفيذ      
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 ىف مصر وىف    ٣املنصوص عليها ىف االتفاقات املتعلقة بنظام وعمل ونشاط النمرو          
  .هذا تنفيذ لتلك االتفاقات ىف النطاق القانوىن الداخلى

و باإلضافة إىل كل ذلك فقد قامت احلكومة املصرية بتـأجري قطعـة         : رابعاً 
قتضى القرار الصادر من رئـيس جملـس         وذلك مب  ٣أرض إضافية إلدارة النمرو     

 وذلك الستخدامها ىف األحباث الطبية اخلاصـة  ١٩٨٠ لسنة ٤٢٥الوزراء برقم  
  )٣٣.( املتوطنة والوبائية ىف الشرق األدىنباألمراض

 واإلجـراءات من كل ما سبق يتضح أن حكومة قد اختذت مـن التـدابري              
فيذ االتفاقات املتعلقة بنظام وعمل   كفيال بتن  رأيه ما   واإلداريةالتشريعية والتنفيذية   

 ىف مصر أو وضع هذه االتفاقات موضع التنفيذ ، ومـع      ٣ونشاط وحدة النمرو    
ذلك يتضح أيضاً أن احلكومة املصرية ترى أن هذه االتفاقات تعد ملزمة هلا وتقوم           

  .قانونا يتنفيذها والوفاء مبا عليها من التزامات وتقبل بسرياها ىف الداخل
  

  ثانىالفرع ال
 الدستورية والقانونية اإلجراءاتهل استكملت احلكومة املصرية كل 

 القانونية املرتتبة على واآلثار فى مصر ٣الواجبة لسريان اتفاقات النمرو 
  :ذلك
   عدم النشرأومشكلة النشر 

قدمنا ىف الفرع السابق أن احلكومة املصرية قد اختذت اجـراءات وتـدابري             
 ىف  ٣ة لتنفيذ االتفاقات املتعلقة بعمل ونشاط النمـرو         تشريعية وتنفيذية و إداري   
 والتدابري وكذلك للمشاكل القانونية املثـارة       اإلجراءاتمصر وقد عرضنا هلذه     
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 هاماً يثري مشكلة قانونيـة      أمرا هناك   إنبصدد كل منها بشئ من التفصيل، غري        
لدولـة  خطرية تتصل مباشرة بسريان هذه االتفاقات مبصر ومدى التزام سلطات ا  

املختلفة واألفراد ا وهذا األمر هو ببساطة أن االتفاقات مبصر ومـدى التـزام              
 هو ببساطة أن االتفاقات املتعلقة      األمرسلطات الدولة املختلفة واألفراد ا وهذا       

 ىف مصر والىت عرضنا هلا سابقاً مل تنشر حىت وقت ٣بتنظيم وعمل ونشاط النمرو  
وبالرغم مـن عـدم   !!  اجلريدة الرمسية أوع املصرية كتابة هذه السطور ىف الوقائ    

 أبـرام  الذى كان سارياً وقـت       ١٩٢٣ من دستور سنة     ٤٦وضوح نص املادة    
 انه ال ميكن القـول      إال خبصوص وجوب نشر االتفاقات الدولية       ١٩٤٨ اتفاقي

باطمئنان بأن األحكام الدستورية العامة الىت كانت سارية ىف ذلك الوقت تطلبت            
 السلطات الداخليـة    إلزامشر املعاهدات واالتفاقات الدولية حىت ميكن       ضرورة ن 

 الدستور املصرى ألحكاموسريد تفصيل ذلك بعد قليل ولكن تطبيقاً     . واألفراد ا 
السارى االن ىف مجهورية مصر العربية والذى حيكم استمرار سـريان اتفاقـات             

حىت تكون هلا قوه     يتوجب أن تنشر االتفاقات      ١٩٧٣ وجتديدها ىف عام     ١٩٤٨
 من الدسـتور احلـاىل بـأن تكـون      ١٥١القانون قى مصر حيث قضت املادة       

بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً لألوضـاع        " للمعاهدات قوة القانون    
  : من نفس الدستور بأن١٨٨كما قضى املادة ". املقررة
ارها ويعمل ا  من يوم إصدأسبوعني ىف اجلريدة الرمسية خالل     القواننيتنشر  "

  ". بعد شهر من اليوم التاىل لتاريخ نشرها اال اذا حددت لذلك ميعادا أخر
  :ويثري املوضوع عددا من التساؤالت الىت نبحثها على النحو األتى
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 معىن و امهية النشر بالنسبة للمعاهدات واالتفاقات الدولية ىف إطار النظام            :ًأوال
  .الدستورى والقانوىن املصرى

 قرار صادر عم السلطة التنفيذية يرخص  أو هل يغىن إصدار ونشر قانون       :ًثانيـا
 يقـضى  أو التصديق عليه أو املوافقة  أو الدخول فيه    أوبالتوقيع على اتفاق    

بسريان ان تنفيذه بالداخل عن نشر هذا االتفاق ذاته؟ وما أثر ذلك علـى              
  االتفاقات موضع البحث؟

  
 واالتفاقات الدولية فى إطار معىن و أهمية نشر املعاهدات: أوال 

  النظام الدستورى والقانونى املصرى
 و أحكام الدساتري الالحقـة وبالـذات        ١٩٢٣ ألحكام دستور    املستعرض
 السارى اآلن جيد معايرة جذرية فيما يتعلق مبوضوع نشر          ١٩٧١أحكام دستور   

رتب علـى    القانونية الىت من املمكن ان تت      واآلثاراملعاهدات واالتفاقات الدولية    
 القضائية قاربت بني هذه االثار ونبدأ ذلك باستعراض         األحكامعدم النشر ولكن    

 فيما يتعلـق    ١٩٧١ مث الحكام دستور     ١٩٢٣الوضع بالنسبة الحكام دستور     
  .بنشر املعاهدات واالتفاقات الدولية واالثار القانونية املترتبة

  :ية االتفاقات الدولأو ومشكلة نشر املعاهدات ١٩٢٣دستور 
 والـىت عاجلـت     ١٩٢٣نص املادة السادسة واالربعني بدستور سـنة        ورد  

موضوع املعاهدات ومل يرد ذه املادة ما يفيد وجوب نشر املعاهدات ورمبا كان             
  :من األفضل ذكر نص هذه املادة والذى جرى على النحو التاىل
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عـزل   للقوات الربية والبحرية وهو الذى يـوىل وي        األعلىامللك هو القائد    "
الضابط ويعلن احلرب ويعقد الصلح ويربم املعاهدات ويبلغها للربملان مىت مسحت           

على أن إعـالن احلـرب      .  مشفوعة مبا يناسب من البيان     أمنهامصلحة الدولة و    
كما أن معاهدات الـصلح والتحـالف       . اهلجومية ال جيوز بدون موافقة الربملان       

رتب عليها تعديل ىف أراضى الدولة أو       والتجارة واملالحة ومجيع املعاهدات الىت يت     
 مساس حبقـوق    أو حتميل خزانتها شيئاً من النفاقات       أونقص ىف حقوق سيادا     

 اخلاصة ال تكون نافذة اال اذا وافق عليها الربملان وال جيوز ىف             أواملصريني العامة   
  ".اى حال ان تكون الشروط السرية ىف معاهدة ما مناقصة للشروط العلنية

عرض هلذا النص جيد أنه مل يتحدث ىف اى فمنه عـن وجـوب نـشر              واملست
املعاهدات بطريقة رمسية ، بل على العكس من ذلك فإن الفقرة األخرية من نـص     
املادة املذكورة تفيد بإمكانية وجود شروط سرية ىف املعاهدات الىت تكون مـصر             

 غري منـشورة  وهذا بالتأكيد يعىن أن مثل هذه الشروط السرية تكون      . طرفاً فيها 
اذا ال جيتمع لشروط معينة وصف السرية تكون غري منشورة اذ ال جيتمع لشروط             

فالسرية تتنـاىف مـع   . القانوىن نشرهامعينة وصف السرية اذا استوجبت التنظيم   
وال يوجد بالنص املذكور مـن دسـتور سـنة          . النشر والنشر يتناىف مع السرية    

يث أن التزام السلطة التنفيذية ممثلـة ىف   ما يفيد مبنع املعاهدات السرية ح  ١٩٢٣
 الربملان باملعاهدات إمنا يكون ىف األحوال الىت تسمح فيها مـصلحة            بإبالغامللك  

  .الدولة و أمنها بذلك 
واملالحظ كذلك أن هذا النص مل يعاجل مدى التزام سلطات الدولة الداخلية            

وا . كنها غري منـشورة    واألفراد بتطبيق املعاهدات الىت تكون مصر طرفا فيها ول        
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 من ٤٦ طبقا لنص املادة    واألصل.  مل تأت هذه املعاجلة بطريقة مباشرة        األقلعلى  
 أبرمت السابق إيراده ان املعاهدات تكون نافذة داخلياً مىت          ١٩٢٣دستور سنة   

بطريقة صحيحة فمعاهدات الصلح والتحالف والتجارة واملالحة ومجيع املعاهدات   
 حتميـل   أوعديل ىف أراضى الدولة أو نقص ىف حقوق سيادا          الىت يترتب عليها ت   
 اخلاصة ال تكـون     أو مساس حبقوق املصريني العامة      أو النفاثاتخزانتها شيئاً من    

نافذة اال اذا وافق عليها الربملان وتكون باقى املعاهدات سارية دون احلاجـة اىل              
ومبعىن هذا أن .  الربملان ا  موافقة الربملان وأحيانا دون احلاجة اىل حىت جمرد ابالغ        

  .تكون املعاهدات سارية ونافذة بالداخل دون استلزام أن تكون منشورة
ومن املالحظ أن هناك حكما قضائياً هاماً صدر عن حمكمة القـضاء االدارى    

 ىف  ١٩٣٧ مصر ىف سنة     إليهامبجلس الدولة املصرى فيما يتعلق مبعاهدة إنضمت        
وقد تضمن هذا   ) ٣٤ (٤٦منه من نص املادة      مبا تض  ١٩٢٣ظل أحكام دستور    

احلكم مبدأ قانونيا هاماً خبصوص نشر األحكام وقد جاء هذا احلكم على النحـو       
  :التاىل

 ىف شـأن    ١٩٥٢ لـسنة    ٧٤أن املادة التاسعة من املرسوم بقانون رقـم         " 
جوازات السفر واقامة مؤقتة بيد اجلهة االدارية املختصة تترخص فيـه كـسلطة             

ىف حدود ما تراه حمققا للصاحل العام ومن مث تكون اجلهة االداريـة غـري              تقديرية  
ملزمة بتجديد االقامة لألجنىب بعد إنتهاء مدا وجيب على األجنىب مغادرة البالد            
مبجرد انتهاء مدة إقامة الىت ال تعدو أن تكون صلة وقتية عابرة ال تقوم اال علـى        

  .جمرد التسامح من جانب الدولة
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الزواج ال يترتب هلـا    الن هذا    – ىف ذلك زواج املدعية من مصرى        وال يؤثر 
حقا ىف االقانة تتلقاه من القانون و إمنا تبقى إقامتها بـالبالد مـشروطة مبوافقـة          

  .اجلهات االدارية املختصة عليها
 والـىت   ١٩٣٣كذلك فإن املعاهدة الدولية الىت عقدت ىف الهـاى سـنة            

لىت تتضمن تنازل الدول عن حقها ىف إبعاد         وا ١٩٣٧ مصر ىف سنة     إليهاإنضمت  
الالجئني السياسني والغري معيىن اجلنسية مل تنشر ومل يصدر ا قانون يوجب العمل     
ا ولذلك فإن السلطات الداخلية طبقاً لقواعد القانون الـدوىل ال تلتـزم ـا               

 اذ  ١٩٥٢ لسنة   ٧٤خصوصا وأن هذه املعارضة تتعارض مع القانون القائم رقم          
 غـري معـيىن     أوخال من النص على عدم جواز إبعـاد االجـئني تاسياسـني             

  )٣٥".(اجلنسية
فإن هذا احلكم يعـد  ) ٣٦(وىف حدود ما توصلنا اليه من معلومات وبيانات  

حىت احلكم الوحيد ىف القضاء املصرى الذى عاجل بصفة مباشرة مسالة املعاهدات            
لكنها مل تنشر بالطريقـة املقـررة        مصر و  إليها االتفاقات الدولية الىت انضمت      أو

وان كانت هناك بعض الدعاوى املوفوعة االن والىت يثـار          ) ٣٧(رمسياً بالداخل   
فيها مسالة عدم نشر املعاهدات واالثر القانوىن املترتب على عدم النشر ولكـن             
هذه الدعاوى ال تزال منظورة امام القضاء ومل يتقرر فيها احلكم على اى وجـه               

ولكل ذلك جيب النظر اىل احلكم املشار اليه ) ٣٨(بة هذه السطور    حىت وقت كتا  
 والصادر من حمكمة القضاء االدارى خبصوص عـدم التـزام الـسلطات             أعاله

ونالحظ على هذا . الداخلية بأحكام املعاهدة أو االتفاقية غري املنشورة حبزر شديد       
 ظـل دسـتور   احلكم أنه من الناحية االوىل قد صدر خبصوص معاهدة أبرمت ىف          
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 وان كان احلكم نفسة قد صدر خبصوص ىف وقت مل يعد فيـه دسـتور                ١٩٢٣
 سارياً، ومن الناحية الثانية فقد حدث تغيري ىف النـصوص الدسـتورية             ١٩٢٣

واستلزمت النصوص اجلديدة ضرورة نشر املعاهدات حبسب االوضاع املقـررة          
 واضحاً ىف نص املادة     حىت تكون هلا قوة القانون ىف مصر وهو األمر الذى مل يكن           

م اىل أحكام وقواعد القانون الدوىل العام للقول بعـدم          ١٩٢٣ من دستور    ٤٦
التزام السلطات الداخلية بتنفيذ املعاهدة غري املنشورة وهو استناد غري صائب ومل            
تقل به قواعد القانون الدوىل العام سواء تلك الىت كانت سارية وقت انـضمام              

 تلك األحكام الىت كانت سارية وقـت        أواع ىف احلكم    مصر للمعاهدة حمل الرت   
 تلك االحكام السارية االن وذلك على النحو الذى ستوضع ىف           أوصدور احلكم   

الصفحات القليلة القادمة عند قيامها بدراسة مشكلة عدم النشر ىف ظل الدستور            
  )٣٩.(احلاىل السارى ىف مجهورية مصر العربية

 القدر األدىن املتيقن ىف ظل أحكـام دسـتور          وميكن القول هنا باطمئنان أن    
هو ان عدم نشر أيه معاهدة أو اتفاقية دولية تكون مـصر             ) ٤٦املادة   (١٩٢٣

طرفاً فيها ال يؤدى بالضرورة اىل عدم نفاذ أحكام تلك املعاهدة أو االتفاقيـة ىف               
  من دستور  ٤٦ من املادة    األخريةالداخل و إمنا على العكس من ذلك فإن الفقرة          

 قد اوضحت إمكانية إبرام بعض املعاهدات الىت تتضمن شروطاً سـرية            ١٩٢٣
كما أن أحكام هذه املـادة ككـل مل         . وهو ما يتناىف مع القول بضرورة نشرها        

  .تتضمن صراحة أى إلتزامات بنشر املعاهدات
 املتعلقني بنظام وعمـل ونـشاط       ١٩٤٨وبناء على كل ذلك يكون إتفاقى       

ر قد متت ىف االطار الدستورى السليم الذى كان سـائداً     ىف مص  ٣وحدة النمرو   
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 قـد   ١٩٤٨ لـسنة    ٩٢ىف ذلك الوقت، بل و أكثر من ذلك فإن القانون رقم            
فوض السلطة التنفيذية ىف إبرام هذين االتفاقني وهو ما يعىن وضـعهما موضـع              
 التنفيذ ىف إبرام هذين االتفاقني وهو ما يعىن وضعهما موضع التنفيذ ىف النظـام             
القانوىن املصرى حىت ولو مل يتم نشرها ىف الوقائع املصرية الىت كانـت القـوانني      

 بنشر القانون اخلاص بتفـويض الـسلطة        اكتفاءتنشر ا ىف ذلك الوقت وذلك       
  .التنفيذية بإبرامهما

 قـد مت    ١٩٤٨ولكن وكما سبق أن بينا فإن االتفاق الثالث ادد التفاقى           
 ومع ذلك فإن هذا    ١٩٧١ أبرم ىف ظل دستور سنة        اى أنه  ١٩٧٣إبرامة ىف عام    

 مل ينشر أيضاً ىف اجلريدة الرمسية كما كان ينبغى وهو األمر الـذى     األخرياالتفاق  
يؤدى بالضرورة إىل حبث مسألة عدم نشر اإلتفاقات الدولية واملعاهدات ىف ظـل    

  . واألثر القانوىن املترتب على عدم النشر١٩٧١دستور سنة 
  :ومشكلة عدم نشر املعاهدات واالتفاقات الدولية ١٩٧١دستور 

مقررة بوضـوح أن    ) ١٩٥٢ثورة يوليو   (لقد جاءت دساتري ما بعد الثورة       
املعاهدات الىت تدخل فيها مصر تكون هلا قوة القانون بعد إبرامهـا والتـصديق              

 من دستور مجهورية    ١٥١عليها ونشرها وفقاً لألوضاع املقررة وجاء نص املادة         
" عربية احلاىل مقرراً أيضاً وبوضوح لنفس احلكم حيث قرر أن املعاهدات            مصر ال 

 عليها ونـشرها وفقـاً لألوضـاع        والتصدقتكون هلا قوة القانون بعد إبرامها       
  ."املقررة

 من الدستور وتقرير    ١٥١وبالرغم من تقرير النشر على النحو الوارد باملادة         
وانني ىف اجلريدة الرمسيـة ، اال أن         من نفس الدستور احلاىل لنشر الق      ١٨٨املادة  
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 ىف اجلريدة الرمسية اال أن النص الدستورى        لقواننيالنص الدستورى احلاىل لنشر ا    
احلاىل لنشر القوانني ىف اجلريدة الرمسية اال أن النص الدستورى الوراد ىف املـادة              

 قما . الزال به بعض الغموض وعدم الوضوح كما انه يثري مشكالت هامة           ١٥١
 مـن   ١٠٢ وما عالقته بالنشر الوارد باملـادة        ١٥١ىن النشر الوارد ىف املادة      مع

ميثاق االمم املتحدة وكذلك النشر الوارد النص عليه ىف اتفاقية قيينـا لقـاون              
املعاهدات وذلك باعتبار أن ميثاق االمم املتحدة و أتفاقية فينا لقانون املعاهدات            

 املترتب على عدم النشر طبقـاً للمـادة         نافذتان ىف مصر؟ وما هو األثر القانوىن      
   من الدستور؟١٥١

 من ١٥١غموض معىن النشر الوارد النص عليه فى املادة 
  :الدستور

 من الدستور املصرى املقصود بنشر املعاهدات ومل توضح         ١٥١مل حتدد املادة    
كذلك األثار املترتبة على عدم النشر وكل ما ذكرتة تلك املادة هـو أن تنـشر                

  ".وفقاً لألوضاع املقررة" هدات املعا
وقد جرى العمل ىف مصر على نشر املعاهدات واالتفاقات الدولية ىف ظـل             

 ١٨٨الدستور احلاىل ىف اجلريدة الرمسية والىت ينشر فيها القوانني طبقاً لنص املادة          
 من  األممويتم ذلك ىف الغالب     ) ٤٠.(من الدستور املصرى والسابق ايراد نصها       

 أولكن هناك حاالت غري قليلة ال يتم فيها نشر بعـض املعاهـدات              احلاالت  و  
والواقع أن  ). ٤١( مصر ىف اجلريدة الرمسية      إليها الدولية الىت انضمت     االتفاقات

عملية نشر القانون أو املعاهدة أو االتفاق الدوىل ىف الداخل هى عمليـة ماديـة               
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 االتفـاق   أوعلى املعاهـدة     املوافقة   أو التعليق   أوملحقة بعملية إصدار القانون     
 أو املوافقة على املعاهدة     أو القرار الصادر بالتصديق     أو اصدار القانون    أوالدوىل  

 عمليـة االتفاق الدوىل ، وعملية النشر عملية تتوالها السلطة التنفيذية باعتبارها      
  .مكملة لعملية اإلصدار 

وا على علم به    والغرض من عملية النشر هو إعالم الناس بالقانون لكى يكون         
قبل بدء تنفيذه وتطبيقة والعلم هنا هو علم مفترض فمجرد النـشر ىف اجلريـدة     
الرمسية يفترض علم الناس بالقانون الصادر وبدء تطبيقة من تاريخ احملدد لـذلك             
وال يغىن عن النشر ذه الوسيلة النشر باى وسيلة أخرى كالراديو و التليفزيون             

ـ عالم ولكن مىت مت النشر ىف اجلريدة الرمسوغرية من وسائل النشر واإل  ة فعلـم  ي
  .الناس بالقانون قد مت قانوناً فهو مفترض  وال يعذر املرء جبهله القانون 

ويذهب رأى ىف الفقة القانوىن الدوىل ىف مصر اىل أن املعاهدة ال تكون ملزمة              
رها ىف  وال جيوز تطبيقها ىف الداخل وال تلزم السلطات الداخليـة اال اذا مت نـش              

  )٤٢.( والشروط الدستورية املقررة اخلاصة بالنشر داخليالألوضاعالداخل وفقا 
ولكن املالحظ ان عملية نشر املعاهدات مل حتظ مبزيد من الدراسات القانونية            

وبالرغم من أن الدستور املصرى احلاىل قد ذكر أن املعاهـدات      . املتعمقة ىف مصر  
وفقـاً لألوضـاع    " والتصديق عليها ونشرها    تكون هلا قوة القانون بعد إبرامها       

إال ان الدستور مي حيدد صراحة الكيفية أو الوسيلة الىت يتم ا النـشر              " املقررة  
بالنسبة للمعاهدات ومل يبني أو يوضح املقصود باألوضاع املقررة ومل يرد باملـادة             

 من الدستور اخلاصة بنشر القوانني أى حكم خاص بنـشر املعاهـدات أو         ١٨٨
فهل . القواعد و األوضاع والشروط املتعلقة بعملية النشر وذلك بطريقة صرحية          
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 اإللزاميـة ميكن القول أن الدستور قصد املساواه التامة ىف القيمة القانونية والقوة  
 الداخلى ولذا   النطاقلكل من املعاهدة والقانون واعترب ان املعاهدة هى قانون ىف           

ية النشر إكتفاء بالنص على نشر القـوانني ف         مل بفرد هلا أى احكام خاصة بعمل      
   من الدستور؟١٨٨اجلريدة الرمسية واملقررة احكامه ىف املادة 
 وسنداً من الناحية العلمية حيـث  تأييداالواقع أن هذا الرأى قد جيد له أيضاً         

أنه كما سبق لنا أن ذكرنا جيرى نشر املعاهدات عادة ىف النطـاق الـداخلى ىف                
ولكن اذا كان ذلك صحيحاً ملاذا ال تقوم الـسلطة التنفيذيـة            . ة  اجلريدة الرمسي 

 تصبح طرفاً فيها ىف اجلريدة الرمسية      أو مصر   إليهابنشر مجيع املعاهدات الىت تنضم      
 عدم نشر بعض املعاهدات واالتفاقات الدولية؟ وهل تعد حقاً          أحياناو إمنا تتعمد    

ة ىف النطاق الداخلى وغري ملزمـة   االتفاقات غري املنشورة غري ملزم    أواملعاهدات  
للسلطات الداخلية وكذلك غري ملزمة لألفراد على حنو ما ذهب اليـه بعـض              

  .األراء
ولإلجابة على هذه التساؤالت نبادر فنقول ان املوفق الرمسى للحكومة ممثلة           
ىف وزارة اخلارجية يعترب أن املعاهدات الىت تربمها مصر مع الدول األخرى ملزمة             

اخلياً بغض النظر عن مسالة ما اذا كانت املعاهدة قد نشرت ىف اجلريدة             وتطبق د 
ويستفاد هذا الرد صراحة من خطاب صادر مـن وزارة          . الرمسية ام مل تنشر فيها    

م حيـث   ١٧/٢/١٩٩٥ بالقاهرة بتاريخ    األمريكيةاخلارجية املصرية اىل السفارة     
حكام بعض املعاهدات   يفهم من هذا اخلطاب بالضرورة أن مصر ملتزمة بتطبيق أ         

الىت مل تنشر داخليا ىف اجلريدة الرمسية نظراً لسريتها وتنفيذاً ملقتـضيات الـصاحل    
 ألم يكتف فقط بعدم نشر هذه االتفاقات و إمنا مل يتم ترمجتها          األمنالعام ودواعى   
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 العربية وهى اللغة الرمسية للبالد  ويستفاد من اخلطاب املذكور           إىل اإلجنليزيةمن  
ام مصر بتطبيق املعاهدة بالرغم من عدم توفري نسخة باللغة العربية لدى وزارة             التز

 إىل ولقد أشار هذا اخلطاب صراحة       اإلجنليزية وقعت باللغة    ألااخلارجية املصرية   
 نشر القرار اجلمهورى الصادر باملوافقة على االتفاقية كاف بذاته االلتزام مصر            أن

  )٤٣.( النظر عن عدم نشر املعاهدة ذاابتطبيق املعاهدة ىف الداخل بغض
ولكن كيف ميكن القول بأن املعاهدة أو االتفاقية غري املنشورة بالـداخل ىف             

 أو حىت الوقائع الرمسية قد توفر هلا العلم املفترض اللزام الناس            أواجلريدة الرمسية   
يا املثارة   احملاكم بتطبيقها ىف القضا    إلزام والسلطات الداخلية وكيف ميكن      األفراد
تقوم احملاكم بتطبيقها بالرغم من عدم نـشرها و إنتقـاء            وهل يتوقع أن     أمامها

 علم األفراد والسلطات احمللية الداخلية ا؟ احلقيقـة أن خطـاب وزارة     افتراض
 مل يعاجل هذه النقاط بالرغم من أن املعاهدة موضـوع    إليهاخلارجية املصرية املشار    

د يتطلب األمر تنفيذة وتطبيقه عم طريق القضاء الا الرتاع هى من النوع الذى ق   
 القـضائية لـبعض األفـراد       احلـصانة  أمور أخـرى مبوضـوع       نيبتتعلق من   
  ) ٤٤.(األجانب

ولكن البد من مالحظة أخرى وهى أن القول بعدم دخول معاهدة ما ىف حيز              
رها التنفيذ داخليا أو عدم إلزامها للسلطات الداخلية واألفراد بسبب عدم نـش           

وفقاً لألوضاع املقررة داخليا بالرغم من التزام الدولة ا على الـصعيد الـدوىل     
 االلتزاماودخوهلا ىف حيز التنفيذ على هذا الصعيد جيعل الدولة ىف وضع املخالف 

 الدولة دوليا وموقف    اللتزمتالدولية وجيعل السلطة التنفيذية ىف موقف املخالف        
داخلى لعدم نشر املعاهدة وفقا لألوضـاع املقـررة         املخالف للنظام الدستورى ال   
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ولكن من احملقق أيضاً أن عدم نشر املعاهدة ىف اجلريدة الرمسية ال يترتـب عليـه           
  .حبال بطالن املعاهدة أو اعتبارها الغية

وحنن نتجه من جانبنا إىل القول بأن غموض النص الدسـتورى خبـصوص             
السلطة التنفيذية على عدم نشر موضوع نشر موضوع املعاهدات هو الذى ساعد 

بعض املعاهدات إكتفاء بنشر القرار اجلموهورى أو التنفيذى الصادر باملوافقـة           
على كل من نلك املعاهدات واالدعاء بأن نشر القرار اجلمهورى باملوافقة علـى             

 املعاهدة ىف دائرة التنفيذ وااللزام الـداخلى وهـو       معاهدة ما كان بذاته إلدخال    
 يكون خمالفاً الحكام النص الدستورى املتعلق بنشر املعاهدات الوارد          تفسري قد ال  

  . وان كان البعض قد يعتربه خمالفاً الحكام هذا النص١٥١ىف املادة 
 احكام إتفاقية قينا أوولكن هل يعترب النشر طبقاً الحكام ميثاق االمم املتحدة       

  صر؟ النشر الواجب قانونا ىف مقبيللقانون املعاهدات هو من 
ًنشر املعاهدات طبقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة وسريان امليثاق 

  :فى مصر
 ١٢٠صادقت مصر على ميثاق األمم املتحدة وذلك أحكام القانون رقـم            

 ومرسوم إصـدار ميثـاق األمـم    ١٩٤٥ أكتوبر ١٣ الصادر ىف  ١٩٤٥لسنة  
 كان   الذى ١٩٢٣ ىف ظل أحكام دستور      ١٩٤٥املتحدة الصادر ىف أول نوفمرب      

ساريا ىف ذلك الوقت وبذلك أصبح ميثاق األمم املتحدة جزءا من النظام القانوىن             
. املصرى و أصبح واجب النفاذ وملزم جلميع السلطات واألفراد ىف داخل مصر             
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 للنشر اخلاص باملعاهـدات واالتفاقـات   أحكاماوقد تضمن ميثاق األمم املتحدة    
  : ما يلى من امليثاق١٠٢الدولية حيث ورد باملادة 

" األمم املتحدة " كل معاهدة أو اتفاق دوىل يعقدة أى عضو من أعضاء            -١
بعد العمل ذا امليثاق جيب أن يسجل ىف أمانة املنظمة  وأن تقوم بنشرة             

  .بأسرع ما ميكن
ليس ألى طرف ىف املعاهدة أو إتفاق دوىل مل يسجل وفقا للفقرة االوىل              -٢

 أو ذلك اإلتفاق أمام أى فرع        من هذه املادة ان يتمسك بتلك املعاهدة      
 ".األمم املتحدة" من فروع 

الـوارد  " معاهدة أو إتفاق دوىل" ويتفق الفقه الدوىل على أن املقصود بتعبري     
 هو كل معاهدة أو اتفاق دوىل باملعىن الواسع وليس ما يطلق عليه             ١٠٢ىف املادة   

 اإلجراءاتتتطلب بعض باملعىن الضيق والىت " معاهدة" ىف بعض األنظمة القانونية    
 تسرى على مجيع املعاهدات سواء      ١٠٢أحكام املادة   اخلاصة بإبرامها وبذلك فإن     

 والتصديق عليها أم كانـت قـد   إلبرامهااختذت إجراءات قانونية داخلية خاصة    
  )٤٥.(أبرمت ىف الشكل املبسط أو ما يسمى باالتفاقات التنفيذية

 املتحدة هو وضع التزام علـى        من ميثاق األمم   ١٠٢ومقتضى حكم املادة    
عاتق كل الدول األطراف ىف أي معاهدة أو اتفاق دوىل بأن تقوم بتسجيل هـذه             

 ذلك اإلنفاق لدى األمانة العامة لألمم املتحدة و ان تقـوم األمانـة    اءاملعاهدة إز 
ولذلك وبـالرغم مـن أن       .العامة بنشر املعاهدة أو االتفاق بأسرع وقت ممكن         

 قد انتقلت إىل النظام     ١٠٢والنشر الوارد النص عليها ىف املادة       قاعدة التسجيل   
القانوىن الداخلى ىف مصر اال اا ال حتل حمل وال تغىن عن النشر الذى يقصد بـه           
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إعالم الناس أو اجلمهورية بوجود القانون لكى ميكن تطبيقة علـيهم وإلـزامهم             
لألمم املتحدة كثرياً ما تتأخر     بتنفيذ أحكامه وباإلضافة اىل ذلك فإن األمانة العامة         

أحيانا لسنوات قبل نشر املعاهدات واالتفاقات الدولية املسجلة لديها ىف سلسلة           
وهـى  " United Nation Treaty Series "معاهدات األمم املتحدة 

السلسلة الرمسية لنشر املعاهدات املسجلة لدى األمانة العامة لألمـم املتحـدة ،             
 تذه احلالة يقع على أمانة األمم املتحدة ىف حني أن االلتزاما        وااللتزام بالنشر ىف ه   

 اجلمهور طبقاً ألحكام الدستور املـصرى       شر بقصد إعالم أو إخطار الناس أو      بالن
هو التزام واقع على عاتق السلطة التنفيذية الىت تتوىل عمليـة إصـدار ونـشر               

  .القانون
تفاقات الدولية الـىت    وبذلك ميكن القول باطمئنان أن نشر املعاهدات و اال        

تكون مصر طرفاً فيها ىف سلسلة معاهدات األمم املتحدة والىت تقوم به األمانـة              
 من ميثاق األمم املتحدة ال يغىن       ١٠٢" العامة لألمم املتحدة بالتطبيق لنص املادة       

عن النشر املطلوب طبقاً ألحكام الدستور املصرى والذى يهدف إىل إعالم الناس            
اخليا لتطبيق األحكام وتنفيذ تلك األحكام وذلك بالرغم مـن أن           أو اجلمهور د  

  .صرىمل املشار إليها تشكل جزءاً من النظام القانوىن ا١٠٢املادة 
 فيما لقانون املعاهدات اتفاقيةًنشر املعاهدات طبقا ألحكام 
  :وسريان هذه االتفاقية فى مصر

خل ىف حري التنفيـذ      ود ١٩٦٩ فينا لقانون املعاهدات ىف عام       اتفاقيةأبرمت  
 ووافق عليها رئيس مجهورية مصر العربية مبقتضى        ١٩٨٠على املستور الدوىل ىف     
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 كما صدق عليها بتاريخ     ١/١٠/١٩٨١ بتاريخ   ١٩٨١ لسنة   ٥٣٥القرار رقم   
 وقد نشرت ىف اجلريدة الرمسية ونص على ان يعمـل ـا ىف          ١٩٨١//٢٢/١٢

 جزءاً مـن    االتفاقيةرب هذه   وبذلك تعت ) ٤٦. (١١/٢/١٩٨٢مصر اعتباراً من    
وقد عاجلت هـذه االتفاقيـة    . القانون الداخلى املصرى وتسرى ىف مصر منذئذ        

تـسجيل املعاهـدات    "  منها حتت عنوان     ٨٠موضوع نشر املعاهدات ىف املادة      
  :وقد جاء نص هذه املادة على النحو التاىل" ونشرها 

 املتحـدة   لألمـم امـة    الع األمانةحتال املعاهدات ، بعد بدء نفاذها إىل         -١
  .لتسجيلها أو حفظها و إثباا ىف القائمة تبعاً للحالة ولنشرها

 احملـدد ىف الفقـرة      األعمـال تكون تسمية الوديع مبثابة إذن له بأداء         -٢
 .السابقة

ويتضح من هذا النص أنه يشري إىل التسجيل أو احلفظ و اإلثبات والنشر بعد     
 ١٠٢ أحكام هذه املادة تطبيقاً ألحكام املادة نفاذ املعاهدة أو االتفاق الدوىل وتعد   

 من اتفاقية فينا لقانون     ٨٠(من ميثاق األمم املتحدة وإن كانت أحكام هذه املادة          
قد نصت على إحالة املعاهدات للتسجيل والنشر لدى األمانة العامة          ) املعاهدات  

يثاق مل تشترط    من امل  ١٠٢لألمم املتحدة بعد بدء نفاذ املعاهدة  ىف حني أن املادة            
 من اتفاقية فينا أعطى للوديع      ٨٠االنتظار لبدء نفاذ املعاهدة ، كما أن نص املادة          

اجلهة الىت تسمى ىف املعاهدة كجهة تودع لديها وثائق املوافقـة أو القبـول أو        ( 
اء كانت هذه اجلهة دوليـة أو       راالنضمام أو التوقيع أو التصديق على املعاهدة و       

طة القيام بتسجيل املعاهدات أو حفظها أو اثباا ىف القائمـة           سل) منظمة دولية   
 من امليثاق قد    ١٠٢املعدة لذلك لدى األمانة العامة لألمم املتحدة ومل تكن املادة           
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من ذلك يتضح أن التسجيل والنشر الوارد النص عليه  .تضمنت مثل هذا احلكم   
ة اى دخوهلا ىف حيز التنفيـذ       ىف اتفاقية فينا تعترب خطوات تالية لبدء نفاذ املعاهد        

 مـن   ١٠٢وااللتزام بتنفيذها وتطبيقها وهذا تطبيق ملا ورد النص عليه ىف املادة            
ميثاق األمم املتحدة ولكن ال يعترب بديال عن نشر املعاهدة أو االتفـاق الـدوىل               
بواسطة السلطة التنفيذية تنفيذاً لألحكام الدستورية السارية وذلـك ألعـالم أو     

كإجراء الزم الناس والـسلطات الداخليـة       ناس أو اجلمهور ا وذلك       ال إخطار
  .باملعاهدة وتنفيذ وتطبيق أحكامها داخلياً

هل يغىن إصدار ونشر قانون أو قرار يرخص بالتوقيع : ًثانيا
 أو الدخول فيه أو املوافقة أو التصديق عليه أو يقضى اتفاقعلى 

وهـل . تفاق بذاتـهبسريانه أو تنفيذه بالداخل عن نشر هذا اال
إصدار أو نشر قانون أو قرار صادر باملوافقة أو التـصديق يغىن 
 االتفاقات ذله؟ وما أثر ذلك على االتفاق معني عن نشر اتفاقعلى 

  موضع البحث؟
قدمنا ىف الصفحات السابقة أن النص الدستورى اخلاص بنـشر املعاهـدات           

ا انه بالرغم من صـدور      الزال بع غموض وحيتمل أكثر من وجه للتفسري وقدمن        
حكم من حمكمة القضاء اإلداري مبجلس الدولة املصرى صدر ىف وقت كانـت             
 النصوص الدستورية الىت حتكم إبرام ونشر املعاهدات مماثلى لتلـك النـصوص           
الواردة ىف الدستور احلاىل ويقضى هذا احلكم بعدم التزام السلطات الداخلية ىف             

ر بالرغم من ان هناك رأيا ىف الفقه الـدوىل ىف           مصر بتطبيق أحكام معاهدة مل تنش     
مصر يرى أنه البد من نشر املعاهدات ىف اجلريـدة الرمسيـة أو نـشرها طبقـاً                 
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لألوضاع الدستورية قبل بدء تطبيقها وحىت ميكن تطبيقها إال إننـا وجـدنا أن              
غموض النصوص الدستورية اخلاصة بنشر املعاهدات قد مسح للسلطة التنفيذيـة           

شر بعض املعاهدات ىف عدد غري قليل من احلاالت اكتفاء بنـشر القـرار              بعدم ن 
الصادر باملوافقة أو التصديق على املعاهدة أو االتفاق و أعترب أن نشر هذا القانون  

  )٤٧(.أو ذلك القرار مبثابة نشر للمعاهدة أو االتفاق 
هدات وىف كثري من األحيان جند أن جملس الشعب يوافق على العديد من املعا            

واالتفاقات الدولية دون ان تعرض عليه النصوص الكاملة لتلك املعاهـدات أو            
 للمعاهـدة أو االتفاقيـة وىف   خصاالتفاقات و إمنا يعرض عليه فقط موجز أو مل 

أحوال كثرية أيضا يتم احلصول على موافقة جملس الشعب على بعض املعاهدات            
 األحـوال  وىف كل تلك     .العربية  أو االتفاقات دون حىت جمرد ترمجتها اىل اللغة         

 يتأخر النشر لفترة طويلة جداً بعد أن تكـون          أو االتفاق   أويتعذر نشر املعاهدة    
املعاهدة قد أصبحت نافذة ىف الداخل مبقتضى القانون الصادر باملوافقة عليها من            

 قرارات صـادرة  أوقوانني أو قرارات مجهورية    وقد رأينا كذلك    . جملس الشعب   
لس الوزراء بتفويض من رئيس اجلمهورية تـصدر وتنـشر وهـى            من رئيس جم  

 موافقة عليها سواء كان ذلك      أو معاهدات معينة    أومصرحة بالدخول ىف اتفاقات     
التصيح بطريقة صرحية أو بطريقة ضمنية ولكن ال يتم نشر هـذه االتفاقـات أو        

تلـك  املعاهدات إكتفاء بنشر تلك القوانني أو القـرارات باعتبارهـا منوهـه ب         
 أن  واعتبـارا  االتفاقات سواء كان ذلك التنويه صرحياً ام ضـمنياً           أواملعاهدات  
 املعاهـدة هـو مبثابـة نـشر ىف املعـىن            أواىل االتفـاق     اإلشـارة التنويه أو   
  )٤٨.(الدستورى
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ولكننا نود ان نؤكد أنه وإن كان غموض النص الدستورى اخلاص بنـشر             
مارسات العلمية اال أننا نؤكد انه حفاظا        التفاق قد مسح بكل تلك امل      أواملعاهدة  

 لسيادة القـانون وحـق      إعالء وكضمانة حلقوق الدفاع و      األفرادعلى حقوق   
تطبيقها عليهم فإنـه يـتعني نـشر        املواطنني ىف إعالمهم بالقواعد القانونية قبل       

 بأحكامهـا   األفراداملعاهدات واالتفاقات الىت يراد هلا أن تطبق ىف الداخل ويلزم           
 التصديق على   أو القرارات الصادرة باملوافقة     أو جيب االكتفاء بنشر القوانني      وال

  . بالدخول فيهااملرخصة أو االتفاقات أوهذه املعاهدة 
ومع كل ذلك فإنه ال ميكن القول بعدم سريان االتفاقات واملعاهدات الىت مل             

ليهـا أو   تنشر مىت نشر القانون أو القرار الذى صدر باملوافقـة أو التـصديق ع             
مرخصاً بالدخول فيها ما دامت نصوص الدستور ا من الغموض الذى يـؤدى             
الختالف وجهات النظر ولكن جيب على األقل ومن قبيل اضعف اإلميان القـول     
بضرورة نشر القانون أو القرار الصادر باملوافقة أو التصديق علـى املعاهـدة أو              

ملعاهدة أو االتفاق و انه ىف حالـة        االتفاق أو املصرح بالدخول فيه والتنويه عن ا       
 وعدم نشر املعاهدة أو االتفاق فغنـه ال          اآلراء عدم نشر اى من ذلك القانون أو      

ميكن القول بوجود اى علم مبثل هذه املعاهدة أو ذلك االتفاق ولو عن طريـق               
التنوية وبذلك ال ميكن القول بسريان االتفاق أو املعاهدة وإلزام األفراد ـا ىف              

خل كما ال ميكن إلزام السلطة القضائية ىف هذه احلالة بتطبيق أحكام االتفاق             الدا
أو املعاهدة غري املنشورة وغري املنوه عنها ىف قانون منشور أو قـرار منـشور ىف                

  .وسيلة النشر املقررة دستوريا
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تفاقي  ادد ال١٩٧٣وبناء على كل ما سبق فإننا خنلص إىل أن أحكام اتفاق 
 ىف مصر يعترب سارياً ونافذا      ٣ق بنظام وعمل ونشاط وحدة النمرو        املتعل ١٩٤٨

ىف مصر وملزما للسلطات العامة والسلطات الداخليـة التـشريعية واإلداريـة            
يـة أو  مسوالقضائية وذلك بالرغم من عدم نشر هذا االتفاق ذاته ىف اجلريـدة الر     

لس الوزراء بـرقم  الوقائع املصرية وذلك اكتفاء بنشر القرار الصادر من رئيس جم  
 وهو القرار الصادر مبقتضى تفويض من رئـيس اجلمهوريـة           ١٩٧٥ لسنة   ٣٢

بتجديد تأجري قطعة األرض املشار إليها ىف االتفاق اخلاص بعقد اإلجيار املـربم ىف              
 وكذلك الـوارد الـنص      ١٩٧٣ وادد مبقتضى اتفاق سنة      ١٩٤٨ يونيو   ٢٨

 قلقانون املرخص بالتوقيع على إتفا وهو ا١٩٤٨ لسنة ٩٢عليها ىف القانون رقم 
  )٤٩(. املشار اليهما١٩٤٨
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 تعد احد أجهزة احلكومة األمريكية و أن عملها ونشاطها          ٣ نمروقدمنا أن ال  
ىف مصر يتم وفقاً التفاقات معقودة بني مصر والواليـات املتحـدة وأن هـذه               

 دوليا لكل من مـصر      االتفاقات هى اتفاقات دولية باملعىن الصحيح وهى ملزمة       
والواليات املتحدة األمريكية وأن احلكومة املصرية فد اختـذت مـن التـدابري             
واإلجراءات التشريعية والتنفيذية واإلدارية ما يكفل سريان هـذه االتفاقيـة ىف            
النطاق الداخلى وان احلكومة املصرية تقوم بالفعل بتنفيذ هذه االتفاقات ىف مصر            

 ال منذ الدخول ىف كل اتفاق من هذه االتفاقات وحىت      ىف   اوتوىف بالتزاماهذا ا
 أحكاما خاصـة بتـسوية   االتفاقات تضمنت هذه    إذا وبناء على ذلك فإنه      .اآلن

 تتوصل أو تتعلق بعمل ونشاط هذه الوحدة ىف مـصر  أواملنازعات الىت تنشأ عن   
وحدة ولكن الن   .  واحترامها ووضعها موضع التنفيذ    األحكاموجب إتباع هذه    

 والىت متثل احلكومة األمريكية ىف      األمريكية األجهزة احلكومية    دهى أح  ٣النمرو  
 األمـر جمال عملها ىف مصر وهى إحدى وحدات األسطول احلرىب األمريكى فإن            

يثري أيضا مسألة احلصانة السيادية للدولة األجنبية وحصانتها القـضائية ومـدى            

  الفصل الثانى
احكام تسوية املنازعات الىت تكون وحدة 

 فا فيها طر٣النمرو 
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 كما أن األمر يـثري كـذلك مـسألة           ىف مصر  ٣انطباقها بالنسبة لوضع النمور     
احلصانات واالمتيازات املمنوحة لألفراد العسكريني األجانـب املتواجـدين أو          

وبذلك فإننا نقسم الدراسة ىف هذا الفـصل علـى   . العاملني داخل إقليم الدولة   
  :النحو اآلتى

 وحـدة  األحكام االتفاقية لتسوية املنازعات الىت تكون        :حث األول ــــاملب
  . طرفاً فيها٣رو النم

 مسالة احلصانة السيادية واحلصانة القضائية واحلصانات       :ث الثاىن   ــــاملبح
واالمتيازات العسكرية ومدى انطباقها على وحدة النمرو       

  . القانونية املترتبة على ذلكواآلثار ٣
*************************************  
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  األولاملبحث 
 ٣نازعات الىت تكون وحدة النمرو  لتسوية املةاالتفاقياألحكام 

  طرفا فيها
  

تضمن األتفاق األول اخلاص بعقد اإلجيار بني احلكومـة امللكيـة املـصرية             
 نص البند ثامناً والذى     ١٩٤٨ يونيو   ٢٨ واملربم ىف    األمريكيةوالواليات املتحدة   

  :جيرى على النحو األتى
 أن يلغـى هـذا      للمستأجر حكومة الواليات املتحدة األمريكية احلـق ىف       " 

بذلك قبل امليعاد   ) احلكومة املصرية ( االتفاق ىف اى وقت بشرط ان خيطر املؤجر         
 هذا االتفاق بعد    إلغاء بتسعني يوماً وللمؤجر أيضاُ احلق ىف        اإللغاء هلذا   حيددالذى  

  :إخطار املستأجر بذلك قبل امليعاد الذى حيدده لإللغاء بتسعني يوما وذلك
تأجر الى نص من نصوص هذا العقد       ىف حالة خمالفة املس    -١

 اتفاق ىف شان هذه املخالفة عن طريق املفاوضة بني  إىلوتعزر الوصول   
  . مبصراألمريكيةرئيس احلكومة املصرية وسفري احلكومة 

ىف حالة خمالفة املستأجر الى شرط من شروط االتفـاق           -٢
ية اخلاص بنظام وتشغيل املعهد املربم بني وزارة الصحة العمومية املصر         

ووحدة األحباث الطبية بالقاهرة التابعة لبحرية حكومـة الواليـات          
املتحدة األمريكية امللحق ذا العقد واملوقع عليه من حضرة صاحب          

 بأعمال السفارة األمريكية قائماملعاىل وزير الصحة العمومية وسعادة ال  
مبصر ىف نفس تاريخ توقيع هذا العقد أو قيام نزاع حول أي شرط من         
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ط ذلك االتفاق وهذا العقد أو قيام نزاع حول اى شـرط مـن    شرو
شروط ذلك االتفاق وهذا ىف حالة تعذر الوصول إىل حل ىف شـأن             
هذه املخالفة أو ذلك الرتاع عن طريق املفاوضة بني رئيس احلكومـة            

 ".املصرية والسفري االمريكى مبصر
 املعهـد   وقد تضمن االتفاق اخلاص بشروط االتفاق اخلاص بنظام وتـشغيل         

) ٣(املربم بني وزارة الصحة العمومية املصرية ووحدة األحباث الطبية البحرية رقم       
 ٢٨ املذكورة أعاله واملوقع ىف ٢وهو نفس االتفاق املشار اليه ىف البند ثامناً فقرة     

 وامللحق باالتفاق املتعلق بعقد االجيار املربم بني مصر والواليـات           ١٩٤٨يونيو  
  : البند ثالثا والذى جيرى على النحو األتىأوتاريخ نص الفقرة املتحدة ىف نفس ال

 متوق على استمرار تبـادل      األصليمن املسلم به أن استمرار عقد االجيار        " 
املنافع طبقاً هلذا االتفاق اخلاص بنظام وتشغيل املعهد ولذلك فإنه ىف حالة حدوث             

 ناشئ عن هذه    أوفيذ   قيام اى نزاع متعلق بتن     أو بشروط هذا االتفاق     إخاللأى  
 ناشئ عن هذه الـشروط      أو بتنفيذمتعلق   قيام اى نزاع     أوالشروط فإن االتفاق    

 بني رئيس احلكومة املصرية     تموضوع مفاوضا  ذاك الرتاع    أو اإلخاللفإن هذا   
 أووالسفري األمريكى مبصر فإذا مل تسفر املفاوضات عن حل لـذلك االخـالل              

  ".دة الثامنة من العقد االصلىالرتاع ففى هذه احلالة تطبق املا
 واـدد لالتفـاقني   ١٩٧٣ يونيـو    ٢٨وقد تضمن أيضاً االتفاق املربم ىف       

  :األيت والذى جيرى على النحو ٨السابقني نص البند 
احلق ىف ان يلغـى هـذا        ) األمريكيةحكومة الواليات املتحدة    (للمستأجر  "

 اإللغـاء  هلـذا    حيددالذى  االتفاق ىف اى وقت بشرط ان خيطر بذلك قبل امليعاد           

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 



كذلك احلق ىف إلغاء هذا االتفاق بعد       ) احلكومة املصرية ( بتسعني يوما وللمؤجر    
  : بتسعني يوما وذلكلإللغاءإخطار املستأجر بذلك قبل امليعاد الذى حيدد 

 إىلىف حالة خمالفة املستأجر الى من نصوص هذا العقد وتعـذر الوصـول              -١
 طريق املفاوضة بني السلطات املختـصة ىف        اتفاق ىف شأن هذه املخالفة عن     

  .كال احلكومتني
ىف حالة خمالفة املستاجر الى شرط من شروط االتفـاق اخلـاص بالنظـام            -٢

 مصر العربية ووحدة األحبـاث      جبمهوريةوالتشغيل املربم بني وزارة الصحة      
 قيام نزاع حول اى شرط مـن  أو بالقاهرة ٣ رقم   األمريكيةالطبية البحرية   

 حل ىف شـأن هـذه      إىلك االتفاق وهذا ىف حالة تعذر الوصول        شروط ذل 
املخالفة أو ذلك الرتاع عن طريق املفاوضة بني السلطات املختصة ىف كـال      

 ".احلكومتني
 على هذه النصوص أا صيغت بطريقة ركيكة للغاية         األوىلواملالحظة العامة   

ت اى احلكومـة   من قراءة لتوضيح مقصود طرىف هذه االتفاقـا      أكثروحتتاج اىل   
  .األمريكيةاملصرية وحكومة الواليات املتحدة 

 يشابه ١٩٧٣واملالحظة الثانية هى ان النص الوارد ىف البند الثامن من اتفاق        
 ١٩٤٨ ولكن اتفاق ١٩٤٨ من اتفاق ٨ويكاد يتماثل مع النص الوارد ىف البند    
ري احلكومـة  رئيس احلكومة املصرية سـف " كان يشري اىل ان املفاوضة تكون بني        

 علـى ان املفاوضـات تكـون بـني       ١٩٧٣ اتفاقبينما نص   "  مبصر األمريكية
  ".السلطات املختصة ىف كال احلكومتني
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 قد ١٩٧٣الثامن  نص البند إنواملالحظة الثالثة هى أن نص البند الثامن هى    
 وبذلك يكون نص البند الثامن مـن        ١٩٤٨حل حمل نص البند ثامناً من اتفاق        

 من الناحية العلميـة ال يـثري   األمرهو الواجب التطبيق وان كان       ١٩٧٣اتفاق  
 هذا  إبرام والوضع بعد    ١٩٧٣ اتفاق   إبراماختالفا كبرياً بني الوضع قبل الوضع       

  .االتفاق
 قـد أشـار اىل   ١٩٧٣واملالحظة الرابعة هى ان نص البند الثامن من اتفاق    

 على أنه سيظل ١٩٤٨اتفاق  املعهد امللحق بلوتشغيشروط االتفاق املتعلق بنظام     
 وبذلك يصبح حكم البند ثالثا من هذا االتفـاق          ١٩٧٣ساريا ومتربطاً باتفاق    

املتعلق بنظام وتشغيل املعهد سارياً جنباً اىل جنب مع أحكام البند الثامن من اتفاق     
١٩٧٣.  

واملالحظة اخلامسة هى ان النصوص املذكورة ىف االتفاقات الثالثة قد أتـت            
 الىت تثور واالخالل باى بند أو شرط من بنود اتوية املنازعات واملخالفبنظام لتس 

أو شروط هذه االتفاقات والواقع أن النص ىف هذه االتفاقات الدولية على نظام             
معني لتسوية املنازعات واالختالفات ومعاجلة املخالفات أو اإلخالل هو أمر لـه            

خالل هو أمر له مربراته خصوصا     مربرات و االختالفات ومعاجلة املخالفات أو اإل      
وان هذا النظام يتناسب مع الطبيعة الدولية هلذه االتفاقات وقد يؤدى إىل استبعاد             

مـصر والواليـات    (االختصاص القضائى املصرى بإتفاق الطرفني أو الـدولتني         
  ).املتحدة األمريكية

يتعلـق   القانونية فيما    أثارها دراسة النصوص املوجودة وبيان      األمرويستتبع  
 طرفا فيها، ولكن قل ان نعـرض        ٣بتسوية املنازعات الىت تكون وحدة النمرو       
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لذلك يتعني ان نعرض أوال للمربرات الىت تؤدى اىل اتفـاق كـل مـن مـصر            
 االتفاق على نظام معـني لتـسوية املنازعـات          إىل األمريكيةوالواليات املتحدة   

 مصر والذى من شـأنه ان        ىف ٣ومعاجلة املخالفات املتعلقة بعمل ونشاط النمرو       
  . القضاء الوطىن لكل من الدولتنياختصاصيؤدى اىل استبعاد 

 نظام دوىل لتسوية املنازعات املتعلقة بوحدة إجيادمربرات : أوال
  : مصر والواليات املتحدة اتفاقات حسب ٣النمرو 

 نظـم   أو على نظـام     اإلطرافاملعتاد ىف االتفاقات الدولية أن تتفق الدول         -١
 لتسوية املنازعات واخلالفات وهذه النظم تستجيب ملعطيات العالقات   معينة

 ىف االتفاق الدوىل وختضع ألحكـام القـانون         اإلطرافالدولية بني الدول    
 على وسيلة أو نظام معني      االتفاق ومن مث يعترب     األصلالدوىل العام حبسب    

 القضاء الوطىن    املتصلة باالتفاق غري اللجوء إىل     أولتسوية املنازعات املتعلقة    
 العام املقـرر ىف القـانون     لألصلالى دولة من الدول األطراف هو تطبيق        

الدوىل وليس استثناء على اختصاص القضاء الوطىن الى دولة من الـدول            
 بديهياً أن تتفق كـل مـن        األمرومن مث يبدو    ) ٥٠ .(اإلنفاق ىف   األطراف

 واملنظمة  ٣تعلقة بالنمور    ىف االتفاقات امل   األمريكيةمصر والواليات املتحدة    
لعملها ونشاطها على إجياد نظام معني لتسوية املنازعـات املتعلقـة بتلـك      

 لألصـل  االمريكى وىف ذلك تطبيق  أوالوحدة غري اللجوء للقضاء املصرى      
  .العام ىف العالقات الدولية والقانون الدوىل العام
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ـ   ٣أن هناك جماال للقول بتمتع وحدة النمرو         -٢ ضائية وعـدم    باحلصانة الق
خضوعها الختصاص القضاء املصرى ومن مث يبدو من املستحسن ان تتفق           
الدولتان على وسيلة دولية لتسوية املنازعات ومعاجلة املخالفات الىت تكون          

 ٣ طرفاً فيها وأن تكون هذه الوسيلة مالئمـة لوضـع النمـرو      ٣النمرو  
ني وسوف ندرس  باعتبارها متارس عملها ونشاطها ىف مصر وباتفاق احلكومت       

 باحلصانة القضائية ىف مصر وذلـك ىف  ٣بالتفصيل مدى متتع وحدة النمرو   
 .املبحث الثاىن من هذا الفصل

أم هناك جماال للقول بتمتع القائمني على إدارة وتيسيري عمل ونشاط وحدة             -٣
 ىف مصر ببعض احلصانات واالمتيازات الىت متـنح للعـسكرين           ٣النمرو  

ملتواجيدن على إقليم الدولة ومـن مث يـصبح مـن           األجانب العاملني أو ا   
األنسب الإلتفاق على نظام معني لتسوية املنازعات واخلالفات الىت قد تثور           

ل وحدة مـن وحـدات      م والىت تش  ٣بالنسبة لعمل ونشاط وحدة النمرو      
 وسوف ندرس مدى متتع هذه الوحدة والقائمني علـى   .البحرية األمريكية   

مبثل تلك احلصانات واالمتيازات وذلك ىف املبحث       إدارا وتسيري نشاطها    
 .الثاىن من هذا الفصل

أن احلكومة املصرية هلا رغبة أكيدة ىف عمل ونشاط ودعم استمرار عمـل              -٤
 نظراً للفائدة العظيمة الىت توقعت ان تعود علـى          ٣ونشاط وحدة النمرو    

الشعب املصرى من نشاط وعمل هذه الوحدة وإال ملا وافقـت علـى ان              
جر قطعة أرض باملباىن الىت عليها وهى كبرية املساحة والطرق املؤدية إليها  تؤ

بإجيار رمزى أمسى قدره مائة مليم سنويا كما أعطيت حلكومـة الواليـات             
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 احلق ىف أن تنشئ بكامل حريتها كما جاء بالقانون رقـم            األمريكيةاملتحدة  
ارة وكذلك   املناطق احل  بأمراض اخلاصة   لألحباث معهدا   -١٩٤٨ لسنة   ٩٢

والضرائب والرسوم وأجور   فإن قبول احلكومة املصرية حتمل مجيع العوائد        
 املفروضـة أو اىل تفـرض       األخرىالتقديرات وقيمة الرخص واملصاريف     

 والتغيريات  املنشات وعلى   ٣ املؤجرة لوحدة النمرو   األماكنمستقبال على   
ـ   (  ملحقات إضافية    أووالتركيبات وأى إنشاءات     ن االتفـاق   بند سابعاً م

 من اإلتفاق ادد    ٧ وكذلك بند    ١٩٤٨اخلاص بعقد اإلجيار املربم ىف سنة       
ويضاف اىل ذلك النص علـى ان   ) ١٩٧٣ واملربم ىف سنة  ١٩٤٨التفاق  

 من حق مـد     األمريكيةتقوم احلكومة املصرية بدون مقابل بتمكن احلكومة        
 إنـشاء  إلمكانورة  احلكومية اااألمالك واملواسري والكابالت ىف    األسالك

 ٧ املشار اليه وبند     ١٩٤٨بند سابعاً من اتفاق     ( وصيانة املرافق الضرورية    
كل هذه االمور وكثري غريها مما      ) ١٩٤٨ ادد التفاق    ١٩٧٣من إتفاق   

 ىف مـصر    ٣ورد ىف االتفاقات املتعلقة بتنظيم عمل ونشاط وحدة النمرو          
دة ىف دعم عمل ونشاط هذه  تدل داللة قاطعة على أن مصر لديها رغبة أكي        

الوحدة إىل أقصى حد ممكن وذلك للفائدة اجلليلة الىت تعود علـى الـبالد     
 اتفاقيات دولية مع الواليات املتحـدة       أووالىت تربر دخول مصر ىف إتفاق       

 متضمنة نظاما لتسوية املنازعات طبقاً للقواعد املتبعة دوليـاً وىف           األمريكية
 .العام أحكام القانون الدوىل إطار

  :النظام املتفق عليه لتسوية املنازعات وأثاره: ًثانيا
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يتبني من القراءة املتأنية للنصوص املتعلقة باملنازعات واملخالفات والواردة ىف   
 ىف مصر والىت عرضنا نص كل       ٣االتفاقات اخلاصة بعمل ونشاط وحدة النمرو       

 ١٩٤٨ املربم ىف سـنة      اراإلجيمنها وهى نص البند ثامناً من االتفاق اخلاص بعقد          
ونص البند ثالثا من االتفاق امللحق واخلاص بنظام وتشغيل املعهد املربم ىف نفـس              

 وادد لالتفاقني السابقني ١٩٧٣ من االتفاق املربم ىف سنة    ٨التاريخ ونص البند    
أن هناك تفرقة ىف املعاملة خبصوص حقوق كل من مصر كدولة مؤجرة ومستفيدة             

 مستأجرة كدولة   األمريكية والواليات املتحدة    ٣حدة النمرو   من نشاط وعمل و   
فبالنـسبة للواليـات   . ٣ومنشئة للمعهد ومسرية لعمل ونشاط وحدة النمـرو    

املتحدة االمريكية جند اا قد أعطيت احلق الكامل واملطلق ىف أى وقـت ىف أن               
ل تسعني يوماً   تقوم بإلغاء اإلتفاق بشرط إخطار احلكومة املصرية بإلغاء االتفاق قب         

 املـشروع  من التاريخ احملدد هلذا االلغاء والغاء االتفاق بالطبع الغاء االجيار والغاء      
املنشأ وهو املنتعلق مبعهد حبوث امراض املناطق احلارة وامراض منطقـة الـشرق        

 األحكـام وهذه هى .  ىف مصر ٣ وحدة النمرو  ونشاطاالدىن و األوسط وعمل     
 ومل خيتلف االتفاقان بالنسبة حلقوق الواليات ١٩٧٣و  ١٩٤٨الواردة ىف اتفاقى  

وبالنسبة حلقوق مصر ىف هذا الشان كدولة مؤجرة        .  ىف اإللغاء    األمريكيةاملتحدة  
 مل تعط ملصر احلق     إليها خيتلف كثريا فاالتفاقات املربمة املشار       األمرومستفيدة فإن   

ية املتفق عليـه ىف هـذه        اى ىف حالتني فقط وبعد استنفاد نظام التسو        اإللغاءىف  
  .االتفاقات

واحلالتان احملددتان ىف هذه االتفاقات واملتعلقتان حبق مصر ىف إلغـاء هـذه             
 كمـستأجر وكمنـشئ     األمريكيـة  تتعلقان مبخالفة الواليات املتحدة      االتفاقات
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 الى مـن    ٣للمعهد وباعتبار أا تقوم بتسيري نشاطة عن طريق وحدة النمـرو            
 حالة نشوب اى نزاع حول اى شرط  من شروط هذه            أوت  شروط هذه االتفاقا  

 حالة نشوب اى نزاع حول اى شرط من شروط هذه االتفاقـات             أواالتفاقات  
 الرتاع عن طريق املفاوضة سـواء      أووتعذر الوصول اىل اى اتفاق بشان املخالفة        

 بـني  أو ىف مـصر  األمريكيةبني رئيس احلكومة املصرية وسفري الواليات املتحدة  
 باإللغاءوهذا يعىن عدم إمكانية قيام مصر       . لسلطات املختصة ىف كلتا احلكومتني    ا

اال بعد استنفاد الوسيلة احملددة للتسوية وهى وسيلة دولية تتمثل ىف التفاوض بني             
  البدين

النوع األول هو   : وبالنسبة للحالة األوىل فإا تتضمن نوعني من املخالفات         
 نص من نصوص عقد اإلجيار      ىمريكية كمستأجر الش  خمالفة الواليات املتحدة األ   

 والنوع الثاين هو حالة خمالفة الواليـات        ١٩٧٣ وادد سنة    ١٩٤٨املربم سنة   
 ىمريكية كمستأجر وكمنشئ ومنفذ للمعهد ومسري لعمله ونشاطه الش األاملتحدة  

 وىف هذا اـال جيـب       .شرط من شروط االتفاق اخلاص بنظام وتشغيل املعهد         
 من املخالفات هى املتصلة بعمل ونـشاط وحـدة          الثاينيح أن هذا النوع     التوض

البحريـة  (  احلرىب االمريكـي االخـرى       األسطول وكذلك وحدات    ٣النمرو  
الىت تقوم بتنفيذ بعض األعمال اإلنشائية والتجهيزات ووحدة النمرو         ) االمريكية

ة وعمل ونـشاط     هى املسئولة طبقاً لالتفاق على تنظيم وتشغيل وتسيري وإدار         ٣
ولذلك تعد اى خمافة تقوم ا      . املعهد و إجراء البحوث واالشراف على اجرائها        

 اى من وحدات البحرية األمريكية األخرى فيما يتصل ذه          ء وا ٣وحدة النمرو   
األمور مجيعها أو اى خمالفة أخرى لشروط االتفاق املتعلق بنظام وتشغيل املعهـد             
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باالتفاق املتعلق بعقد اإلجيار من قبيل املخالفات الـىت         وهو االتفاق الثاىن امللحق     
 وكذلك األمر مبناسبة اى نزاع تثريه احلكومة املصرية         .تندرج حتت النوع الثاىن     

 لشروط هذا االتفاق الثـاىن فاـا        األمريكيةفيما يتعلق بتنفيذ الواليات املتحدة      
ا من االتفاق اخلاص    تندرج حتت هذا النوع من املخالفات وذلك حسب البند ثالث         

  .بنظام وتشغيل املعهد
 نزاع أووبالنسبة للحالة فهى احلالة الىت تثري فيها احلكومة املصرية اى خالف           

 بنود هذه االتفاقات سـواء تعلـق ذلـك          أو بند من شروط     أوحول اى شرط    
 بنود االتفاق اخلاص بعقد اإلجيار أو شروط وبنود اإلتفـاق اخلـاص             أوبشروط  

  .ل املعهدبنظام وتشغي
 بند من   أو الرتاع متعلقاً بتفسري اى شرط       أو أن يكون هذا اخلالف      واألرجح

 الرتاع املتعلق بتنفيذ هـذه      أو بنود هذه االتفاقات وذلك الن اخلالف        أوشروط  
  . املتعلقة باملخالفاتاألوىلالعقود يندرج حتت احلالة 

ـ  ال متلك مصر حق إلغاء هـذه         األحوالوىف مجيع هذه      بعـد   إال اتاالتفاق
 أو املخالفات   أو واستنفاد الوسيلة املتفق عليها لتسوية هذه املنازعات         إىلاللجوء  

واملفاوضة سواء أجريت بني رئيس     . اى منها وهى التفاوض بني حكومىت البلدين      
 فأـا  ١٩٧٣سنة   اتفاق ألحكاماحلكومة املصرية والسفري االمريكى مبصر طبقاً       

وقد تؤدى املفاوضات اىل اى مـن       ) ٥١.(املنازعات  تعترب وسيلة دولية لتسوية     
  :النتائج التالية

 أو حـل الـرتاع      إىل اتفاق يرضى الطرفني ويؤدى      إىلأن يتم التوصل      -أ 
  .معاجلة املخالفة املدعاة وىف هذه احلالة يطبق هذا االتفاق
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 وسـيلة  إىل املخالفة   أو الرتاع   إحالة اتفاق خبصوص    إىلأن يتم التوصل      -ب 
 أو اختيار جلنة حتيـق  أو التحكم أو املعاجلة كالتوفيق   أو أخرى للتسوية 

 .غري ذلك
 .أخر اجل إىل املخالفة أو البت ىف الرتاع تأجيل يتم االتفاق على إن  -ج 
 بنظام وتشغيل املعهد    املتعلقان يتم االتفاق على وقف تنفيذ االتفاقات          -د  

 . ىف مصر٣ املتعلقة بعمل ونشاط وحدة النمرو أو
 املشتركة باإلدارةىل اتفاق يلغى االتفاقات سالفة الذكر أن يتم التوصل ا     -ه 

 .واملتبادلة للطرفني
 تسوية من التسويات خبصوص     أوفإذا مل يتم التوصل اىل اى حل من احللول          

 املخالفة فانه ىف هذه احلالة فقط حيـق للحكومـة املـصرية ان تلغـى         أوالرتاع  
 االتفاق املتعلـق بنظـام   أو إلجيارااالتفاقات املذكورة سواء االتفاق املتعلق بعقد       

 والبند  األول املنفردة ملصر تطبيقاً للبند الثامن من االتفاق         باإلدارةوتشغيل املعهد   
  .الثالث من االتفاق الثاىن

 خالف  أو احملاكم املصرية بنظر اى نزاع       صال ختت وترتيباً على هذه األحكام     
 أو تفسري  أووتشغيل املعهد    نظام   أو ىف مصر    ٣يتعلق بعمل ونشاط وحدة النمرو      

 بنود االتفاقات املذكورة    أو بند من شروط     أو خمالفة اى شرط     أو تنفيذ   أوتطبيق  
  .األمريكيةوامنا تتم التسوية عن طريق اتفاق كل من مصر والواليات املتحدة 

 نزاع بني اى شـخص      أو نشب اى خالف       إذا فإنه   أيضاوترتيباً على ذلك    
) كااالفراد والشركات اخلاصة  (  خاصا أو شخصاً عاما    قانوىن ىف مصر سواء كان    

 ىف جمال عملها ىف األمريكية باعتبارها ممثلة الواليات املتحدة ٣وبني وحدة النمرو  
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مصر تطبيقاً لالتفاقات املذكورة جيب على هذا الشخص ان يتوجه اىل الـسلطة             
 وزيـر   أوجية   وزير اخلار  أورئيس جملس الوزراء    (  املصرية   احلكومةاملختصة ىف   

 نيابة عنه مـع     أو طلباته لكى تتفاوض بامسه      إليهاالصحة حبسب كل حالة ويرفع      
 مع  أو ىف مصر ىف جمال عملها       األمريكية كممثلة للحكومة    ٣إدارة وحدة النمرو    

 االمريكى بالقاهرة باعتباره املمثل العام لبالده ىف مصر وذلك للتوصل إىل        التفسري
وى هذا الشخص وذلك الن اى خالف يثور بني أى          اتفاق بشان طلبات أو دعا    
 نزاع يتعلق بنظام وتشغيل     أو هو بالضرورة خالف     ٣شخص وبني وحدة النمرو     

 الىت  األمريكية ىف مصر كممثلة للحكومة      ٣ عمل ونشاط وحدة النمرو      أواملعهد  
 لالتفاقـات  احلرية الكاملة واملطلقة ىف إقامة وتنظيم وتشغيل املعهد طبقاً           أعطت

  .ملذكورةا
ويترتب على ذلك من ناحية أخرى انه اذا رفع أى شخص دعوى ضد وحدة          

 امام القضاء املصرى فإن هذه الدعوى تعترب مرفوعة ضـد الواليـات             ٣النمرو  
 ويتعني على القضاء املصرى احلكم بعدم االختصاص بنظر هذه          األمريكيةاملتحدة  

 دوليـة تناسـب طبيعـة       الدعوى لوجود وسيلة اخرى متفق عليها ىف اتفاقيات       
 قاعدة احلصانة الـسيادية للـدول       النطباقالعالقات بني الدولتني وكذلك نظراً      

 على النحو الذى سيجب ىف املبحث التاىل ونظراً العتبـارات أعمـال             األجنبية
  )٥٢.(السيادة الىت تثري عالقة الدولة بالدول األجنبية

 إاء أو هذه االتفاقات    بإلغاء األمريكيةولكن ىف حالة قيام الواليات املتحدة       
استنفاد وسيلة التسوية املتفـق      قيام مصر بعد     أو ىف مصر    ٣نشاط وحدة النمرو    

عليها بإلغاء هذه االتفاقات ىف احلاالت وبالشروط الوارد ىف هذه االتفاقات هـل      
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 أو ٣جيوز للقضاء املصرى ان ختتص بنظر املنازعات الىت ترفع ضد وحدة النمرو             
 فيما يتعلق مبخالفة اى من شروط هذه االتفاقات         األمريكيةات املتحدة   ضد الوالي 

 ىف مصر ؟ يثري هذا التساؤل مسألة        ٣ فيما يتعلق بعمل ونشاط وحدة النمرو        أو
  . والذى نعرض له ىف املبحث التاىلاألجنبيةاحلصانة السيادية للدول 

  
  املبحث الثانى

   بها٣مسالة احلصانة السيادية ومدى متتع النمرو 
 

مدى متتعها باحلصانة السيادية والـىت      ) ٣(يثري هذا املوضوع بالنسبة للنمرو      
 وكذلك مدى متتع    األجنبيةتترجم ىف اال القضائى اىل احلصانة القضائية للدولة         

 نظراً للصفة   األجانب الىت متنح للعسكريني     باحلضانات األمريكية   وأداراالوحدة  
 هـذه   إن فيها باعتبار    األمريكيني الوحدة والعاملني    العسكرية الىت تتمتع ا هذه    

وفيما يلى نعرض لنبذة عن احلصانة       . األمريكيةالوحدة هى من وحدات البحرية      
القضائية للدول االجنبية ىف النظام القانوىن املصرى وكذلك ىف النظام القـانوىن            

 أن األمريكيةكومة  االمريكى وذلك نظراً لقاعدة املعاملة وباملثل والىت ال جتيز للح         
 القضاء املصرى أكثر ممـا يعطيـة النظـام القـانوىن     أمامتطالب حبصانة قضائية  

 ونعاجل بعد ذلـك     األمريكيةاالمريكى من حصانة للحكومة املصرية امام احملاكم        
 من قواعد احلصانة القضائية ونتبع ذلك بعـرض         ٣مدى استفادة وحدة النمرو     

ارا باحلصانات الىت متنح للعسكريني االجانـب       ملدى متتع الوحدة املذكورة وإد    
  .ونعرض أوال لفكرة موجزة عن احلصانة السيادية
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واحلقيقة ان مبدأ احلصانة السيادية للدول االجنبية يعد من املبادئ القدميـة            
 أوومقتضى هذا املبدأ أن احلكومات االجنبية / واألساسية ىف القانون الدوىل العام 

ومقتضى احلـصانة القـضائية     . اا طرفا مدعى عليه فيها    اى من اجهزا ووجد   
للدولة اا تتمتع باحلصانة أمام قضاء الدول االخرى خبـصوص مجيـع اعماهلـا      

 جتاريا خالصا وذلـك يعـىن ان   أووتصرفاا وأنشتطها اال ما كان نشاطا حاصاً       
 قانونية  أو حماكم اى دولة ال تستطيع وال جيوز هلا قانونا ان تنظر ىف أمر مشروعية             

 عمل  أو تصرف لدولة اخرى اال ما كان نشاطا         أو عمل   أو مالءمة اى نشاط     أو
 التجارية اخلالصة فال    أو احلكومة االجنبية له الطبيعة اخلاصة       أو تصرف الدولة    أو

وقاعـدة  .  موضوعا لدعوى امام قضاء اى دولة اخـرى        أوجيوز ان يكون حمال     
وقاعدة احلصانة . امام قضاء اى دولة اخرى    احلصانة السيادية للدولة من التقاضى    

اليادية للدولة من التقاضى امام حماكم اى دولة اخرى هى من القواعد املـستقرة            
ىف القانون الدوىل والقانون الداخلى فاذا رفع اى نزاع او رفعت دعـوى امـام               

أوسـاس  . احملاكم ضد اى دولة او حكومة اجنبية تعني احلكم بعدم االختصاص            
لقاعدة هو ان الدول تتساوى ىف السيدة ومقتضى املساواة ىف السيادة انه ال       هذه ا 

جيوز لسيد او لصاحب سيادة ان يفرض قانونه على سيد اخر او صاحب سيادة               
اخر مساو له ىف السيادة اى انه الجيوز لدولة ذات سيادة ان تفرض قانوا علـى    

ادة أن تنظر ىف مـشروعية  دولة اخرى ذات سيادة وال جيوز حملاكم دولة ذات سي       
او قانونية او مالئمة عمل او نشاط او تصرف لدولة أخرى ذات سيادة متساوية              

وقد اختذت مجيع األنظمة القانونية الرئيسية ىف العامل مببدأ ). ٥٣(مع الدولة االوىل 
احلصانة السيادية للدولة بدرجات متفاوتة ومن االنظمة الىت اخذت ذا املبدأ كل 
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وىف الصفحات القادمـة    . ظام القانوىن االمريكى والنظام القانوىن املصرى     من الن 
نعرض لنبذة عن املبدأ ىف النظام القانوىن االمريكى مث ىف النظام القانوىن املـصرى              
وعرض الوضع ىف النظام القانوىن االمريكى يعترب امراً ضروريا حيث ال جيوز طبقاً           

ومة األمريكية حصانة قضائية ىف مصر اكثر من        لقاعدة املعاملة باملثل ان متنح احلك     
تلك الىت متنح للحكومة املصرية ىف الواليات املتحدة االمريكية كمـا سـبق أن              

  .اشرنا
نبذة عن احلـصانة الـسيادية للـدول االجنبيـة فـى النظـام 

  :القانونى االمريكى
صانة والىت قررت فيهـا     هناك خط طويل من القضايا الىت تستعصى على احل        

اكم االمريكية وعلى رأسها احملكمة العليا االمريكية تطبيـق مبـدا احلـصانة             احمل
السيادية لدول واحلكومات االجنبية وقد تطور هذا املبدأ ىف القضاء االمريكـى            
على حنو كبري كما يتضح من بعض القضايا الرئيسية الىت حكمت فيها احملكمـة              

  .العليا والىت نعرض لبعضها بإجياز
والىت تضمنت دعـوى  " Underhill  v. Hernandes"ففى قضية 

مواطن أمريكى ضد حاكم عسكرى فرتويلى بسبب احلـبس واالعتـداء غـري             
املشروع الذى مورس ضد هذا املواطن االمريكى قررت احملكمة العاليا للواليات           

كل دولة ذات سيادة ملزمة باحترام استقالل كل دولـة          :"املتحدة األمريكية ان    
ة وأن حماكم بلد ما لن جتلس للحكم على اعمال دولـة متـت           أخرى ذات سياد  

االنصاف من األضرار الىت يببتها هذه االعمال دولة متت داخـل  . داخل إقليمها   
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االنتصاف من االضرار الىت سببتها هذه االعمال جيب ان يتم احلـصول            . إقليمها
ـ          ) ٥٤." (هماعليه من خالل الوسائل املتاحة بواسطة السلطات السيادية فيما بين

ومل حتدد احملكمة العليا ىف هذا احلكم االساس الذى بىن عليه ولكن ىف األحكـام               
التالية بدات احملكمة توسع من جمال احلصانة القاضائية وحتديد أسس قضائها ففى            

بينت احملكمـة أن قاعـدة    Oetjen V. Central Leather coحكم 
  )٥٥.(حة  الدوليةاحلصانة السيادية ترتكز على ااملة واملصل

 اكـدت   Ricaud V. Amerian Metal Coولكن ىف حكـم  
احملكمة ان قاعدة القانون هى األساس لإلمتناع القضائى الىت تتضمنة احلـصانة            

واسـتمرت احملـاكم    ) ٥٦.(القضائية أو السيادية للدول واحلكومات االجنبية     
انة القضائية أو السيادية   االمريكية وعلى رأسها احملكمة العاليا ىف تطبيق مبدأ احلص        

للدول بطريقة مطلقة حبيث تتمتع ا مجيع احلكومات االجنبية عن مجيع اعماهلـا             
ولكـن  . وتصرفاا و أنشطاا بناء على شهادة من وزراة اخلارجية االمريكيـة            

وتدرجييا بدأت تظهر استثناءات على مبدا احلـصانة املطلقـة وتعلقـت هـذه              
والذى تبلور جلياً فيما عرف خبطاب تيت       لنشاط التجارى   مسى با االستثناءات مبا   

 "The Tate Letter "  الذى صدر عن القائم باعمال املستشار القـانوىن
بوزارة اخلارجية االمريكية والذى جاء به أن االعتراف باحلصانة السيادية للدول           

يس لألعمال  االجنبية مل يتم اال بالنسبة لالعمال والتصرفات العامة وا السيادية ول          
  )٥٧.(اخلاصة

ولكن بعد إصدار خطاب تيت مل تسر احملاكم االمريكية على وترية واحـدة             
فبعضها تبىن احلصانة املقيدة بينما أخذت احملاكم االخرى باحلصانة املطلقة و ازداد  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 



األمر غموضاً مما ادى ىف النهاية اىل حترك تشريعى متثل ىف سن قانون احلـصانات               
ولقد كام من أهم اعراض هذا القانون       ) ٥٨.(١٩٧٦ية ىف سنة    السيادية االجنب 

تبىن نظرية احلصامة املقيدة اىل حد ما ونقل سلطة ما اذا كان العمل او التصرف               
او النشاط يتمتع باحلصانة السيادية من السلطة التنفيذية ممثلة ىف وزارة اخلارجية            

 هذا القانون الزال يتـبىن      ولكن املالحظ أن  ) ٥٩.(اىل اللطة القضائية او احملاكم    
نظرية احلصانة السيادية املطلقة مع إدخال عدة استثناءات امهها على االطالق هو            

ولقد عرف قانون احلصانات السيادية     ) ٦٠.(االستثناء اخلاص بالنشاط التجارى   
وحتدد السمة  ) ٦١(،  "العادية للسلوك التجارى أو صفقة أو تصرف جتارى معني        

ية لنشاط عن طريق طبيعة ممارسة السلوك او الطبيعة التجاريـة     او اخلاصية التجار  
اى ان النشاط يعترب جتاريا أو غري جتـارى حبـسب           ) ٦٢(للصفقة أو التصرف ،   

  .طبيعة وليس حبسب الغرض منه أو القائم به
وعلى هذا فإن الكوجنرس االمريكى أراد أن يدخل االستقرار والتـوازن ىف            

احلصانة السيادية للدول واحلكومات االجنبية وذلـك       القواعد القانونية اخلاصة ب   
عن طريق نقل سلطة تقرير وجود احلصانة وانطباقها على القضاء وكذلك تقرير            
وجود احلصانة وانطباقها إىل القضاء وكذلك تقرير تعريف النشاط التجارى طبقا           

 اخلـاص   لطبيعة النشاط وبني قانون احلصانات السيادية االجنبية وتبينه لالستثناء        
كثريا من األنظمـة    بالنشاط التجارى يكون النظام القانوىن األمريكى قد إقتربت         

القانونية األخرى الىت تأخذ بنظرية احلصانة املقيدة والىت ينـضم إليهـا النظـام              
القانوىن املصرى والذى كان من بني األنظمة القانونية الىت أثرت ىف تطور القانون             

  )٦٣.(االمريكى ىف هذا اال
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نبذة عن احلصانة القاضـائية للـدول االجنبيـة فـى النظـام 
  :القانونى املصرى

درجت احملاكم املصرية وعلى رأسها حمكمة النقض على تطبيق مبدأ احلصانة           
. القضائية للدول األجنبية ىف القضايا الىت عرضت عليها وأثارت هذا املوضوع             

طبيقها حىت الغاؤها ىف سـنة    وقد اخذت احملاكم املختلطة بنفس النظرية وكانت ت       
 واملالحظ ان كل من احملاكم املختلطة واحملاكم العادية قد أخذت بنظرية            ١٩٤٩

على العكس القضاء األمريكى الذى اخذ بنظرية       ) ٦٤(احلصانة القضائية املقيدة    
احلصانة املطلقة ومل يعدل عنها بصفة كاملة اال بعد صدور قـانون احلـصانات              

وال نعلم بصدور قـانون ىف مـصر   .  الذى أشرنا إليه فيما سبق السيادية االجنبية 
ينظم بصفة عامة وشاملة احلصانات القضائية املمنوحـة للـدول واحلكومـات            
االجنبية ىف مصر على غرار القانون األمريكى املذكور و إن كانت توجد بعـض              

ا مصر  اإلتفاقات الىت تنظم بعض احلصاات القاضائية االجنبية والىت إنضمت إليه         
ولكن الزال القضاء ىف مصر هو املصدر الرئيـسى السـتخالص      . ىف هذا اال    

  .األحكام العامة لقواعد احلصانة القضائية للدول األجنبية
 قـررت   ١٩٥٦ففى حكم حملكمة االسكندرية لألمور املستعجلة ىف سـنة          

ـ            ضانية احملكمة عدم االعتداد باحلجز التنفيذى املوقع على اموال الـسافرة الربي
بالقاهرة لدى البنوك املصرية املدعية ىف هذه القضية والتصريح هلذه البنوك املدعية     
بصرف ما حجز عليه وذلك الن املال احملجوز عليه والذى جيرى التنفيذ عليه هو              
مال مملوك حلكومة أجنبية ال جيوز احلجز عليه طبقاً لقواعد القـانون والعـرف              
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ضائية ومن مث يصبح احلكم الصادر لصاحل املـدعى         الدوىل لتمتعها باحلصانة القا   
والذى قضى له بالتعويض عن األضرار الىت أحلقتها الوات الربيطانية الىت كانـت      
موجودة ىف منظمة القنال بامالكه قد صدر عن جهة قضائية غري خمتصة ويـتعني              

  )٦٥.(عدم اإلعتداد باحلجز التنفيذى املوقع بالتطبيق هلذا احلكم
باب الىت استندت غليها حمكمة األسكندرية لألمور املستعجلة عند         وتعد االس 

سباب اهلامة  اصدارها احلكم عدم االعتداد باحلحجز التنفيذى املشار إليه من األ           
الىت تبني قواعد احلصانة القضائية للدول االجنبية وهذا األمر جيعلنا نعرض هلا كما 

  : ورد باحليثيات على النحو األتى
أن حبث ما اذا كان احلكم سند التنفيذ قد صدر من حمكمـة ال              وحيث  "....

والية هلا حبسب الوظيفة يقتضى الرجوع اىل مبادئ القانون الدوىل الا هى الىت             
جيب الرجوع إليها وحدها دون قواعد القانون الداخلى ىف صدد إمتداد واليـة             

قانون الدوىل أن لكل القضاء اإلقليمى على احلكومة االجنبية و األصل املقرر ىف ال  
دولة احلق ىف أن ختضع حملاكمها وقوانينها اشخاصا معينني و أشياء معينة و تأخذ              
الدول عادة ىف تعيني اخلاضعني لقضائها من أشخاص و أشياء مببدأٌ قليمية القضاء             
مبعىن انه خيضع حملاكم الدولة ولقوانينها مجيع املوجودين على إقليمها من أشخاص            

 تكتفى بعض الدول ذا بل تزيد عليه اا ختضع لقـضائها أفـراد              و أشياء وال  
رعاياها املوجودين خارج األقليم واملراكب الىت ترفع علمها ولو وجدت خـارج      

 يريد عليه استثناء يضيق من حدوده وهو        ومبدأ إقلبمبة القضاء  . مياهها االقليمية   
لقضاء الدولة رغم عدم خضوع بعض ما يوجد على اإلقيلم من أشخاص و أشياء         

وجوزدهم بعض ما يوجد على اإلقيلم من أشخاص و أشياء لقضاء الدولة رغـم              
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وجودهم عليه كامللوك ورؤساء اجلموهوريات واملمثلون الدبلوماسيون وحاشيتهم 
كما أنه من   .والقوات البحرية واملركب احلربية واملراكب املخصصة خلدمة عامة         

ل ىف القانون والعرف  الدوىل أن احلكومـات ال          املبادئ املسلم ا منذ امد طوي     
ختضع لغري حماكمها وهذه احلصانة القاضائية ممثلة ىف االعفاء من اخلضوع للقضاء            
االجنىب تتمتع به حكومات مجيع الدول كبريها وصغريها وهى حـصانة مطلقـة      
تشمل احلكومات األجنبية ووكاالا  وفروعها كما تشمل االعفاء من اخلضوع           

ضاء اجلنائى واملدىن على حد سواء وال يكاد يشذ من ذلك اال احلاالت الـىت               للق
تتصرف فيها احلكومات األجنبية كما كانت فرد من أفراد الناس ال كسلطة عامة             

وإلختيارها وفيما عدا هذا االستثناء ال ختضع الدول للقضاء االجنىب إال بإرادا            
ختصاص القاضى األجنىب أو رفعهـا      صراحة او داللة كسكوا عن الدفع بعدم إ       

  .الدوعوى من جانبها إىل القضاء األجنىب
وقد اضطرد القضاء ىف كافة الدولة االوروبية وىف الواليات املتحدة وىف مصر   
ىف االنزعة الىت أثربت امام القضاء املختلط على االخذ ذه املبادئ والتفرقة بني             

 واألعمال  Jure imperilة عامة االعمال الىت تقوم ا الدولة بوصفها سلط
، فأخـضعت   Jure gestoniesالىت تترتل فيها الدولة اىل مستوى األفراد 

  )٦٦".(االعمال االخرية فقط للقضاء اإلقليمى 
ويالحظ أن هذا احلكم قد استعرض بدقة االحكام القانونية الدولية املتعلقـة          

إليها صراحة دون الرجوع إىل     باحلصانة القضايئة للدول األجنبية و أعلن استناده        
فاحملكمة أسـست   . أحكام القانون الداخلى الىت ال تنطبق ىف مثل هذه احلاالت           

قواعد عدم اإلختصاص صراحة على أحكام القانون الدوىل واستندت إليها بصفة           
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مباشرة للحكم ىف مسألة إختصاص احملاكم او عدم إختصاصها بإصدار أحكـام            
  .جنبية ىف القضية موضع املنازعةضد الدول أو احلكومات اال

) ٦٧ (١٩٦٤وىف حكمني صدر اوهلما من حمكمة القاهرة اإلبتدائية ىف مسة           
قررت احملكمتان  ) ٦٨ (١٩٦٦وصدر الثاىن من حمكمة استثناف القاهرة ىف سنة         

أن شركة اخلطوط اجلوية العربية السعودية تتمتع باحلصانة القضائية بإعتبارها نائباً          
وقـضت احملكمـة االوىل بإعتبارهـا أن عـدم     . ة اعربية السعودية   عم احلكوم 

إختصاص احملاكم املصرية بنظر الدعاوى املقامة على الدول االجنبية من النظـام            
العام وتقتضى به احملكمة من تلقاء نفسها ولو مل يطلب إليها ذلك حىت ولو ختلفت           

وبناء على كل ذلك قضت     . الدولة األجنبية املدعى عليها عن املثول امام احملكمة       
احملكمة املذكورة بعدم اإلختصاص بنظر الدعوى املقامة من احد املصريني الـذى            

حبسب نصوصه للقـانون    كان قد تعاقد مع الشركة املذكورة السعودية وخيضع         
وقـد  ) ٦٩.(السعودى واملنازعات الناشئة عنه خيتص بنظرها القضاء السعودى       

تع اخلطوط اجلوية العربية الـسعودية باحلـصانة     أيدت حمكمة استئناف القاهرة مت    
القاضائية للدول االجنبية بإعتبارها اا نائباً عن احلكومة السعودية ومن املفيد أن            

  :نذكر هنا بعض عبارات حكم حمكمة االستئناف على النحو االتى
وحيث أن االصل ىف القضاء هو االقليمية و أن رسم حدود هذه الواليـة              " 

وىف اجلمهورية العربية   . ضوابط ميكن أن يطلق عليها الضوابط اإلجيابية      يقوم على   
املتحدة حددا املادة الثالثة من قانون املرافعات ىف فقراا األربع وعند توافر أى             
من هذه الضوابط املذكورة ىف املادة الثالثة تنعقد والية القضاء للمحاكم املصرية            

على أنه مع هذا حيدث أن تتوافر هذه الضوابط . حىت ولو كان املدعى عليه اجنبيا
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إعمال هـذه الـضوابط     اإلجيابية أو بعضها ومع ذلك توجد ضوابط حتول دون          
اإلجيابية ، كأن تتوافر ىف ملدعى عليه األجنىب صفة عدم خضوعة لواليـة قـضاء    
الدولة كان يكون املدعى عليه شركة اجنبية او رئيسا لدولة اجنبيـة او ممـثال               

او " احلصانة القـضائية  " هلا او كونه هيئة دولية وهو ما يطلق عليه فقها           سياسيا  
احلصانة الدبلوماسية ومرد هذه احلصانة على مبدأ استقالل الدول وتـساويها ىف         
العائلة الدولية وعدم خضوع الدول االجنبية لوالية القضاء ىف الدول االخـرى            

فقه والقضاء مل يسلم ا كمبـدأ  اال ان ال. وهى قاعدة من قواعد القانون الدوىل   
على إطالقه ويرى الفقة والقضاء ان هذه احلصانة مقيدة ومشروطة فريى الفقه ان  
من حق الدولة االجنبية ان تتمتع باحلصانة القضائية ىف حدود التـصرفات الـىت       
متارسها بوصفها صاحبة السلطات وال تتمتع ا بالنسبة للتصرفات الىت تباشرها           

لقانون اخلاص سواء أكان هذا النشاط االخري ىف حميط نشاطها التجارى           ىف نطاق ا  
ومن مث فإنه يتعني عند االخذ بنظرية احلصانة القضائية للدول االجنبية          . او خارجة 

التفرقة بني التصرفات الىت تصدر من الدول االجنبية بوصفها صاحبة الـسلطات      
ه احلالة تتمتع الدولة االجنبية     وىف هذ اى اعمال السيادة و اعمال السلطة العامة        

العادية منها والتجارية والىت هى ىف نطاق القانون اخلاص فتلك األخرية ال تسرى             
عليها احلصانة القضائية وبذلك اخذت احملاكم املختلطة ىف مصر قبل إلغائها حيث            
قضت بان احلصانة القضائية الىت تتمتع ا الدول االجنبية تقتصر على االعمـال            

  )٧٠".( تباشرها مبا هلا من سيادة دون االعمال العادية و أعمال التجارةالىت
وبالرغم من وضوح القواعد واملعايري الىت استكـشفها وقبلهتـها حمكمـة            
استئناف القاهرة ىف حكمها ىف الفقرة املنقولة أعاله والتفرقـة الواضـحة بـني              
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اخلاصـة والتجاريـة او     االعمال السيادية او روابط القانون العام وبني األعمال         
روابط القانون العام وبني األعمال اخلاصة والتجارية او روابط القانون اخلـاص            
ومتتع النوع االول باحلصانة القاضائية وعدم متتع النوع الثاىن ذه احلصانة اال ان             
احملكمة انتهت اىل ان اىل ان العقد احملرر بني اخلطوط اجلويـة الـسعودية وبـني       

و عقد مع احلكومة السعودية باعتبار ان شـركة اخلطـوط اجلويـة             املستأنف ه 
السعودية تنوب عن هذه احلكومة وأن العالقة الىت تربط املـستأنف باحلكومـة             
السعودية هى عالقة حيكمها القانون العام وان احلكمة السعودية قد ات العقـد            

ى وبذلك تكـون    املذكور السباب سياسية اى طبقاً لقواعد القانون العام السياس        
 والسلطان ويتعني احلكم    احلكومة السعودية قد تصرفت ىف نظاق أعمال السيادة       

بعدم االختصاص الوالئى نظرا لتمتع احلكومة السعودية ممثلة ىف شركة اخلطـوط            
  )٧١.(اجلوية السعودية باحلصانة القضائية

 على  ١٩٦٦ و   ١٩٦٤ومن املالحظ ان هذين احلكمني قد صدرا ىف عامى          
واىل اى ىف الفترة الىت كان يسود فيها التيار االشتراكى الـساحة الـسياسية              الت

واالقتصادية ىف مصر وكان نطاق تدخل الدولة ىف اـال االقتـصادى كـبري              
ومتصاعد ورمبا يكون هذا هو الذى حدا باحملكمة اىل الذهاب اىل القـول بـأن               

 القانون العام هى الدائرة     الشركات االجنبية تتمتع باحلصانة القاضائية وأن روابط      
الىت تنطبق عليها فكرة أعمال السيادة الىت تتمتع باحلصانة القضائية ، وان كنـا              
نرى أنه ال تتماثل مطلقا بني أعمال السيادة وروابط القانون العام فدائرة القانون             
العام والرابط والعالقات الىت ينطبق عليها أوسع كثريا من دائرة أعمال الـسيادة    

ىت تتمتع باحلصانة القضائية وقد انتقد هذين احلكمني على أساس عدم الدقـة             ال
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واخلطأ الواضح ىف تطبيق املعايري الىت استخلصها وقبلت ا احملكمتني و إعتبارمها            
ان شركة اخلطوط اجلوية العربية السعودية تتمتع باحلصانة بالرغم مـن قيامهـا             

قبيل النشاط االقتصادى الـذى ال      بنشاط إقتصادى اى ان نشاطها ليس اال من         
  )٧٢.(يتمتع باحلصانة

وقد تصدت حمكمة النقض املصرية ملسألة احلصانة القاضـائية وقـررت ان            
احلصانة القضائية تستند اىل العرف الدوىل الذى يعترب واجب التطبيق ىف مـصر             
 باعتباره مندجماً ىف القانون الداخلى فيما ال إخالل فيه بنـصوصه وان احلـصانة             
القضائية للدوالالجنبية مبا هلا من سيادة فال تنـدرج فيهـا املعـامالت املدنيـة               

) ٧٣."(والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات مما تنحسر عنه هـذه احلـصانة     
وبناء على ذلك قضت احملكمة بإعتبارها عملية بيع عقار حلكومة مجهورية املانيـا             

ىت خترج وكذلك قضت حمكمة الـنفض ىف        االحتادية من املسائل املدنية العادية ال     
  :حكم آخر أن
 القـضاء ىف   احلصانة القاضائية الىت ال ختضع مبوجبها الدولة لوالية         "........

ىف اتمع الدوىل وهو دولة اخرى تقوم أساسا على مبدأ استقالل الدول وسيادا   
 على حمـاكم    من املبادئ املسلمة ىف القانون الدوىل العام ومن مقتضاه ان يتمتنع          

دولة ان تقضى ىف حق دولة أخرى بالنسبة لالعمال الىت تصدر منها وهى تباشر              
سلطتها بصفتها صاحبة السلطان دون التصرفات العادية والتجارة الن حق الدولة  
ىف القضاء ىف املنازعات الىت تتعلق بتلك االعمال هو حق لـصيق بـسيادا وال               

واذا إنعدمت والية القضاء ىف الدولة بالنسبة       . تستطيع دولة اخرى مباشرته عنها      
لدولة أخرى كشخص قانوىن مستقل ذى سيادة فهى تنعدم بالنسبة للمثلى هـذه        
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الدولة وممثلى سلطاا العامة الذين يعربون عنها داخليا وخارجيا او من يقاضون            
الوطىن بالنسبة اليهم يعىن خضوع الدولة بأسرها لذلك القضاء مبا ىف ذلك مـن              

وعلى احملكمة ان تقضى ىف هذه احلالة , مساس بسلطة الدولة وسيادا واستقالهلا   
بعدن اإلختصاص من تلقاء نفسها ما مل تتنازل الدولة عن تلك احلصانة فتقبل وال              

  )٧٤."(يه قضاء دولة أخرى 
وتتمثل القواعد الىت قررا حمكمة النقض املصرية ىف هذين احلكمـني فيمـا       

  :يلى
ة القاضائية للدولة االجنبية هة من قواعد القانون الدوىل العام          ان احلصان  -١

أو العرف الدوىل واا تقوم على مبدأ إستقالل الدولة وسيادا ىف اتمع            
  .الدوىل

ان العرف الدوىل يعد مندجما ىف أحكام القانون املصرى وقواعده واجبـة             -٢
 .التنفيذ ىف مصر

غري مطلقة فهى ال تنطبق اال علـى        أن احلصانة القضائية للدول االجنبية       -٣
أعمال السيادة او االعمال الىت تباشرها الدولة االجنبية مبا هلا من سيادة            
وسلطان وال تنطبق على االعمال اخلاصة أو العادية والتجاريـة ولكـن            
حمكمة النقض املصرية مل حتدد بدقة معيار التفرقة بني النوعني من االعمال            

تخدمة تفيد توسيع داشرة االعمـال الـسيادية      وان كانت العبارات املس   
وذلك لشموهلا مجيع االعمال الىت تباشرها الدول االجنبية بصفتها صاحبة     
السلطان وهو ما ينطبق كما قالت حمكمة االستئناف ىف احلكم املـذكور            

 .سالفا على روابط القانون العام وهى مجيعاً تعبريات واسعة وفضفاضة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 



ضائية بالنسبة ألعمال معينة للدولة األجنبية فإا       اذا إنطبقت احلصانة الق    -٤
تنطبق على ممثلى هذه الدولة وممثلى سلطاا العامة الذين يعربون عنـها            

سواء كـانوا أفـرادا ام      ( داخليا وخارجيا ومن ميثلون او ينوبون عنها        
 .قضائيا او قانونياً) هيئات أم شركات

تصاص من تلقاء نفسها دون     تقضى احملكمة باحلصانة القضائية وعدم االخ      -٥
 .احلاجة اىل طلب الدولة االجنبية أو من ميثلها أو ينوب عنها ذلك

وال خترج الفتاوى الصادرة عن جملس الدولة ىف جمال احلصانة القـضائية             -٦
للدولة االجنبية عن نفس القواعد الىت قررها القضاء العـادى ىف مـصر             

 )٧٥.(وعلى رأسه حمكمة النفض املصرية
  
 

  : بلحصانة القضائية فى مصر٣تع وحدة النمرو مدى مت
اذا نظرنا إىل القواعد القانونية املتعلقة باحلصانة الـسيادية او القـضائية            
للدول األجنبية ىف كل من النظام القانوىن املصرى والنظام القانوىن األمريكى           

ة جند إتفاقا بني هذين القواعد ىف كل من النظامني من حيث أن الدول االجنبي             
. تتمتع باحلصانة القضائية االفيما يتعلق باعماهلا اخلاصة او األعمال التجارية           

واذا أردنا تطبيق هذه القواعد وما درج عليه وطبقة القضاء املـصرى عـى              
 ونشاطها ىف مصر المكن لنا أن نقول باطمئنان شـديد أن            ٣وحدة النمرو   

حدة تعد احد اجهـزة   تتمتع باحلصانة القاضئية وذلك الن تلك الو       ٣النمرو  
احلكومة االمريكية واا إحدى وحدات البحرية االمريكية ىف جمال تنفـيض           
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االتفاقات املربمة بني مصر والواليات املتحدة األمريكية جيرى مبقتضى هـذه           
 ىف  ٣االتفاقات وتنفيذا هلا وحقيقة األمر ان أعمال وانشطة وحـدة النمـرو           

ارية وال يهدف حبال اىل حتقيق الربح       مصر ليست من األعمال اخلاصة او التج      
فعمل ونشاط هذه الوحدة يتم ىف مصر ىف إطار االتفاقات والعالقات املتبادلة   .

بني الدولتني ويهدف اىل حتقيق اخلري العام ووحتسني صحة املصريني وغريهـم    
من شعوب الشرق األوسط عن طريق إجراء البحوث املتعلقـة بـاالمراض            

توطنة ىف املناطق احلارة وأيضا معاجلة بعض احلاالت بناء         الوبائية واالمراض امل  
على طلب الساطات الصحية املصرية وباالتفاق معها وباان حسب احكـام   
االتفاقات املتبادرلة بيم مصر والواليات املتحدة االمريكية واملشار اليهـا ىف           
 هذا البحث ولكا كان نشاط وعمل هذه الوحدة ال يعترب على هذا النحـو             

عمال جتارياً أو عاديا وال يهدف لتحقيق الربح وامنا هو من           نشاطا خاصا وال    
قبيل النشاط الذى يتم ىف إطار روابط وعالقات القانون الدوىل العـام فـال              
يوجد مثة مربر الخضاعة للقضاء املصرى وإمنا جيب بالتاكيد النظر إليه علـى            

. تع باحلـصانة القـضائية      انه عمل من األعمال السيادية او العامة الىت تتم        
 وأعماهلا و أنشاطتها ىف مصر متمتعة باحلصانة القضائية ٣وبالتاىل تعتري النمرو 

وال خيتص القضاء املصرى بنظر اى منازعات تثور بشاا أيا كـان الطـرف         
  .االخر ىف الرتاع

  : بها٣احلصانات واالمتيازات العسكرية ومدى متتع النمرو 
 أحد األجهـزة العـسكرية للحكومـة        ٣مرو  كما تقدم تعد وحدة الن    

االمريكية فهى وحدة من وحدات البحرية األمريكية والقائمون علـى إدارة           
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هذه الوحدة وتنظيم وتيسسر شئوا وأنشتطها وأعماهلا ىف مصر هـم مـن             
ومن القواهد املتفرعة ىف احلصانة القـضائية للـدول         . العسكريني االمركيني 

جهزة والوحـدات العـسكرية التابعـة لـدول         واحلكومات االجنيب أن اال   
واحلكومات االجنبية أن االجهزة والوحدات العسكرية التابعـة لـدول وزا           
حكومات اجنبية تتمتع باحلصانة القضائية وان االفراد العسركيني التـابعيني          
لتلك الدول أو احلكومات يتمتعون حبصانات وامتيازات قـضائية وقانونيـة      

 املتواتر واملستقر يقضى بإعفاء القوات احلربية االجنبية        والعرف الدوىل . معينة
وأفرادها من اخلضوع للقضاء الوطىن لدولة غري دولتهم أثنـاء عـربوهم او          
وجودهم ىف اقليم تلك الدولة بتصريح منها او باتفاق بني الدولتني املعينـتني             

عون لقانون فيما يقع من افراد هذه القاوات من أفعال خمالفة للقانون وإمنا خيض
وقد وهذا العرف الدوىل معمول به ىف مصر منذ وقت طويل           ) ٧٦.(دولتنهم

أبرمت مصر أيضاً العديد من اإلتفاقات الىت متنح مثـل هـذه احلـصانات              
 مـن  ٣٧٥ صدر االمر العسكرى رقـم     ١٩٤٣ مارس   ٢واالمتيازات ففى   

ـ           دة احلكومة املصرية خبصوص منح إعفاءات قضائية لقوات الواليـات املتح
االمريكية تطبيقاً بني البلدين وملا إعترض بعض أعـضاء جملـسى النـواب             
والشيوخ وإنتقدوا هذا التصرف من قبل احلكومة املصرية على أساس خمالتفه           

 حيث أنه ال جيوز منح هـذه        ١٩٢٣ من الدستور املصرى لسنة      ٤٦للمادة  
فاقات من هـذا  االعفاءات اال مبوافقة الربملان املصرى وال جيوز الدخول ىف ات    

النوع اال مبوافقة الربملان أيضاً ردت احلكومة بان هذا النوع من االتفاقات ال             
يدخل ضمن االتفاقات الىت جيب احلصول عىب موافقة الربملان عليها تطبيقـا            
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 من الدستور واا تعد تطيقا للقانون الدوىل العام العرىف الىت يقرر            ٤٦للمادة  
طالقا حماكمة القوات االجنبية املوجودة على أرض       االعفاء الشامل وال جيوز إ    

  )٧٧.(الدولة امام حماكم نفس الدولة املوجودة على إقليمها
وقد ابرمت كل من مصر والواليات املتحدة االمريكية إتفاقية حديثـة ال    
تزال سارية ىف هذا اال وهى إتفاقية املزايا واحلصانات املمنوحة العـضاء            

ى االمريكى بالقاهرة واألفراد العسكريني العاملني ىف       مكتب التعاون العسكر  
 والىت صدر قرار ىف اجلريـدة       ٢٦/٧/١٩٨١بعثات املهم اخلاصة املوقعة ىف      

الرمسية باعتبار أن ذلك تنويها عن االتفاقية للعمل مبوجبها وتعد االتفاقية أيضا     
  )٧٨(تطبيقا لعرف الدوىل ىف هذا اال
العرفية واالتفاقية السيارية وامللزمـة ملـصر   وبناء على كل هذه القواعد     

والىت تسرى داخليا ىف مصر باعتبارها عرفا دوليا مندجما ىف القانون املـصرى        
وباعتبارها قواعـد إتفاقيـة     ) ٧٩(كما قررت حمكمة النقض املصرية ذلك       

وردتفى املعاهدات او اتفاقيات هلا قوة القانون قى مصر يتعني القول بعـدم             
 وادارا والقائمني على هذه اإلدارة من العـسكريني  ٣لنمرو  خذوع وحدة ا  

األمريكيني العاملني فيها من العسكريني االمريكيني او ممن له الصفة العسكرية           
االمريكية للقضاء املصرى ويتعني على القضاء املـصرى ان حيكـم بعـدم             

 او اى مـن  ٣االختصاص اذا وقع امامة اى نزاع يتضمن وحـدة النمـرو           
  .ئمني على اداراا او العسكريني االمركيني العاملني فيهاالقا

واخلالصة انه تطبيقا للقواعد القانونية الدولية املتعلقة باحلصانة القاضائة         
للدول واحلكومات االجنبية والىت تطبقها احملاكم املصرية وكذلك بـالتطبيق          
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عسكرين األجانب  لقواعد القانون الدوىل العرىف واالتفاقى املتعلقة حبصانات ال       
غري دولتهم والسارية والنافذة وامللزمة ىف مـصر        املتواجدين على إقليم دولة     

 تتمتع باحلصانة القضائية باعتبارها أحد أجهزة احلكومة        ٣فإن وحدة النمرو    
االمريكية ىف مصر ومتثل احلكومة األمريكية ىف جمال عملها كمـا أن مجيـع              

قضائية باعتبارها ليست مـن األعمـال       أنشتطها وأعملها تتمته باحلصانة ال    
اخلاصة او التجارية وإمنا أعمال تتم ىف إطار روابط وعالقات القانون الدوىل            
العام والىت ال ختضع احملاكم املصرية بنظرها طبقاً ملا درجت عليـه احكـام              
احملاكم املصرية وعلى رأسها حمكمة النقض واستئناف القاهرة وكذلك يتمتع          

 ذة احلصانة القضائية الـم ميثلـون ىف         ٣ة وحدة النمرو    االقئمون بإدار 
عملهم احلكومة االمريكية وينوبون عنها ويتمتع مجيع االفـراد او العـاملني            
الذين هلم صفة عسكرية ىف هذه الوحدة باحلصانة تطبيقاً للقاعـد العرفيـة             

  .واالتفاقية امللزمة جلمهورية مصر العربية
نا هو عدم وجود اى وجة تنظر املناوزعات او      وال يعىن القول باحلصانة ه    

 وإمنا علـى أصـحاب هـذه        ٣الدعاوى او االدعاءات ضد وحدة النمرو       
 وامنا علـى أصـحاب هـذه        ٣الدعاوى او االدعاءات ضد وحدة النمرو       

الدعاوى واالدعاءات التوجه برفع طلبام للسلطة ملختصة ىف مـصر لكـى         
االمريكية املختصة لتسوية الـرتاع او      تتوىل نيابة عنهم التفاوض مع السلطة       

الرتاع كالتحكيم مثال   لالتفاق على حل او وسيلة او اسلوب حلل او تسوية           
  .او التسوية القضائية الدولية
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  اخلامتة
  

قدمنا ىف هذا البحث دراسة حلالة من احلاالت الىت تثري الكثري مـن اجلـدل               
اث االجنبية العاملة ىف    مدى خضوع هيئات األحب   " واخلالف وهذا البحث بعنوان     

دراسة لقواعد القانون الـدوىل العـام ذات        : مصر الختصاص القضاء املصرى     
 حالة واحدة االحباث البحرية     –الصلة ومدى تطبيقها ىف النطام القانوىن املصرى        

وكثري من الوثائق الرمسية املتصلة مبوضوع      ) ". ٣النمرو   ( ٣الطبية األميكية رقم    
البحث تتسم بعدم الدقة ىف الصياغة وتصل عدم الدقة أحيانا اىل           الدراسة ىف هذا    

ركاكة واضحة ىف أسلوب صياغة بعض هذه الوثائق باالضافة اىل هذه الـصعوبة    
املتـصلة  فان هناك صعوبة اخرى تتمثل ىف عدم نشر كثري من الوثائق الرمسيـة              

ري منها ىف هذه مباشرة بالدراسة مثل بعض املعاهدات االتفاقت الىت ورد ذكر الكث       
الدراسة وصعوبة احلصول عليها او على نسخ منها واستحالة ذلـك ىف بعـض              
األحيان وهو األمر الذى يؤدى اىل إثارة التساؤل واحتدام اجلدل حول القيمـة             
القانونية ملثل هذه الوثائق والقوة االلزامية ومدى سـرياا ىف النظـام القـانوىن             

 قراءته هلذ الدراسة ان حبث ودراسة مشكالت        ويتنب للقارئ الكرمي من   . املصرى
  .القانون الدوىل العام ىف العمل والتطبيق ليست باالمر السلس او اهلني

وقد مت تقسيم هذه الدراسة اىل مقدمة وفصلني عرضنا ىف الفصل االول منها             
) ١٣(االمريكيـة رقـم     ملاهية االتفاقت املتعلقة بوحدة االحباث البحرية الطبية        

وعرضها ىف الفـصل    .والطبيعة القانونية هلذا ومدى سرياا ىف مصر        ) ٣ النمرو(
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 طرفا فيها واستعرضنا    ٣الثاىن الحكام تسوية املنازعات الىت تكون وحدة النمرو         
االحكام االتفاقية لتسوية املنازعات والىت تتميز بالصفة الدولية او الطابع الدوىل           

ة السيادية واحلصانة القضائية واحلصانات مث عرضنا للقواعد املتصلة مبسألة احلصان 
  . ا واالثار القانونية املترتبة على ذلك ٣العسكرية ومدى متتع وحدة النمرو 

وقد أستخلصا من هذة الدراسة ان االتفاقات املتصلة بـ واملنظمـة لنظـام             
 ىف مصر هى إتفاقات دولية باملعىن الصحيح لذلك    ٣وعمل ونشاط وحدة النمرو     

فهـذه  , كام القانون الدوىل العام وإن كانت إتفاقات دوليـة عقديـة            طبقا الح 
وهى مكتوبـة  ) مصر والواليات املتحدة االمريكية ( االتفاقات مربمة بني دولتني    

كما أا ختضع آلحكام القانون الدوىل العام حيث مل يرد ـا أى نـص يفيـد                 
صوص تفيد بإختيـار    خبضوعها للقانون املصرى أو االمريكى ، بل وقد ورد ا ن          

وسيلة دولية لتسوية املنازعات هى املفاوضات بني السلطات املختصة ىف كل من            
  .الدولتني 

وقد بينا ىف هذا البحث أن مصر قد إختذت إجراءات تشريعية وتنفذية لوضع           
 موضع التنفيذ ىف مـصر      ٣االتفاقات املتعلقة بنظام ونشاط وعمل وحدة النمرو        

صرية والسلطات املختصة ىف مصر تقوم بتنفيذ هذة االتفاقات     وبينا أن احلكومة امل   
  ىف مصر وتقوم بالوفاء مبا يكون 

وىف خالل هذة الدراسة . عليها من إلتزامات ناشئة من أحكام هذة اإلتفاقات      
عرضنا ملسألة التفويض أو التفويض الضمىن بإبرام أو الـدخول ىف املعاهـدات             

وبينـا  . الربملان ورئيس الدولة ىف هذا اال       واالتفاقات الدولية وسلطة كل من      
كذلك أنه وإن كانت احلكومة تقوم بالفعل بتنفيذ هذة اإلتفاقات إال أن مـدى              
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إعتبار أن هلا قوة القانون ىف مصر والتزام اجلمهور أو الناس والسلطات الداخلية             
مسية ، أو   ا يعد حمل تساءل كبري حيث أن هذة االتفاقات الدولية ىف اجلريدة الر            

  .الوقائع املصرية ىف فترة سابقة 
وتعد مشكلة عدم نشر املعاهدات واإلتفاقات الدولية واحـدة مـن أهـم             

 ١٩٢٣املشكالت الىت نوقشت ىف هذا البحث وتبني لنا أن أحكام الدستور سنة             
مل تتطلب بالضرورة نشر املعاهدات ىف حني أن أحكام الدستور املصرى احلـاىل             

 بصفة عامة تطلب نشر املعاهـدات وقـررت أن          ١٩٥٢ ثورة   ودساتري ما بعد  
املعاهدات تكون هلا قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليهـا ونـشرها وفقـا           
لالوضاع املقررة وعرضنا حلكم صادر من حمكمة القضاء االدارى مبجلس الدولة           

ـ              سرى ىف  املصرى يفيد بأن املعاهدات غري املنشورة والىت مل يصدر ا قانون ال ت
مصر وال تلزم السلطات الداخلية وال االفراد بالرغم من أن املعاهدة حمل الرتاع             

 أى وقت   ١٩٣٧ىف القضية الصادر فيها هذا احلكم قد انضمت اليها مصر سنة            
  .  الذى مل يكن يتطلب بالضرورة نشر املعاهدات ١٩٢٣سريان دستور سنة 

بعد الثورة مبا فيهـا دسـتور       وعرضنا ملا درج علية العمل ىف ظل دساتري ما          
مصر احلاىل من نشر للمعاهدات ىف اجلريدة الرمسية وما درج عليه العمل أيـضا              
بالنسبة للكثري من املعاهدات واالتفاقات الدولية من عدم نشر ىف اجلريدة الرمسية            
بالذات تلك املعاهدات واالتفاقات املتعلقة بالنواحى العسكرية ومسائل الـدفاع          

قومى وما يتصل ا من أمور ما يتعلق بذلك كلة من أمـور تنظيميـة               واالمن ال 
ــرى  ــاالت االخ ــض ا ــذلك بع ــانون . وك ــشر الق ــا أن ن ــد بين وق

أوالقراراجلمهورىالصادر باملوافقة أو التصديق على املعاهدة أو اإلتفاق الـدوىل          
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 وكذلك نشر قانون أو القرار ينوه عن معاهدة أو إتفاق أو يفوض ىف إبـرام أو               
الدخول ىف أو اإلنضمام إىل املعاهدة أو اإلتفاق بالفعل وذلك الن هذا ما جـرى          

وفقا لالوضاع املقررة والن الدستور املصرى احلـاىل مل  . علية العمل واعترب نشر  
" االوضاع املقرارة   " حيدد بدقة املقصود بنشر املعاهدات ومل يبني بالتحديد معىن          

هات النظر وتعدد التفـسريات املختلفـة       حبيث أصبح هناك جمال إلختالف وج     
 من الدستور من وجوب نشر القاونني ١٨٨وال يعترب ما ورد بامادة     . واملتعارضة  

ىف اجلريدة الرمسية هى بالضرورة ما تتطلبة أحكام نشر املعاهدات وفقا للمـادة             
 من الدستور وفقا لالوضاع املقررة واإل لوجوب القول بأن مجيع املعاهدات ١٥١

تفاقات الدولية الىت إنضمت إليها مصر أو قبلتها تكون غري ملزمة للسلطات            واإل
الداخلية ولالفراد إذا مل تنشر ىف اجلريدةالرمسية وهذا يؤدى إىل خـروج قطـاع              
كبري جدا من املعاهدات واإلتفاقات الدولية املرتبطة أو املتصلة بالدفاع واالمـن            

رى كثرية ىف كثري من اـاالت مـن     القومى واإلتفاقات العسكرية وإتفاقات أخ    
دائرة اإللزام الداخلى للسلطات الداخلية وهى نتيجة غـري مقبولـة دوليـا وال      
داخليا حيث تضع مصر ىف موضع خمل أو املخالف اللتزاماا الدولية وال يصلح             
هنا ىف كثري من االحيان تقرير التعويض حيث أن تطبيـق وتنفيـذ مثـل هـذة       

) مصر والدولة االخرى    ( احلل الوحيد املقبول من الطرفني      اإلتفاقات يكون هو    
ويكفى ىف هـذا    . نظرا حلساسية هذة اإلتفاقات وإرتباطها باملصاحل العليا للدولة         

اال نشر القانون أو القرار الصادر باملوافقة أو التصديق على مثل هذا اإلتفـاق        
 أو الـدخول ىف اإلتفـاق أو   أو املعاهدة أو نشر القانون أو القرار املفوض بإبرام        

املعاهدة أو نشر القانون أو القرار املنوه عن ايهما لكى يعترب مبثابة نشر لإلتفاق أو         
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وبيدو أن هذا هو الرأى الذى تأخذ به وزارة اخلارجية املصرية والذى            . املعاهدة  
  )٨٠.(يعرب عن رأى احلكومة املصرية أو السلطات التنفيذية ىف هذا اال 

نتهينا كذلك إىل أنه وان كانت أحكام كل من ميثاق االمـم املتحـدة     وقد إ 
وإتفاقية فينا لقانون املعاهدات وقد دخلت ىف إطار النظـام القـانوىن املـصرى              
وأصبحت نافذة وملزمة جلميع السلطات ىف الداخل إال أن قواعد النشر الواردة            

ى يـتم طبقـا      من الدستور املصرى وذلك الن النشر الـذ        ١٥١ىف نص املادة    
الحكام ميثاق االمم املتحدة ىف جمموعة او سلسلة معاهدات االمم املتحدة والذى          
يتم بعد إبرام املعاهدة او اإلتفاق وبعد نفاذة وعادة يتأخر كثريا ، بينمـا النـشر     

 من الدستور املصرى هو النشر الذى مبقتـضاه         ١٥١الوارد النص علية ىف املادة      
 بأحكام املعاهدة كقانون داخليا قد علموا ـا وأـم           يتم إفتراض أن املخاطبني   

  . يلتزمون ا كقانون من قوانني الدولة 
ورمبا كانت مشكلة نشر املعاهدات واإلتفاقات الدولية ىف إحتياج اىل تعديل           

  .دستورى أو عمل تشريعى لتحديد املقصود بدقه ىف هذا اال 
وسيلة دولية لتسوية املنازعـات     وال شك ان إتفاقا دوليا بني دولتني يتضمن         

يعد مطبقا لالصل العام ىف قواعد العالقات الدولية وال تدخل املنازعات الناشـئه     
من أو املتصله مبثل هذا االتفاق ىف نطاق االختصاص القضائى أو الواليه القضائيه             

 العام  لألصلالدخلية الى دولة من الدول االطرف ىف اإلتفاق ، ويعد هذا تطبيقا             
 القضائى أو الواليه القـضائيه      االختصاص القانون الدوىل وليس أستثناء على       ىف

 ٣وبناء على ذلك تكون املنازعات الىت تكون وحدة النمـرو       . اإلقليمية للدولة   
  طرفا فية واجبة التسوية عن طريق املفاوضات بني السلطات املختصة ىف حكومة 
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 املربمة بني   االتفاقاتردة ىف    الوا األحكام حسب   األمريكيةالواليات املتحدة   
  البلدين 

   القضاء املصرى بنظر املنازعات الاختصاصولكن هناك سببا أخر لعدم 
 طرفا فيها وهو متتع الوحدة باحلـصانة الـسيادية أو           ٣تكون وحدة النمرو    

احلصانة القضائية بإعتربها أحد أجهزة احلكومة االمريكية وأحد وحدات البحرية          
ارس نشاطها ىف مصر مبقتضى وىف إطار االتفاقات املتبادلة بـني           االمريكية الىت مت  

  .الدولتني وأن عملها ونشاطها يتم ىف إطار روابط وعالقات القانون الدوىل العام 
وىف خصوص قواعد احلصانة السيادية أو احلصانة القضائية للدول االجنبيـة           

المريكـى وان النظـام   إستخلصنا ان هناك تقاربا ىف الوضع بني النظام القانوىن ا       
القانوىن املصرى كان من بني االنظمة القانونية الىت أثرت ىف تطور القواعد املتعلقة     
مبوضوع احلصانات السيادية للدول االجنبية ىف النظام القانوىن االمريكى حبيـث           

 علـى احلـصانة     ءكاسـتثنا أدت إىل إدخال االستثناء اخلاص بالنشاط التجارى        
   . جنبيةاألالقضائية للدول 

 خبصوص  آالتية أن القضاء املصرى قد طبق القواعد القانونية         استخلصتاوقد  
  : احلصانة القضائية 

 هى من قواعد لقانون الدوىل العـام أو         األجنبيةأن احلصانة القضائية للدول     
  .العرف الدوىل واا تقوم على مبدأ إستقالل الدول وسيادا ىف اتمع الدوىل 

وىل يعد مندجما ىف أحكام القانون املصرى وقواعـدة واجبـة           أن العرف الد  
 . التنفيذ ىف مصر 

   غري مطلقة فهى ال تنطبق إال عاألجنبيةأن احلصانة القضائية للدول 
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 الىت تباشرها الدول االجنبية مبا هلا من سـيادة          األعمال السيادية أو    األعمال
وتفيد العبارات .  والتجارية وسلطان ، وال تنطبق على االعمال اخلاصة أو العادية 

املستخدمة ىف هذا اال توسيع دائرة األعمال السيادية وذلك بـشموهلا مجيـع             
الىت تباشرها الدولة االجنبية بصفتها صاحبة الـسيادة أو الـسلطان أو             األعمال

مشوهلا جلميع االعمال الىت تدخل ىف إطار روابط القانون العام  مع ما حيتملة هذا               
 لدائرة احلصانة القضائية للدول االجنبية نظرا الن العبارات املستخدمة          من توسيع 

   .واسعة وفضفاضة 
تنطبق احلصانة القضائية على الدول االجنبية واحلكومات االجنبية وممثلـى          
الدول أو احلكومات وممثلى سلطاا العامة الذين يعربون عنها داخليا أو خارجيا            

سواء كانوا أفرادا أم هيئـات أم       ( قضائيا أو قانونيا    ومن ميثلوا أو ينوبون عنها      
  ) .شركات 

تقضى احملاكم باحلصانة القضائية من تلقاء ذاا وحتكم بعد اإلختصاص دون           
  احلاجة إىل طلب ذلك من الدولة االجنبية أو من ميثلها أو ينوب عنها 

دوليـة  وخلصنا كذلك إىل أن القانون الدوىل العرىف والقواعد القانونيـة ال          
اإلتفاقية الىت تلتزم ا مصر تقر باحلصانة القضائية للقوات العسكرية االجنبيـة            
وللعسكريني االجانب املتواجدين ىف مصر أو العاملني فيها مبقتضى إتفاقات خاصة      

 ٣وهذا ينطبق على وحدة النمـرو       . مع دوهلم أو بتصريح من احلكومة املصرية        
البحرية االمريكية وعلى القـائمني علـى       بإعتبارها وحدة عسكرية من وحدات      

  .إدارا والعاملني فيها من االمريكان لتمتعهم بالصفة العسكرية 
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ولعل دراستنا املتواضعة هذة تفيد املسئولني املصرين عند قيامهم بالتفوض مع       
احلكومات االجنبية لتفادى أوجة النقض أو القصور وتفادى عدم الدقة ىف صياغة       

  . علقة ذا اال أو حنوه اإلتفاقات املت
ونوصى كذلك بضرورة التدخل بتعديل الدستورى أو تدخل تشريعى لتدارك   
مشكلة عدم نشر الكثري من املعاهدات واإلتفاقات الدولية وحتديد االثار القانونية           

  .الىت تترتب على ذلك 
كما نوصى بعدم االسراع وعدم االندفاع حنو إعطاء االعفاءت واالستثناءت          
من اخلضوع للقضاء الوطىن املصرى إال ىف أضيق احلدود وألسباب م املـصاحل             

وحتديد فترات دورية قريبة ملراجعة مثل هـذة االعفـاءات          )  ٨١(العليا للوطن   
  . واإلستثناءات 

ولعل هذه الدراسة تكون مقدمة لدراسة اهليئات األجنبية األخرى العاملة ىف           
 هذة اهليئات وما جترية من حبوث  ودراسات          جمال البحوث ىف مصر نظرا خلطورة     

  .هلا تأثري خطري على مجيع نواحى احلياة ىف مصر وإرتباطها باألمن القومى املصرى 
  احلواشى

  
١-                        UNITED States Naval Medical 

research 
                  Unit no .٣ of the department of navy,      
           

                      C /O American embassy , Cairo , 
Egypt ;            

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 



 
 االتفاق اخلاص بعقد االجياز بني احلكومة امللكية املصرية والواليات املتحـدة           -٢

م ، وهو غري منشور  ١٩٤٨األمريكية واملربم ىف الثامن والعشرين من يونيو        
   . ٣ى منرو ىف الوقائع املصرية نسخة العقد لد

 شروط اإلتفاق اخلاص بنظام وتشغيل املعهد املربم بني وزارة الصحة العومية            -٣
واملـربم ىف الثـامن     ) ٣(املصرية ووحدت األحباث الطبية البحرية رقـم        

م ، وهو غري منشور ىف الوقائع املصرية ، نسخه ١٩٤٨والعشرين من يونيو 
. ة الـصحة املـصرية    وميكن احلصول على نسخة من وزار ٣لدى النمرو   

  . أعاله ) ٢(وهذا االتفاق ملق باإلتفاق األول املشار إلية ىف حاشية 
 اإلتفاق اخلاص بعقد االجيار بني وزارة الصحة ، مجهورية مصر العربية وإدارة             -٤

البحرية ، الواليات املتحدة األمريكية واملربم ىف الثامن والعشرين من يونية           
اجلريدة الرمسية أو الوقائع املصرية ، نـسخة         ، غري منشور ىف      ١٩٧٣سنة  

  . ، وميكن احلصول على نسخة من وزارة الصحة املصرية ٣لدى النمرو 
  ) .٢(من اإلتفاق املشار إلية ىف احلاشية ) أول( بند -٥
  ) .٢(من اإلتفاق املشار إلية ىف احلاشية ) ثانيا( أنظر بند -٦
  ) .٢(لية ىف احلاشية من اإلتفاق املشار إ) ثالثا( انظر بند -٧
  ) .٢(من اإلتفاق املشار إلية ىف احلاشية ) خامسا( أنظر بند -٨
  ) .٢(من اإلتفاق املشار إلية ىف احلاشية ) سادسا( أنظر بند -٩

  ) ٢(من اإلتفاق املشار إلية ىف احلاشية ) سابعا( انظر بند -١٠
  ) .٢(من اإلتفاق املشار إلية ىف احلاشية ) ثامنا( أنظر بند -١١
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  ) .٢(من اإلتفاق املشار إلية ىف احلاشية ) ثانيا(و ) أوال( أنظر البندين -١٢
  )٤( أنظر نص اإلتفاق املشار إلية ىف احلاشية -١٣
مـن  ) أوال(وكذلك البند ) ٢( راجع عنوان اإلتفاق املشار الية ىف احلاشية       -١٤

لية ىف احلاشـية  من اإلتفاق املشار إ  " ) أ"أوال  (نفس اإلتفاق ، وراجع البند      
) ١(والبنـد  ) ٤(وراجع كذلك عنوان االتفاق املشار إلية ىف احلاشية         ) ٢(

  . منه 
١٥-   Vienna Convention on law of  Treaties ,          

  Done at Vienna , May ١٩٦٩, ٢٣ .                       
                      

 ١٩٦٩ مايو سنة ٢٣اهدات ، وقعت ىف فينا ىف إتفاقية أو معاهدة فينا لقانون املع  
  بتاريخ   ١٩٨١ لسنة   ٥٣٥وقد وافق عليها رئيس مجهورية مبقتضى القرار        

 ٢٢/١٢/١٩٨١ كما صدق علية رئيس اجلمهورية بتاريخ ١/١٠/١٩٨١
 على ان يعمـل بـه   ١٩٨٢ يونيو   ١٠ىف  ) ٢٣(ونشر ىف اجلريدة الرمسية     

اعد يشار إليها بإتفاقيـة فينـا       ومن االن فص   ( ١١/٢/١٩٨٢إعتبارا من   
  ) . لقانون املعاهدات 

  :  تقضى املادة الرابعة منإتفاقية فينا لقانون املعاهدات بأن -١٦
مع عدم اإلخالل بإنطباق أية قاعدة ىف هذة اإلتفاقية ختضع هلا املعاهـدت              " 

ية إال  مبقتضى القانون الدوىل مبعزل عن هذة االتفاقية ، التنطبق هذة اإلتفاق          
  "على املعاهدات الىت تعقدها دول ما بعد نفاذ االتفاقية على تلك الدول 
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راجع ىف عالقة هذة اإلتفاقية بقانون املعاهدات وتأثريها فيه وعالقتـها بـالعرف        
  : الدوىل للمعاهدات على سبيل املثال 

T.O . Ellas , THE law of treaties ,١٩٧٤ ,pp-٨           
                

ويعد هذا الكتاب واحد من كبار من سامهوا ىف سياغة إتفاقيـة فينـا لقـانون                
   .٨ اىل ص ٥املعاهدات ىف مراحلها املختلفه ، راجع كتابة املذكورة ص

Briggs, Unilateral Denunciation of treaties – the 
vlenna convention and internation court of 

justice , ٦٨ am j . int,I l ,٥١ 
(passim) (١٩٧٤) .                                                          

                 
يعد تقسيم املعاهدات إىل معاهدات دولية شارعة ومعاهدات أو اتفاقـات            .١٧

دولية عقدية من التقسيمات الرئيسية الىت يتبناها فقهاء القانون الدويل العام        
لم نعلم بوجود من ينكر القيمـة القانونيـة         يف مصر واخلارج، وع ذلك ف     

الدولية والقوة اإللزامية للمعاهدات أو االتفاقات الدولية العقدية، وحنن من        
جانبنا نرى أن ما يطلق عليه باملعاهدات العقدية أو االتفاقـات الدوليـة             
العقدية تعد من ناحية أو أخرى شارعة بالنسبة ألطرافها، فاملعاهدات أيـاً            

شريعة عاقديها، وإن كانت املعاهدات الدولية الشارعة تـشرع         كانت هى   
للمجتمع الدويل ككل وتضع أنظمة وقواعد تستهدف التطبيق حىت علـى           
غري أطراف املعاهدة، أنظر على سبيل املثال ىف تقـسيمات املعاهـدات إىل    
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صالح الدين عامر ، مقدمة لدراسة / د: معاهدات عقدية ومعاهدات شارعة   
 – ٢٢١م، ص   ١٩٨٥ ماهيته ومـصادره، سـنة       –ويل العام   القانون الد 

حمم سامىى عبد احلميد، أصول القانون الدويل العام، اجلـزء          /  ، د  ٢٢٥
حممد طلعت  /  ، د  ١٧٧ – ١٧٦، ص   ١٩٩٥الثاين القاعدة الدولية، سنة     

 وما  ١٣٤م ، ص  ١٩٨٢الغنيمي، الغنيمى الوسيط ىف قانون السالم، سنة        
 .بعدها

  :الدولي أیضًاوأنظر من الفقھ  - 
I . BROWNLIE, PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW, 

4 TH ED . (1990) at 12 et. Seq.: J, STARKE, INTRODUCTION 
TO INTERNATIONAL LAW, 9 TH ed. (1984) at 41 et.seq. 

 ).أوالً(، البند )٢(االتفاق املشار إليه ىف حاشية  .١٨
 )أ/أوالً(، البند )٣(االتفاق املشار إليه ىف حاشية  .١٩
 )١(، البند )٤(االتفاق املشار إليه ىف حاشية  .٢٠
صالح الدين عامر، املرجع املشار إليه ىف حاشية        / د: أنظر على سبيل املثال    .٢١

حممد سامى عبد احلميد، املرجع املشار /  وما بعدها، د٧٣٧، ص )١٧(رقم  
 . وما بعدها١٧٢، ص )١٧(إليه ىف حاشية 

ن الدويل العريف للمعاهـدات والقـانون الـدويل         ويتفق على ذلك القانو    . ٢٢
، ١١االتفاقي للمعاهدات املقنن ىف اتفاقية فينا لقانون املعاهـدات، مـواد      

٢٦، ١٢. 
م بإجيار قطعة أرض من أمالك الدولة مبا عليها         ١٩٤٨ لسنة   ٩٢قانون رقم    .٢٣

هــ  ١٣٦٧ شعبان سـنة  ١٣من مبان بقيمة إمسية، صدر بقصر القبة ىف      
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م ١٩٤٨ يونيو   ٢٤والنشور ىف القائع الرمسية ىف      ) ١٩٤٨ة   ينويو سن  ٢١(
 .٨٦العدد 

 ذى  ٢٨م، صـادر ىف     ١٩٧٥ لـسنة    ٣٢قرار رئيس جملس الوزراء رقم       .٢٤
 )م١٩٧٥ يناير سنة ١١(هـ ١٣٩٤احلجة سنة 

يعد التصديق أحد املوضوعات الىت تدرس ىف املقررات العامـة للقـانون             .٢٥
وىف اخلارج، وقد عاجلـت املـادة       الدويل العام وقانون املعاهدات ىف مصر       

الدستور الدائم جلمهورية مصر العربية     ( من الدستور املصرى احلايل      ١٥١
التصديق بقوهلا أن املعاهدات تكون هلا قوة القانون        ) م١٩٧١الصادر سنة   

 أنظر املنت   –" بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً لألوضاع املقررة       "
 ).٢٦(بعد حاشية رقم 

سم األنظمة الداخلية فيما يتعلق بإجراءات املوافقـة علـى املعاهـدة            تنق .٢٦
واإلجراءات املؤدية إىل التصديق وهل خيتص ا اجلهاز التنفيذى أم اجلهاز           
التشريعي أم أن هذا االختصاص منعقد للسلطتني التنفيذية والتشريعية معاً،          

بـإعالن إرادة  ولكن يظل رئيس الدولة دائماً هو السلطة املختصة قانونـاً          
الدولة اإللتزام باالتفاق أو املعاهدة بصفة ائية على الـصعيد الـدويل ىف             
مواجهة الدول األخرى باعتباره الشخص األعلى الذى ميثل الدولة وجيسد          
إرادا على هذا الصعيد الدويل، وقد يقوم رئيس الوزراء ىف بعض األنظمة            

 .لدويل ىف هذا االالربملانية بدور رئيس الدولة على الصعيد ا
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د، صالح الدين عامر، املرجع السابق اإلشارة إليـه  : أنظر على سبيل املثال  .٢٧
حممد سامى عبـد احلميـد،      / ، د ٢٦٢-٢٦١، ص )١٧(ىف حاشية رقم    

 .١٩٣-١٩٢، ص)١٧(املرجع السابق اإلشارة إليه ىف حاشية رقم 
 قسم   والصادرة عن  ١٩٤٩ يونيو سنة    ٢٣ بتاريخ   ٢٣٨أنظر الفتوى رقم     .٢٨

الرأى مبجلس الدولة واملنشورة ىف جمموعة السنوات الثالث األويل لفتاوى          
، وقـد ذكرهـا األسـتاذ       ٤٥٤-٤٥٣قسم الرأى مبجلس الدولة، ص      

" مبادئ القانون الدويل العـام "عبد العزيز حممد سرحان ىف كتابه    / الدكتور
 : وقد جاء ذه الفتوى أن٩٥٠-٩٤٩، ص١٩٨٠سنة 

 من الدستور من    ٤٦هدات واالتفاقات الدولية ىف نظر املادة       التصديق على املعا  "
شأن امللك بوصفه الرئيس األعلى للدولة وللسلطة التنفيذية، وحىت إذا ما           
ذهبنا ىف التجاوز إىل حد االعتراف لس الوزراء على سبيل االستثناء ومن          

ات قبيل التفسري بسلطة تصديق على بعض املعاهدات واالتفاقات الدولية ذ         
الصبغة الفنية مثالً فالبد من أن يباشر جملس الوزراء هذه السلطة بنفسه فال            

  .يرتل عنها، جلهة أو لسلطة أدىن من مرتبته
ولذلك نرى أن ما اقترحه اإلدارة االقتصادية بوزارة اخلارجية من استصدار قرار            

ليها من جملس الوزراء خيول لوزير اخلارجية التصديق على االتفاقية املشار إ          
هو إجراء مستحدث يعد خمالفاً للدستور، وال شك أن قرار مـن جملـس              

علـى  ) التوقيع(الوزراء على هذا الوجه إمنا يقوم على نوع من اللبس بني            
املعاهدات وسلطة التصديق عليها، فوزير اخلارجية أو غريه يستطيع التوقيع          

يعهـا إذ أن    على معاهدة وافق جملس الوزراء على إبرامها وخوله سلطة توق         
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هذا التوقيع ال يلزم الدولة ألا تستطيع قبل متام التصديق العـدول عـن              
  .توقيعها ممثلها فتتقى اإللتزام مبا قد ال تراه من مصلحته

فاملعاهدة قبل متام التصديق عليها حكمها حكم املشروع البـسيط والتـصديق            
عل الدستور  وحده هو الذى جيهلها ملزمة وميهد لنشرها وتنفيذها، لذلك ج         

التصديق على املعاهدات واالتفاقات الدولية من شأن الرئيس األعلى للدولة 
وليس من شأن جملس الوزراء أو وزير اخلارجية، واختارت الدولة املصرية           
كغريها من الدول لوثائق التصديق على املعاهدات واالتفاقـات، صـيغة           

لى وثيقة التصديق من    خاصة تشعر مبا للتصديق من أمهية ومكانة ملا يسبغ ع         
لذلك ال توافق إدارة الرأى على ما اتبع من اجـراءات           .. الرمسية واجلالل 

بصدد االتفاق سالف الذكر وال على الوثيقة املقترحة املراد استصدارها من           
وزير اخلارجية، ونرى أنه يتعني رفع هذين االتفـاقني إىل ديـوان امللـك              

 ."مسية املقررةللحصول على تصديق جاللته بالصيغة الر
 .املبحث األول من الفصل األول"أنظر ما سبق باملنت  .٢٩
الفقرة األويل والفقرة الثانية من املذكرة اإليضاحية ملشروع القانون رقـم            .٣٠

، ١٩٦٥ إبريـل سـنة      ٤ منشورة باجلريدة الرمسية ىف      ١٩٦٥ لسنة   ١٥
 .٥٥٨، ص٧٦العدد 

 على ١٩٦٥ لسنة   ١٥قم  جترى أحكام املادتني األويل والثانية من القانون ر        .٣١
 :النحو األيت

 الىت  ٣ تعفى السيارات التابعة للوحدة البحرية الطبية األمريكية رقم          – ١مادة  "
تعمل باجلمهورية العربية املتحدة، وكذلك سيارات من ميثلوا من مجيـع           
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 ١٩٥٥ لـسنة  ٤٤٩الضراءب والرسوم املفروضة مبقتضى القانون رقـم      
  .روربشأن السيارات وقواعد امل

 ينشر هذا القانون ىف اجلريدة الرمسية، ويعمل به اعتباراً مـن تـاريخ              – ٢مادة  
 ."م بشأن السيارات وقواعد املرور١٩٥٥ لسنة ٤٤٩العمل بالقانون رقم 

 علـى   ١٩٧٤ لسنة   ١٢١ من القانون رقم     ٣،  ٢،  ١جترى أحكام املواد     .٣٢
 : النحو األيت

 بشرط  –من الضرائب والرسوم     تعفى من الضرائب اجلمركية وغريها       – ١مادة"
) ٣(املعاينة، األشياء الالزمة ألغراض وحدة األحباث الطبية األمريكية رقم          

  :واملبينة فيما يأيت
السيارات بأنواعها ولوازمها وإطاراا وقطع غيارهـا واآلالت الالزمـة             -أ 

  .إلصالحها وذلك طبقاً ملا حتدده وزارة اخلارجية
 . البناء الالزمة ملكتب ومعمل الوحدةالكتب واألثاث واألدوات ومواد  -ب 
اآلالت واملهمات اخلاصة باألحباث الىت تقوم ا الوحـدة وكـذلك آالت       -ج 

 .ومواد التصوير اخلاصة بتسجيل وعرض أعمال الوحدة
 .األدوية والعقاقري واملواد الكيماوية الالزمة ملعمل الوحدة  -د  

 بشرط –ب والرسوم  تعفى من الضرائب اجلمركية وغريها من الضرائ      – ٢مادة  "
املعاينة ، األشياء املبينة فيما يأيت مما يستورد لالستعمال الشخصي لألعضاء           

  .األجانب العاملني بالوحدة الذين حتددهم وزارة اخلارجية
  .الكتب واألثاثات واألداوت الشخصية واملرتلية  -أ 
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املأكوالت واملشروبات واألدخنة ىف حدود املقادير املخصصة لكل عـضو            -ب 
 . ملا تقرره وزارة اخلارجيةطبقاً

 .سيارة واحدة طوال مدة خدمة العضو  -ج 
   ..........- ٣مادة "
 ينشر هذا القانون ىف اجلريدة الرمسية، ويعمل به اعتباراً مـن تـاريخ      – ٤مادة  "

 ."١٩٦٣ لسنة ٦٦العمل بقانون اجلمارك الصادر بالقانون رقم 
 .٧٤٩، ص١٩٨٠ مايو سنة ٢٢ ىف ٢١ العدد –اجلريدة الرمسية  .٣٣
 ١٩٥٩ من يوليو سنة ١٤ القضائية، جلسة ١٢ لسنة  ١٢٠٧القضية رقم    .٣٤

حملكمة القضاء اإلداري مبجلس الدولةـ ونفس احلكم منـشور أيـضاً ىف            
جملس الدولة، املكتب الفين، جمموعة املبادئ القانونية الىت قررا حمكمـة           

ثالـث  اجلزء ال ) ١٩٦١ – ١٩٤٦(القضاء اإلداري ىف مخسة عشر عاماً       
 .٢٦٦٨ – ٢٦٦٧، ص) ٨-ق(
 .، نفس املوضع)٣٤(نص احلكم املشار إليه ىف احلاشية السابقة  .٣٥
مل نستطع حىت وقت كتابة هذه السطور التوصل إىل أى حكـم آخـر ىف                .٣٦

القضاء اإلداري أو العادى بنفس املعىن وبسؤالنا املختصني من رجال جملس           
 أحكام مثل هذا احلكـم  الدولة وكذلك القضاء العادى أبلغونا بعدم وجود  

املذكور ىف املنت، ورمبا يفيد نظام تطوير القضاء املصرى الذى جترى حاليـاً             
وضع أسسه ضمن برامج الوكالة األمرميية للتنمية الدولية ىف تسهيل نظـام     
البحث ىف املصادر القضائية املختلفة ىف مصر بالنسبة جلميع أنواع ودرجات       

 .احملاكم ىف مصر
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وأيضاً الوضـع ىف ظـل دسـتور        ) ٣٩( باملنت بعد حاشية     راجع ما سيلي   .٣٧
 . كما هو موضح باملنت١٩٧١

 ضـد   ٣الدعاوى املرفوعة من بعض العاملني السابقني لدى وحدة النمرو           .٣٨
قرارات فصلهم ومل تثر حىت اآلن ىف هذه الدعاوى مسألة عدم نشر االتفاق             

 وقد  ٣النمرو  ة  وجترى حالياً جهود للتصاحل بني هؤالء العاملني وبني وحد        
مت تسوية بعض هذه الدعاوى باالتفاق خارج النطاق القضائي ومل تنشر بعد            
أى من هذه التسويات أو تفاصيل اإلجراءات القانونية الىت تتم وكـذلك            
تفاصيل التسويات وميكن احلصول على إفادات او معلومات موجزة مـن           

 ).١( حسب العنوان املبني ىف حاشية ٣وحدة النمرو 
 ومشكلة عـدم نـشر      ١٩٧١ر ما سيلى ىف املنت حتت عنوان دستور         أنظ .٣٩

 .املعاهدات واالتفاقات الدولية
 ٣٩راجع ما سبق باملنت ص  .٤٠
من اهم أنواع املعاهدات الىت ال تنتشر عادة ىف اجلريـدة الرمسيـة تلـك                .٤١

املعاهدات املتعلقة مبسائل الدفاع واالمن القومى والتسليح واالستخبارات        
تفاقات التفصليلية الىت تعد من قبيل العقود بني الـدول          وكذلك بعض اال  

وان كان ينطبق عليها الوصف القانوىن للمعاهدات بني الدول والىت ختضع           
 .الحكام القانون الدوىل العام

و ٩٣١ ص ١٩٨٠عبد العزيز سرحان مبادئ القانون الـدوىل العـام          / د .٤٢
راد جزء منه    اىل احلكم السابق إي    ٩٧٥وقد أشار سيادته ىف ص      . ٩٧٥ص
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فقط دون مناقـشة  اىل املبدأ ولكن سيادته أشار    ) ٣٥(ىف املنت فوق حاشية     
 .احلكم أو التعليق عليه

خطاب صادر من وزارة اخلارجيـة املـصرية ، إدارة الـشئون القانونيـة       .٤٣
م وموجه إىل سفارة الواليات املتحـدة       ٢٧/٢/١٩٩٥واملعهدات بتاريخ   
 .االمريكية بالقاهرة

شار إليها ىف اخلطاب املذكور هى إتفاقية املزايـا واحلـصانات           املعاهدة امل  .٤٤
املمنوحة إلعضاء مكتب التعاون العسكرى األمريكى بالقـاهرة واألفـراد      

. م٢٦/٧/١٩٨١العسكريني العاملني ىف بعثات املهام اخلاصة واملوقعـة ىف        
وهذه االتفاقية من االتفاقيات الىت تثري حبسب املوضوع مسائل وتنظيمات          

 تتطلب التطبيق بواسطة القضاء كما ىف حالة رفع الـدعاوى املباشـرة             قد
بواسطة املدعى باحلق املدىن أمام القضاء كما ىف حالة رفع الدعاوى املباشرة            
بواسطة املدعى باحلق املدىن امام القضاء اجلنائى ضد احد األفراد املتمـتعني    

 .بتك احلصانات الوارد النص عليها ىف االتفاقية
نفس املراجع املشار إليها ىف احلاشية املذكورة نفس        ) ٢١(حاشية رقم   انظر   .٤٥

 ).٢٢(املواضع وانظر ايضا حاشية 
 ).١٥(اظر حاشية رقم  .٤٦
عبذ العزيز حممد سرحان ،املرجع املشار إليـه ىف احلاشـية رقـم             / قارن د  .٤٧

 . نفس املوضوع-)٤٢(
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ة رقـم    املشار اليه ىف حاشي    ١٩٤٨ لسنة   ٩٢من امثلة ذلك القانون رقم       .٤٨
 املشار إليه ١٩٧٥ لسنة ٣٢وكذلك قرار رئيس جملس الوزراء رقم      ) ٢٣(

 ).٢٤(ىف حاشية رقم 
 لـسنة  ١٥٦٤قرار التفويض املعىن هنا هو قرار رئيس اجلمهوريـة رقـم      .٤٩

 بشان التفويض ىف مباشرة بعض االختصاصات والقـانون الـذى         ١٩٧٤
 لسنة  ٢٩ون رقم   أعطى لرئيس اجلموهورية سلطة التصرف باان هو القان       

 ىف شأن قواعد التصرف باان ىف العقـارات اململوكـة للدولـة        ١٩٥٨
 .والرتول على أمواهلا املنقولة والقوانني املعدلة له

قد يبدو االمر حمتمال للتعارض مع مبدأ االقليمية والذى يقرر سريان قانون             .٥٠
ـ            يم الدولة على كل الواقعات واالحداث والعالقات الىت جترى علـى إقل

الدولة او حتدث فيه وكذلك إختصاص قضاء الدولة بنظر مجيع املنازعـات     
ولكن مبـدأ  . والقضايا واملخالفات الىت تثور أو حتدث داخل إقليم الدولة        

االقليمية كان دائما مقيدا بأحكام القانون الدوىل العام الىت تقرر ما خيـرج             
 نطاق الوالية   عن نطاق االختصاص االقليمى للدولة وكذلك ما خيرج عن        

القاضئية االقليمية لقضاء الدولة ومن ذلك احكام احلصانات الدبلوماسـية     
واحلصانة السيادية للدول واحلكومات األجنبية وما تقضى املعاهدات الىت         
تربط ا الدولة من قيود على هذا االختصاص االقليمى تطبيقا لالصل العام        

 .ىف العالقات الدولية
ميثاق االمم املتحدة املفاوضات على اا مـن بـني           من   ٣٣ذكرت املادة    .٥١

 .الوسائل الدولية لتسوية املنازعات
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 . وما بعدها٦٤انظر املنت ص  .٥٢
عبد العزيز سرحان املرجع املشار اليـه       / د: انظر ىف ذلك على سبيل املثال        .٥٣

حممد طلعت الغنيمى املرجع    /  وما بعدها د   ٩٣٧ص  ) ٤٢(ىف احلاشية رقم    
 و بعدها املستشار سعيد علـى       ٥٠٠ص  ) ١٧(حلاشية رقم   املشار اليه ىف ا   
الوطىن ىف تطبيق وتفسري قواعد القانون الدوىل       دور القاضى   حسن اجلدار   

العام وصالة دكتوراه قدمت اىل كلية احلقوق جامعة االسكندرية ونوقشت          
 وما بعدها وانظر أيـضا  ٥٢٦ وما بعدها و ص      ٥٢٨ ص   ١٩٩٧ىف سنة   

 .I:  العام اخلارجى ىف املوضوع على سبيل املثـال ىف فقه القانون الدوىل
Brownlie, supra note (١٧), at ٣٢٢ et ; seq; 
Sucharithul, Immunity of states, in 
M.BEDJAOUI (ed) , international Loaw: 

achievements and prospects, (١٩٩١) ,٣٢٧. 
١٦٨ .٥٤ U.S  ٢٥٠ at  (١٨٩٧) ٢٥٢.                      
٢٤٦ .٥٥ U.S  ٢٩٧ at  (١٩١٨) ٣٠٣.                     
٢٤٦ .٥٦ U.S  ٣٠٤ at  (١٩١٨)  ٣١٠.                       
٢٦    .٥٧  .S.sDept. state Bull . (١٩٥٢) ٩٤٨         
٥٨. see, comment , Internatoinal Law Sovereign 

Immunity The first Decade of the Tate Letter 
Policy , ٦٠ Mich. L. REV (١٩٦٢)٤٥-١١٤٢ ١١٤٢. 

  : وبالنسبة للقانون املذكور ىف املنت فاالشارة هى 
٢٨ U.S.C. §§ ٠٧ – ١٦٠٣. 
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٥٩. see .H R.Rep .No. ٩٤ ,١٤٨٧ -٩٤ th Cong. , ٢d 
sess. (١٩٧٦) ٨-٧. 

٢٨ .٦٠ U.S.C. § ١٦٠٥ (a) (e). 
٢٨ .٦١ U.S.C. § ١٦٠٣ (d). 
 .احلاشية السابقة ، نفس املوضع .٦٢
هذا املوضوع واستعرض  " The Tate Letter "أثار خطاب تيت  .٦٣

األنظمة القانونية الىت تاخذ باحلصانة املقيدة للدول االجنبية ومنها النظـام           
القانوىن املصرى وأعرب عن احنيازة هلذه االنظمة انظر نـص اخلطـاب ىف             

 .نفس املوضع) ٥٧(املرجع املذكور ىف احلاشية رقم 
 : انظر ىف ذلك على سبيل املثال .٦٤

) ٥٣(املشار إليها ىف احلاشية رقم      ) الرسالة  (سعيد على حسن اجلدار، املرجع      / د
عد العزيـز   / د:  وما بعدها    ٥٦٢واألحكام القضائية الىت أشار إليها ص       

  . وما بعدها٩٧٧ص ) ٤٣(سرحان ، املرجع املشار اليه ىف احلاشية رقم 
 ٤٣٧٥رقم حكم حمكمة االسكندرية لالمور املستعجلة الصادر ىف الدعوى    .٦٥

م احلكم منشور بالـة املـصرية       ١٩٥٦ ابريل   ١٦ بتاريخ   ١٩٥٥لسنة  
 وما بعدها ومشار    ٨٣ ص   ١٩٥٦ اجلزؤ األول    ١٢للقانون الدوىل الد    

سعيد على حسن اجلدار ، الرسالة املشار اليها ىف احلاشية رقـم            / اليه ىف د  
 . وما بعدها٥٦٢ص ) ٥٣(
 .شية السابقةانظر نص احلكم املشار إليه ىف احلا .٦٦
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 لـسنة   ١٧٣حكم حمكمة القاهرة االبتدائية الصادار ىف الـدعوى رقـم            .٦٧
عبد العزيز سرحان املرجـع     /  مشار اليه ىف د    ٨/٦/١٩٦٤ بتريخ   ١٩٦٣

بـد  /  ومشار ايل ايضا ىف د     ٩٨٣-٩٨٢ص  ) ٤٢(املشار إليه ىف حاشية     
العمل العزيز سرحان قواعد القانون الدوىل ىف احكام احملام وما جرى عليه            

 ،  ١٩٧٢ىف صر الة املصرية للقانون الدوىل الد الثـامن والعـشرون            
 .٦٣-٦٢ص

 ٨١ لسنة   ٢٣٠حكم حمكمة استئناف القاهرة الصادار ىف االستئناف رقم          .٦٨
 وهو احلكم الصادر ىف االسـتئناف رقـم         ١٩٦٦ مايو   ٤قضائية بتاريخ   

ـ          م االسـتئناف  املرفوع طعنا على احلكم املذكور ىف احلاشية السابقة وحك
عبد العزيز سرحان املرجع املشار اليه ىف احلاشـية رقـم           / مشار اليه ىف د   

عبد العزيز سرحان ن املرجع     /  ومذكور أيضاً ىف د    ٩٨٧-٩٨٣من  ) ٤٢(
 .٦٨ -٦٤السابقة من ) ٦٧(املشار اليه الول مرة ىف احلاشية رقم 

 ).٦٧(انظر احلكم املشار ايه ىف احلاشية رقم  .٦٩
 ).٦٨(شار اليه ىف احلاشية رقم انظر احلكم امل .٧٠
 ).٦٨(انظر احلكم املشار اليه ىف احلاشية رقم  .٧١
 ٩٨٧ص  ) ٤٢(عبد العزيز سرحان املرجع املشار اليه ىف حاشية رقـم           / د .٧٢

عبد العزيز سرحان املرجع املشار اليه الول مرة ىف حاشـية           / وما بعدها د  
ار اليهـا   سعي على حسن اجلدار الرسالة املش     /  د ٦٩-٦٨ص  ) ٦٧(رقم  

 .٥٦٩ص ) ٥٣(ىف حاشية رقم 
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 ق  ٥٠ لـسنة    ١٤١٢احلكم الصادر من حمكمة النقض ىف الطعون أرقام          .٧٣
 وهـذا   ٢٩/٤/٤٩٨٦ق جبلسة   ٥٠ لسنة   ١٤٩٥ق  ٥٠ لسنة   ١٤٦٨

احلكم منشور ىف ملحق القواعد القانونية الىت قررا حمكمة النفض ىف مخس            
 ومشار ٧٧ى ص   حممود البناو /  إعداد املستشار  ١٩٨٥ -١٩٨٠سنوات  

سعيد على حسن اجلدار املشار اليها ىف حاشية رقـم         / إليه أيضا ىف رسالة د    
 .٥٧٠-٥٦٩ص ) ٥٣(
 جبلـسة   ٥٢ لسنة   ١٩٩٦احلكم الصادر من حمكمة النقض ىف الطعن رقم          .٧٤

 العدد االول يناير    ٢١ احلكم منشور مبجلة القضاة السنة       ٢٦/١١/١٩٨٦
 .١١٧ ص ١٩٨٨يونيو 

سعيد على حسن اجلدار املشار اليها      / ر اليها ىف رسالة د    راجع الفتاوى املشا   .٧٥
 . وما بعدها٥٢٨ص ) ٥٣(ىف احلاشية رقم 

على صادق أيو هيف ، القانون الـدوىل العـام         / د:انظر على سبيل املثال      .٧٦
 . وما بعدها٢٣٨ ص ١٨٦ بند ١٩٩٣

سعيد على حسن اجلدار الرسالة املشار اليهـا ىف حاشـية رقـم             / راجع د  .٧٧
 .١٥٥، ص )٥٣(
االتفاقية املشار اليها ىف املنت مل تنتشر وامنا نشر القرار اجلمهورى الـصادر              .٧٨

 وان كانت االتفاقية    ٢٧/١٠/١٩٨١باملوافقة عليها وهذا القرار صادر ىف       
 انظر نص خطاب وزارة اخلارجية املشار     ٢٦/٧/١٩٨١نفسها د وقعت ىف     
 ).٤٣(اليه ىف احلاشية رقم
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) ٧٥٤(وحاشية رقـم    ) ٧٣( ىف حاشية رقم     راجع احلكمني املشار اليهما    .٧٩
 .اعاله

انظر خطاب وزارة اخلارجية املصرية اىل السفارة االمريكية بالقاهرة واملشار           .٨٠
 ).٤٣(اليه ىف احلاشية رقم 

يالحظ أن النظام القانوىن املصرى والسياسة التشريعية املصرية والـسياسية          .٨١
خرية ىف االعفـاء مـن      العامة للدولة قد توسعت بشكل كبري ىف الفترة األ        

اخلصوع للقضاء الوطىن املصرى فهناك حواىل اتفاقية أبرمها او انـضمت           
اليها مصر ىف جمال االستثمار االجنىب ومحاية خترج املنازعات االستثمارية من 
جمال اختصاص القضاء املصرى وهناك اتفاقات اخرى كـثرية ىف جمـاالت         

ضاء املصرى  كما ان ترسانة اخرى خترج املنازعات من نطاق اختصاص القا   
ضخمة من القوانني الىت خترج املنازعات ىف جماالا من اختـصاص هـذا             
القضاء ومن أمثلتها القوانني املتعتمدة التفاقيات البترول املختلفـة وكـذا       

 ٢٣٠ ،   ١٩٧٧ لسنة   ٣٢،  ١٩٧٤ لسنة   ٤٣(قوانني االستثمار املتعاقبة    
 لـسنة   ٢٧صادر بالقانون رقم    وقانون التحكيم اجلديد ال    ) ١٩٨٩لسنة  

١٩٩٤. 
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