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خالصة:
اليدف من ىذه الدراسة التعرف عمى أىمية المراسم والبروتوكول في العمل الدبموماسي من خبلل
التطرق الى التطور التاريخي لممراسم والبروتوكول وابرز االتفاقيات والمعاىدات التي نظمت ىذا
المجال اليام في العمل السياسي والدبموماسي بين الدول  ،وكذا التطرق الى طبيعة الميام
المنوطة بالييئات الدبموماسية الدائمة والمؤقتة وطبيعة ممارستيا ألعماليا وتحديد فترة انتياء

عمميا والحصانات واالمتيازات الممنوحة ليا .
ولعل اتفاقية فيينا لمعبلقات الدبموماسية 1961م ىي نتاج مجيود دبموماسي كبير بين الدول
لتقنين أعراف الشعوب والدول في المراسم والبروتوكول  ،ولمحيثيات والممارسات السياسية التي
نتجت عن التطور المتبلحق لممراسم ولمنشاط الدبموماسي  ،وأيضاً كنتاج التفاق الدول األعضاء
في المجتمع الدولي.
كل ذلك أسيم في التوصل ليذه االتفاقية وغيرىا من االتفاقيات والمعاىدات التي نظمت بشكل
كبير نشاط الدبموماسية من خبلل البعثات الدائمة من خبلل موادىا التي عالجت كافة تفاصيل
ومبلبسات عمل البعثات الدبموماسية منذ النشأة أو قيام ىذه البعثات  ،ومرو اًر بالممارسات
واألنشطة والحصانات واالمتيازات وحتى إنتياء عمل ىذه البعثات.
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املقدية:
مشكلة الدراسة:
تثااار ماان حااين ألخاار مسااألة أىميااة الم ارساايم والبروتوكااول ومااا إذا كاناات ذا أىميااة أو جاادوى فااي
الوقت الراىن بادعاء أنيا من تقاليد الماضي أو أنيا يمكن تجاوزىا وعدم التقياد بياا فاي ساموكيات
األفراد في مختمف المجاالت وفي مقدمتيا العمل الدبموماسي عمى اعتبار أنو بات لادينا أدوات أو
وسائل دبموماسية حديثة غير تقميدية.

أهنية الدراسة:
تع ااددت ف ااي الفتا ارات الحالي ااة أوج ااو النش اااط الدبموماسا اي وزادت أىمي ااة ى ااذا النش اااط بتن ااوع وكثاف ااة
القضااايا المتعمقااة بعبلقااات الاادول ومصااالحيا المترابطااة ومااع ىااذا التنااوع والتعاادد واألىميااة لمعماال
الدبموماسااي كااان ال بااد ماان قواعااد ومبااادئ تاانظم وترتااب وتساايم فااي رقااي السااموكيات المرافقااة ليااذا
النشاط سواء عمى المستوى الفردي أو االجتماعي.

أهداف الدراسة:
 معرفة دقيقة لمفيوم ومجاالت الدبموماسية. معرفة معنى ومفياوم الم ارسام والبروتوكاول وتطورىاا التااريخي وأىميتياا السايما فاي العمالالدبموماسي.
 الوقوف عمى الجيود الدولية لوضع مراسم وبروتوكول خاصة بالعمل الدبموماسي. -معرفة أىم مبلمح وبنود اتفاقية فيينا الدولية لمعمل الدبموماسي ودورىا.

فرضيات الدراسة:
 ارتبط ظيور البروتوكول كنشاط أنساني بأول ظيور لمجماعات السياسية األولى. برزت أىمية المراسم بالتزامن مع بداية ممارسة النشاط الدبموماسي. ارت اابط تن ااوع ص ااور الم ارس اام بتن ااوع مج اااالت الدبموماس ااية وزادت أىميتي ااا بأىمي ااة العم ا الالدبموماسي.
 كمماا زادت تفاااعبلت المجتماع الاادولي كممااا ازدت الحاجاة لنظااام م ارسام وبروتوكااول حااديثومناسب.
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تكسينات الدراسة:
إنسجاماً مع أىداف وأىمية وفرضيات الد ارساة تام تقسايم ىاذه الد ارساة إلاى ثبلثاة مباحاث ،المبحاث
األول نتناااول فيااو ماان خاابلل مطمبااين تعريااف وأىميااة ومجاااالت الدبموماسااية ،وفااي المبحااث الثاااني
نتناول تعرياف البروتوكاول وأىميتاو بالنسابة لمدبموماساية وتطو ارتاو ومجاالتاو ،وفاي المبحاث الثالاث
نتناول كيفية نظمت إتفاقية فييناا لمعبلقاات الدبموماساية ألىام مفاصال النشااط لمبعثاات الدبموماساية
الدائمة.
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املبحث األول
اندبهىياسية
(انتعريف -األهداف واألهًية -جماالتها)
مدخل:
نيدف من خبلل ىذا المبحث طرح صورة مركزة وواضحة عن العمل الدبموماساي بشاكل يقارب لناا
كيفية ارتباط المراسم والبروتوكول بنجاح النشاط الدبموماسي ،إذ سنتناول في ىذا المبحث توضيح
مفي ااوم وتعري ااف الدبموماس ااية وأى اادافيا م اان خ اابلل مطم ااب أول وك ااذلك إبا اراز أى اام أش ااكال وص ااور
ومجاالت العمل الدبموماسي كمطمب ثاني.
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املطهب األول
تعريف وأهًية اندبهىياسية

أوالً :مفهوو وتعريف الدبلوماسية:
يعود أصال مصاطمح دبموماساية إلاى كمماة "دبماوم" اليونانياة وتعناي ماا يطباق أو يطاوي
عمااى مخطااط أو كتاااب أو رسااالة صااادر عاان الممااك أو رئاايس الدولااة ومطويااة إلااى طيتااين بياادف
حفظيااا ،وماان ثاام تطااور مفيااوم الدبموماسااية عنااد الرومااان ليعنااي الصاافائح المعدنيااة ذات الااوجيين
المطبقين والتي كانت تمنح لؤلشخاص المبعاوثين أو الوافادين فاي الخاارج كممثماين لمماوكيم ،ومان
ثم شمل ىذا المفيوم الوثائق الرسمية المتعمقة بالعبلقات بين الدول.

()1

ومنذ القرن الخامس عشر أخذت كممة دبموماسية تشير إلى عممياة إدارة وتسايير وتنظايم العبلقاات
بين الدول عن طريق المفاوضات وبواسطة السفراء والمبعوثين.

()2

وقااد توطااد ىااذا المفيااوم فااي نيايااة القاارن الثااامن عشاار مااع والدة أول بعثااة دبموماسااية دائمااة ومااع
تطور الدول القومية وخاصة مع مؤتمر فييناا لعاام  1815حياث بادأ وألول مارة اساتخدام مصاطمح
دبموماسية وصفة دبموماسي ،وأصبح عرفاً دولياً مستخدما من جميع الدول حياث أناو عنادما ياتكمم
اليااوم عاان الدبموماسااية فإنيااا تعنااي إدارة وتنفيااذ العبلقااات الخارجيااة بااين الاادول ،وعناادما نااتكمم عاان
الدبموماسي فإنو يعني ممثل الدولة الدائم "السفير" لدى دولة أخرى أو مساعديو.

()3

 تعريف الدبموماسية:تعااددت تعريفااات الدبموماسااية ماان كاتااب رخاار أو مخااتص بشاائون العبلقااات بااين الاادول وبحس اب
تطااور الرؤيااة لمكونااات وشااخوص المجتمااع الاادولي وبناااء عمااى تمااك التعريفااات والتطااور الحااالي
لممجتمع الدولي وشخوصو وضع عمماء السياسة في الوقت الحالي تعريفين شاممين لمدبموماسية:
أ -التعريفففف ا:و  :ىااو أن " الدبموماسااية ىااي أداة تنظاايم وتساايير الشاائون الخارجيااة لماادول بمااا
يتماشاى ماع مصاالحيا الوطنياة ،ويتماشاى ىاذا التعرياف ماع المفياوم التقميادي بارتبااط الدبموماسااية
بالدول.

()4

ب -التعريف الثاني :وىو يتماشى مع المفيوم الحالي لماىية المجتمع الدولي أي أناو يأخاذ بعاين
االعتبار وجود شخوص دولية غير الدول وىاي المنظماات االقميمياة والدولياة كااألمم المتحادة وىاو
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يعتبر أن الدبموماسية "ىي أداة وأسموب تسير وتنظيم العبلقات الدولية ألشخاص المجتمع الادولي
بعضيم البعض"(.)5

ثاىياً :أهنية وأهداف الدبلوماسية:
كنش اااط إنس اااني سياس ااي تكتس ااب الدبموماس ااية أىمي ااة كبيا ارة من ااذ ظيورى ااا م ااع نش ااوء المجتمع ااات
اإلنسااانية والكيانااات السياسااية القديمااة وت ازياادت ىااذه األىميااة مااع التطااور التاااريخي والسياسااي ليااذه
الكيانات في إطار المجتمع الدولي  ،ويمكن إبراز أىام مظااىر ىاذه األىمياة وكاذلك الوقاوف عماى
أىداف العمل الدبموماسي عمى النحو ارتي:
أ -تعكااس الدبموماسااية عاادم اسااتطاعة الجماعااات البش ارية والوحاادات البش ارية السياسااية منااذ القاادم
العاايش طااويبلً فااي عزلااة تامااة الواحاادة عاان األخاارى ،باال أنيااا كاناات تبحااث عاان ضااروريات بقائيااا
وزيااادة قوتيااا وىيمنتيااا ،وماان أجاال ذلااك فااإن ىااذه الجماعااات كااان لاادييا الشااعور والرغبااة لؤلتصااال
والتفاوض فيما بينيا من حين رخر ،إلى إقامة عبلقات فيماا بينياا لتباادل ماا يفايض عان حاجتياا
ولتسااويو المنازعااات التااي قااد تنشااأ ،أو لبلتفاااق ضااد عاادو مشااترك ،أو لمعرفااة الشااعوب األخاارى
ولبلتفاق عمى تنظيم استغبلل الموارد الطبيعية فيما بينيا أو لممجامبلت وعبلقات الود.

()6

ب -الدبموماسااية ىااي وساايمة لتجنااب الص اراعات والحااروب بااين الاادول ماان خاابلل إعطاااء فرصااة
لماذكاء والكياسااة والتفاااوض إلدارة العبلقااات ووانياااء وتسااوية الخبلفااات بااين الاادول وتبااادل المصااالح
بدالً عن تضارب المصالح.

()7

جا ا -الدبموماسااية وساايمة لتعريااف الشااعوب ببعضاايا الاابعض ماان خاابلل التعريااف بثقافااات الشااعوب
والتقريب بين ىذه الثقافات وخمق حالة من التواصل اإلنساني الراقي والمثمر.
د -الدبموماسااية وساايمة لتمثياال ساامطات ومصااالح الااببلد لاادى الحكومااات والاادول األجنبيااة ،والعماال
عمى أن تحتارم وال تنتياك أو يساتيان بحقاوق وىيباة الاوطن فاي الخاارج أو حقاوق رعاياا الادول فاي
الدول األخرى.

()8

ىا -الدبموماسية ىي أساساً إدارة العبلقات الرسمية بين الدول عن طريق االتصاالت والمفاوضات
بيدف حل المشاكل الشائكة أو تفادي وضع ييدد سبلم وأمن المجتمع الدولي.

()9

و -تحمل الدبموماسية عبء المحافظة عمى عبلقات الود بين الادول وتنمياة ىاذه العبلقاات الودياة
فتبادل العبلقات الدبموماسية بين دولتين أول مظيار مان مظااىر العبلقاات الدولياة بينيماا والقائماة
عمى أسس الصداقة ورعاية المصالح بينيما.

()10

9

ز -تعتبر الدبموماسية من أىم وسائل الدول لمتوصل إلى المواثيق والمعاىدات واالتفاقيات الدولية
وك ااذلك وس اايمة تعب اار م اان خبللي ااا ال اادول ع اان احترامي ااا لي ااذه االتفاقي ااات الت ااي تعتب اار أح ااد قواع ااد
المعااامبلت بااين الاادول والتااي تياادف إلااى خدمااة مصااالحيا ولتحقيااق الساابلم العااالمي وتنظاايم حياااة
المجتمع الدولي بعيداً عن الفوضى والصراعات.

()11

ح -الدبموماسية عممية سياساية ساممية تساتخدميا الادول لتنفياذ وتحقياق أىاداف سياساتيا الخارجياة
في تعامميا مع الدول واألشخاص الدوليين ارخرين ضمن النظام الدولي.
ط -الدبموماس ااية أداة رئيس ااة لتنظ اايم الم ااؤتمرات الدولي ااة وعم اال المنظم ااات الدولي ااة وإلدارة ووانج اااح
وتحقيق أىدافيا باتجاه تنظيم المجتمع الدولي.
ك -الدبموماسية وسيمة لخمق التعاون والتنسيق الدولي اليادف لمواجية الكوارث اإلنسانية التي قاد
تصاايب مجتمااع أو إقماايم أو دولااة مااا وواغاثااة المنكااوبين بحاااالت الحااروب والمجاعااة وحقااوق األفاراد
ووانتياك الحريات.
ل -الدبموماسااية وساايمة لتنظاايم ووانجاااح الفعاليااات الدوليااة الراميااة لخمااق تقااارب بااين الشااعوب ساواء
كان ذلك فعاليات ثقافية اقتصادية رياضية وفنية...الخ.
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املطهب انثاني:
صىر وجماالت اندبهىياسية

مدخل:
ونقص ااد بص ااور ومج اااالت الدبموماس ااية بالطريق ااة أو الكيفي ااة الت ااي اخت ااارت أو أتفق اات عميي ااا دول ااة
وأخاارى أو انتيجتيااا لتساايير عبلقاتيمااا ورعايااة مصااالحيما المتبادلااة ،ويمكاان أن نميااز بااين نااوعين
ماان ىااذه المجاااالت األولااى ىااو عباار البعثااات الدبموماسااية الدائمااة والخاصااة أو عباار مااا يساامى
دبموماسية المؤتمرات والمنظمات الدولية وأيضاً الدبموماساية المباشارة (دبموماساية القماة) باإلضاافة
إلى صور المجامبلت بين الدول.

أوالً :البعجات الدبلوماسية
أ -البعثات الدبموماسية الدائمة:
وىي " جياز لشاخص مان أشاخاص القاانون الادولي العاام معتماد لادى شاخص خخار مان أشاخاص
ىااذا القااانون ميمتااو رعايااة العبلقااات الدبموماسااية لااذلك الشااخص"( ،)12وليااذه البعثااات عنص ارين،
العنصا ا اار البشا ا ااري أي الموظفا ا ااون الدبموماسا ا اايون ،وعنصا ا اار ما ا ااادي أي السا ا اافارة أو الممثمي ا ا اة أو
المفوضية ،وتنشاأ ىاذه البعثاات وفاق اتفاقياة أو بروتوكاول باين دولتاين أو شخصاين دولياين بإقاماة
عبلقااات دبموماسااية وماان ثاام تأساايس بعثااات دبموماسااية دائمااة لاادى بعضاايم الاابعض وفااق مباادأ "
المعاممة بالمثل"(.)13
وفيما يمي أنواع البعثات الدبموماسية الدائمة:

()14

 -1السفارة والمفوضية:
وىااذا التقساايم بحسااب رتبااة رئاايس البعثااة ،فالبعثااات التااي ي أرساايا ساافير ىااي ذات مرتبااة عميااا وىااي
(السفارة) وبعثات ذات مرتبة ثانية (مفوضية) يترأسيا وزير مفوض.
 -2البعثات الدبموماسية الدائمة لدى المنظمات الدولية الحكومية :وىاي التاي تعتمادىا الادول لادى
المنظمات الدولية.
 -3المفوضااية السااامية :وقااد ظياار ىااذا النااوع بعااد انحسااار االسااتعمار وظيااور عشارات ماان الاادول
الجديدة التي تربطياا عبلقاات خاصاة ماع مساتعمرييا الساابقين مثال دول الكومنولاث البريطااني أو
دول الفرانك فورن.
00

 -4البعثات الدبموماسية المعتمدة مان قبال المنظماات الدولياة لادى بعضايا الابعض أو لادى الادول
كممثميو األمم المتحدة أو االتحاد األوربي أو الجامعة العربية.
 -5البعثات الدبموماسية لحركات التحرر الوطنية لدى الدول والمنظماات الدولياة بصافتيا أعضااء
كاممة العضوية أو مراقبة أو حتى مع بعضيا البعض.

ب -البعثات الخاصة:
وىي األسموب األكثر قدماً لمعبلقات الدبموماسية والذي كان ساائداً حتاى والدة البعثاات الدائماة فاي
القاارن الخااامس عشاار الماايبلدي ،ولكاان مااع مطمااع القاارن السااادس ماان ىااذا القاارن ومااا رافقااو ماان
المشاكل والتعقيدات والتخصصات في مجال العبلقات الدولية بحيث ظيرت البعثات الدائماة غيار
قادرة منفردة عمى القيام بميامياا عاادت البعثاات الخاصاة لمباروز فاي معالجاة الكثيار مان المشااكل
بين الدول.
ويقصد بالبعثة الخاصة بأنيا " :بعثة مؤقتة تمثل الدولة وتوفدىا دولة إلى دولة أخرى بموافقة ىذه
األخيرة لتعالج معيا قضايا خاصة أو لتؤدي لدييا ميمة محددة"(.)15
والبد أن تكون قد اتفقت دولة البعثة الخاصة مع الدولة المستقبمة ليا عمى تفاصيل وصول وعمال
ووضع ىذه البعثة ،ولمدولة الموفدة كامل الحرية بتعيين أعضاء بعثتيا الخالصة ويمكان أن تكاون
ماان ممثاال واحاادا أو أكثاار ،ويجااب إخطااار و ازرة خارجيااة الدولااة المسااتقبل بتكااوين البعثااة الخاصااة
وبأية تغيرات الحقة وبالوصول والمغادرة النيائية ألعضائيا.
وتنتيي ميام البعثة الخاصة بأحدى الطرق ارتية:

()16

()17

 -1باتفاق الدولتين المعنيين.
 -2بإنجاز البعثة الخاصة لمميمة المكمفة بيا.
 -3بإنقضاء األجل المحدد ليا.
 -4بإخطار من الدولة الموفدة بأنيا ميمتيا أو استدعائيا.
 -5بإخطار من الدولة المستقبمة بإنياء ميمتيا.
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ثاىياً :صور ودلاالت اجلديدة للعنل الدبلوماسي:
م ااع تط ااور وتبلح ااق القض ااايا المتعمق ااة بالعبلق ااات الدولي ااة ب اارزت ص ااور ومج اااالت مختمف ااة لمعم اال
الدبموماسااي أبرزىااا الدبموماسااية المباش ارة وأىاام صااورىا دبموماسااية "القمااة" ودبموماسااية المااؤتمرات
وكذلك دبموماسية المنظمات الدولية ،ويمكن توضيح ىذه المجاالت عمى النحو األتي:

أ -الدبموماسية المباشرة:
وىي تمك االتصاالت والمقاءات التي تتم بين رؤساء الدول وىي ما يعرف بدبموماسية القمة ،وبين
رؤسااء الحكومااات أو وزراء الخارجياة أو زعماااء الحركاات الوطنيااة أو األمنااء العاااممين لممنظمااات
الدوليااة.

()18

والتااي تياادف إلااى إج اراء مفاوضااات لمتوصاال إلااى ق ا اررات سياسااية ىامااة أو اتفاقيااات

دولية.
ونشير ىنا إلى إن ىذا الناوع مان الدبموماساية وعماى الارغم مان كوناو ساحب جازء مان أىمياة عمال
البعثات الدبموماساية بحكام أن االتصاال المباشار باين قاادة وزعمااء الادول ومسائولييا قاد يسارع مان
نت ااائج وثم ااار التواص اال الدبموماس ااي إال أن وج ااود البعث ااات الدبموماس ااية م اان ش ااانو أيضا ااً التميي ااد
والتحضير لمثل ىذه المقاءات بما يسيل ويدعم من نتائجيا المباشرة.

ب -دبموماسية المؤتمرات الدولية:
ويقصد بيا "جميع االجتماعات لممثمي مجموعاة أشاخاص المجتماع الادولي لمعالجاة قضاايا ماؤثرة
عمى عبلقاتيم المشتركة"(.)19
وال تعد ىذه المؤتمرات أسموباً جديداً فاي العبلقاات الدولياة فينااك ماؤتمرات ساابقة ووان اختمفات فاي
طريق ااة انعقادى ااا نظا ا اًر الخ ااتبلف ظ ااروف العبلق ااات الدولي ااة خ اابلل الق اارون الماض ااية مث اال م ااؤتمر
وسااتفاليا لمساابلم عااام 1618م ومااؤتمر فيينااا لمعبلقااات الدبموماسااية  1815ومااؤتمر الىاااي عااام
1899م وقاد ت ازيااد حاليااً عاادد ىاذه المااؤتمرات بفضاال تطاور وسااائل المواصابلت وت ازيااد عاادد دول
العالم وتزايد تشابك مصالحيا.

ج -دبموماسية المنظمات الدولية:

ترجع والدة المنظماات الدولياة لمطماع القارن الماضاي ،وتعتبار فاي وقتناا الحاالي مان أىام أشاخاص
المجتمع الدولي ،ويمكن اعتبار المنظمات الدولية كمؤتمر مستمر أو دائم األنعقاد وىو ما يتطمب

وجود أجيزة دائمة ومتخصصة ليا باإلضافة لشخصية دولية خاصاة بياا ووارادة ذاتياة مساتقمة عان
()20
إرادة أعضائيا.
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ويكون لمدولة تمثيال لادى المنظماة بانفس الطريقاة الممثماة بياا ىاذه الدولاة فاي دولاة أخارى ،وتكاون
الدولة العضو ممثمة في المنظمة الدولية بواساطة مشااركة ممثمياا فاي نشااطات أجيازة المنظماات،

ولمدول األعضاء عادة بعثات دائمة تمثميا لدى المنظمات الدولية تشبو كثي اًر البعثاات الدبموماساية

دائمة.

د -المجامالت الدولية:
ومن صورىا ارتي:

()21

 -1التياني :وىاي تباادل التيااني باين الرؤسااء باألعيااد القومياة والمناسابات الميماة أو تأيياد قارار
سياسي خاص أو النجاة من محاولة اغتيال أو النجاح في االنتخابات...الخ.

 -2التع ااازي :ويتب ااادل رؤس اااء ال اادول التع ااازي ف ااي وف اااة الشخص اايات العام ااة أو أفا اراد األسا ارة أو
الكوارث الطبيعية.

 -3بتبادل اليدايا وتبادل األوسمة في المناسبات المختمفة.
 -4االعتااذار :اي اعتااذار رؤساااء الاادول عمااا ألحقتااو دولياام ماان أض ارار قوميااة أو إنسااانية لاادول

أخرى "دبموماسية االعتذار" مثل اعتذار اليابان لدول جنوب شارق أسايا عماا ألحقتاو الياباان خابلل
الحرب العالمية الثانية.

 -5تقاديم المساااعدات المادياة والفنيااة خاصاة أوقااات الكاوارث وتعبار ىااذه المسااعدات عاان مواقااف
سياسية بين الدول.
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املبحث انثاني
املراسى وانربوتىكىل
املفهىو – انتطىر انتارخيي –األهًية
متهيد:
نياادف ماان خاابلل ىااذا المبحااث توضاايح أباارز النقاااط المتعمقااة بموضااوع الم ارساام والبرتوكااول حتااى
يتساانى لنااا بعااد أن وضااحنا مفيااوم وأىميااة ومجاااالت الدبموماسااية رساام صااورة متكاممااة عاان أىميااة
ودور المراسم والبرتوكول في إنجاح عمل الدبموماسية والدبموماسي.
وسنتناول في ىذا المبحث تعريف مفيوم المراسم والبروتوكاول وأىميتياا بالنسابة لمدبموماساية وذلاك
ماان خاابلل مطمااب أول وكااذلك تسااميط الضااوء عمااى تطااور وصااور الم ارساام والبرتوكااول الدبموماسااي
ووابراز أىم مجاالت المراسم في المطمب الثاني.
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املطهب األول
يفهىو املراسى وانربوتكىل وأهًيتها
أوالً :تعريف املراسه والربوتوكول
كممااة بروتوكااول كممااة إنجميزيااة تعنااي قواعااد السااموك وأصااول المجااامبلت ،وأصاال الكممااة يونانيااة
وىي مشاتقة مان اسام لناوع مان الشاجر وضاعت أحادى أوراقياا يومااً عماى إحادى االتفاقياات الياماة
ومكتوب عمييا كيفية تطبيق بعض بنود تمك االتفاقية.

()22

وكممة مراسم ىي الترجمة العربية لكممة بروتوكول وتطمق عمى القواعد واإلجاراءات التاي تتباع فاي
المعامبلت المتبادلة بين الدول في المناسبات الرسمية المختمفة.

()23

ويجب أن نشير إلى أن ارتباط مفيوم المراسم والبروتوكول بمفيوم اإلتيكيت وىي مصطمح فرنسي
يقصااد بااو ارداب العامااة فااي التعاماال مااع األشااياء فيااي تعنااي ف ان احت ارام الاانفس واحت ارام ارخ ارين
وحسن التعامل معيم وتعني الذوق العام والذوق االجتماعي وخداب الساموك والمياقاة وفان التصارف
في المواقف الحرجة.
بمعن ااى أن كمم ااات (م ارس اام -بروتك ااول -إتيكي اات) تعن ااي األوام اار أو مجموع ااة المب ااادئ والقواع ااد
المكتوبة وغير المكتوبة التي تنظم المعامبلت في نواحي الحياة المختمفة.
غياار أنااو يمكاان أن تميااز بااين البروتوكااول واالتيكياات إذ أن البروتوكااول يخااص مسااتوى معااين ماان
المجتمع ،بينما االتيكيت ميزة لكل إنسان عمى األرض ،كما في االتيكيت المباقة والتياذيب تتطاور
أو تتبدل أو يجري تجاوزىا جزئياً في حاين أن قواعاد البروتوكاول حازماة ال يمكان تجاوزىاا فقواعاد
البروتكااول ذات طبيعااة قانونيااة تمتاازم بيااا جميااع الاادول مثاال اتفاقيااة فينااا لعااام 1961م ،فنجااد أن
الدبموماسي وممثمي الدول ممزمون بمراعاة واحترام قواعد البروتوكول وكذلك االتيكيت.

()24

ويمكن القول أن "األتيكيت" و "البروتكول" يكمبلن الواحاد منيماا ارخار ،ويصابان فاي اتجااه واحاد
ىا ااو التناسا ااق وواذا كا ااان البروتوكا ااول مجموعا ااة ما اان القواعا ااد واإلج ا اراءات فا ااي العبلقا ااات الرسا اامية
اإلنسااانية ،فااإن االتيكياات أو السااموك الحساان يصااب فااي العبلقااات العامااة الخاصااة الفرديااة ،وعمااى
مستوى المجتمعات الصغيرة الضيقة(.)25
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ولمتوضاايح تعتباار الم ارساام والبروتوكااول عماام وفاان مع ااً فيااو عماام ألنااو يسااتوجب معرفااة الكثياار ماان
القواعد التي تحكم المعامبلت وتؤدي بيا إلى النجاح ،ومن ىذه القواعد مااىو متباع باألسابقية فاي
الحفاابلت العامااة والعااادات الخاصااة بالزيااارات ومجمااوع ىااذه القواعااد أطمااق عمييااا اساام "بروتوكااول"
وىااذا ال يمنااع وجااود مجموعااة قواعااد قااد تكااون أقاارب إلااى الحااس فيتصاارف الشااخص بالممارسااة
ويواجييا بحاستو السادسة "االتكيت" .
إذا البروتوكول ىو الحادود التاي يتحارك فيياا الفارد طبقااً لمقواعاد الموضاوعة والمتعاارف عميياا فاي
معامبلتاو الرسامية واالتيكياات ىاو روح الم ارسام والبروتوكااول بمعناى أن األثناين متبااادالن فاي الفياام
ومتبادالن نظرياً

وتطبيقياً)26( .

وىناااك ماان يعتباار الم ارساام ( البروتوكااول) محصاامة لمجمااوع اإلج اراءات والتقاليااد وقواعااد
المياقة التي تسود المعامبلت واالتصاالت الدولية ،كما تقوم تنفياذاً لمقواعاد الدولياة والعاماة أو بنااء
عمى العرف الدولي(.)27

ثاىياً :أهنية املراسه والربوتوكول:
بداية تبرز أىمية المراسم والبروتوكول من كونيا تعد مطمب ممح وغريزي فاي حيااة اإلنساان الاذي
يبحث عن قواعد ونظم تحدد سموكو تجاه ارخرين ،فالحاجة إلى المراسم وجدت ماع بداياة الخميقاة
ومفيوميااا يمااس كاال مااا حااول بنااي اإلنسااان ،إذ أن المطمااوب لمممارسااة الصااحيحة أن تكااون ىناااك
قاعدة معترف بيا ومعروفة لضمان نجاحيا.
وزادت أىمية الم ارسام والبروتوكاول مناذ الوىماة األولاى لظياور الشاعوب والمجتمعاات البدائياة حياث
نشأت العبلقاات األولاى بينياا ماع إيفااد البعثاات لحضاور مناسابات خاصاة أو إلجاراء المفاوضاات
أو عقد االتفاقات والتحالفات وتعزيز الصداقة بينيا...

()28

ومااع تطااور العبلقااات س اواء بااين الاادول أو عمااى المسااتوى الااداخمي زادت الحاجااة لقواعااد الم ارساام
والبروتوكااول ألنيااا تعباار عاان اإلج اراءات والتقاليااد وقواعااد المياقااة التااي تسااود المعااامبلت فااي اي
مجال سواء محمياً أو دوليا ،فثقافة المراسم والتسمح بيا ذات أىمية في كثير من المجاالت بالاذات
فااي مجااال إنشاااء العبلقااات وولااوج المجتمعااات لتعزيااز الصاابلت والتفاااوض والمحادثااات فااي كاال
األطر الشركات والمؤسسات والبنوك واإلعبلم وبالطبع في المقدمة فاي مجاال الدبموماساية وتمثيال
الدول.

()29
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إذ يترتااب عمااى الفاارد الااذي يعماال فااي مجااال الدبموماسااية والعبلقااات الدوليااة م ارعاااة قواعااد الم ارساام
والبروتوكول في أداء واجبو واتصاالتو سواء اليومية العادية أو تمك التي يتطمبيا ميام وظيفتو بما
ي ااؤدي إل ااى النج اااح ف ااي عبلقات ااو واتص اااالتو ،م اان ناحي ااة أخ اارى وبس اابب كثا ارة وغا ا ازرة العبلق ااات
الدبموماسية بين الدول بين األفاراد الممثماين لادوليم ظيارت الحاجاة إلاى االتفااق عماى تقناين قواعاد
وتقاليد بعينيا تحدد أصول التعامل بين الدول عن طريق ممثمييا الموجاودين فاي البمادان األخارى.
()30

ولكي يتحرك الدبموماسي في معامبلتو الرسمية عمى أسس سميمة أتت قواعد المراسم والبروتوكاول
المتعارف عمييا من خبلل العرف والتقاليد الدولية والمتفق عميو بين الادول ،فياذه القواعاد سااىمت
فااي معالجااة الكثياار ماان اإلشااكاليات واإلح ارجااات واالختبلف اات التااي كاناات تحاادث أثناااء الحفاابلت
الرساامية والزيااارات الرساامية والمااؤتمرات والمفاوضااات بااين الاادول مثاال إشااكالية األساابقية ،وكااذلك
عالجت قواعد المراسم والبروتوكول القضايا والتفاصايل المتعمقاة بحيااة وعمال البعثاات الدبموماساية
ما اان حيا ااث الصا اافة والميا ااام والم ازيا ااا والحصا ااانات واالسا ااتقبال والتوديا ااع ،وأيضا ااا عالجا اات قواع ا اد
البروتوكااول األمااور المتعمقااة بعقااد المااؤتمرات الدوليااة والتحضااير ليااا وأوضاااع المنظمااات الدوليااة،
ىذا باإلضافة إلى مراسم متعمقة بقواعد المجامبلت بين الدول كالتياني واليدايا والزيارات الخاصة
وقواعد تنظيم الحفبلت وموائد الطعام التي تجمع الرؤساء والمماوك وحفابلت البعثاات الدبموماساية،
وكااذلك العبلقااات بااين الدبموماساايين فااي الدولااة الواحاادة والكثياار ماان القضااايا التااي سنوضااحيا فااي
مطالب الحقة من ىذه الدراسة.
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املطهب انثاني
املراسى وانربوتىكىل انسياسي واندبهىياسي

مدخل:
سا اانحاول ما اان خا اابلل ىا ااذا المطما ااب توضا اايح أسا ااس الم ارسا اام والبروتوكا ااول التا ااي نظما اات العما اال
الدبموماسااي بمختمااف أشااكالو ،إذ يمكاان أن نصاانف ىااذه البروتوكاوالت الااى شااقين األول يتناااول أو
ينظم الوظيفة الدبموماسية في إطار البعثات الدبموماسية الدائمة وىي المواد التي وردت في اتفاقية
فين ااا لمعبلق ااات الدبموماس ااية ع ااام 1961م وألىميتي ااا س اانفرد د ارس ااتيا ف ااي المطم ااب الثال ااث ،والش ااق
الثاااني ىااي الم ارساام المتعمقااة بالجوانااب االجتماعيااة أو االتيكياات التااي نظماات األنشااطة المتعمقااة
بالنشاط الدبموماسي السيما الحفبلت والزيارات والمؤتمرات وىاو ماا سايتم تناولاو فاي ىاذا المطماب،
وقبل ذلك نجد من األىمية طرح موجز لمتطور التاريخي لمبروتوكوالت الدبموماسية.

أوالً :التطور التارخيي للربوتوكوالت واملراسه الدبلوماسية:
ترجع فكارة الم ارسام والبرتوكاوالت السياساية إلاى العصاور القديماة حياث نشاأة العبلقاات األولاى باين
الشااعوب البدائيااة بصااورة متقطعااة ،وقااد باادأت البرتوكاوالت السياسااية بااين الاادول منااذ القاادم فوجاادت
عبلقات دبموماسية تربط بين مصر وبابل عام  1451قبل الميبلد وما اتبع ذلك من تطبيق قواعد
الم ارسا ا ا اام والبروتوكا ا ا ااول واالتيكيا ا ا اات س ا ا ا اواء بالنسا ا ا اابة لمحصا ا ا ااانات الدبموماسا ا ا ااية أو االسا ا ا ااتقباالت
والحفبلت.

()31

وانتشرت قواعد المراسم والبروتوكوالت المتعمقاة بحصاانة السافراء وأصاول معااممتيم واساتقباليم فاي
عيد المادن اليونانياة القديماة ،ثام فاي عياد الروماان ساواء فاي عياد اإلمبراطورياة الرومانياة الغربياة
في روما أو اإلمبراطورية الرومانية الشرقية في القسطنطينية والتي سميت بالدولة البيزنطياة ،وفاي
العصر األموي ثم العباسي نجد المراسم الخاصة بالخمفاء والوزراء التي تنظم الدخول عمى المموك
وتحياتيم وتناااول الطعاام معياام وكيفيااة الجماوس والتحاادث معياام وخداب الرسال والمبعااوثين واسااتقبال
الخمفاء والوالة لمشعب في األعياد.

()32

أمااا فااي العصاار الحااديث فقااد أخااذت قواعااد البروتوكااول واالتيكياات طااابع البساااطة وعاادم التكمااف
والتقيااد المطمااق بأنماطيااا السااابقة مااع ثبااات قواعاادىا األساسااية التااي تياادف إلااى األرتقاااء بمسااتوى
التعامل الدبموماسي واالجتماعي.
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ويختمااف ال ارأي والتطبيااق فااي نظاام الم ارساام ماان دولااة إلااى دولااة ،وماان المياام أن تعاارف أن معظاام
قواعد الم ارسام المعروفاة لمعاالم قاد تام إقرارىاا فاي ماؤتمر فيناا عاام 1851م وماؤتمر إيكاس الشاايل
عام 1881م وىي في غالبيتيا قواعد عرفية تم تقنين بعضيا(.)33
ومنااذ ذلااك الحااين توالاات الجيااود الفرديااة لمفقياااء والمؤسسااات الجامعيااة المختصااة بالشاائون الدوليااة
لتجميع القواعد العرفية التي تحكم الدبموماسية وتصنيفيا ومن ثم تم صياغة مشاريع بيادف تبنيياا
ماان قباال الاادول فااي تعامبلتيااا ،وكاناات ىااذه المشاااريع أساس ااً لمجنااة خب اراء القااانون الاادولي لعصاابة
األمم ومن ثم المجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة األمم المتحدة التي قامات بانجااز مشاروع عاام
1957م ،وبعااد تضاامين ىااذا المشااروع مبلحظااات ووجيااات نظاار حكوم اات الاادول األعضاااء فااي
األماام المتحاادة سااممت المجنااة المشااروع الجديااد لمجمعيااة العامااة التااي كمفاات األمااين العااام داج ىماار
شولد لمدعوة لعقد مؤتمر دولي عام لمناقشة المشروع لمموافقة عميو كاتفاقية دولية عامة ،وثام عقاد
ىذا المؤتمر في العاصمة النمساوية فينا من  4-2مارس عام 1961م وحضاره ممثماون عان 81
دولااة باإلضااافة إلااى ممثمااين عاان بعااض المنظمااات الدوليااة واإلقميميااة حيااث تاام إقارار المشااروع فااي
صااورتو النيائيااة كاتفاقيااة دوليااة عامااة تحاات اساام – اتفاقيااة فينااا لمبعثااات الدبموماسااية الدائمااة -فااي
 18أبري اال 1961م ،وتض اام ى ااذه االتفاقي ااة  53م ااادة اقتص اارت عم ااى القواع ااد الخاص ااة بالبعث ااات
الدبموماسية الدائمة والتي سنشرحيا في المبحث الثالث(.)34

ثاىياً :أبرز اجلواىب اليت ىظنتها قواعد املراسه والربوتوكول:
باإلض ااافة إل ااى الم ارس اام والبروتوك ااول الت ااي نظم اات الوظيف ااة الدبموماس ااية لمبعث ااات الدائم ااة ،ىن اااك
مجاااالت وأنشااطة يمارساايا المساائولون والقااادة والرؤساااء والممثمااين لماادول خضااعت لقواعااد الم ارساام
والبروتوكول ومن أجل تنفيذىا عمدت الدول إلى إنشااء أجيازة خاصاة باذلك مثال إدارات أو أجيازة
الم ارساام بااو ازرة الخارجيااة أو فااي مؤسسااة الرئاس ااة  ،وقااد شااممت قواعااد الم ارساام والبروتوك ااول أدق
التفاصيل في تمك األنشطة ومن أبرزىا:

()35

أ -بروتوك ااول وم ارس اام المج ااامبلت الدولي ااة ،والت ااي ت اانظم مس ااائل الم ارس اابلت والتي اااني ب ااين
الرؤساء ،واالعتذار والشكر وبطائق الزيارات.
ب -قواعااد الم ارساام المنظمااة لؤلساابقية فااي ترتيااب الاادول واألشااخاص الساايما رؤساااء وممااوك
الدول ،خبلل الحفبلت والمؤتمرات ،وكذلك األسبقية بين رؤساء البعثات الدبموماسية.
ج -مراسم استقبال وتوديع المموك والرؤساء وكبار الشخصيات.
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د -مراسم سير المواكب أثناء الزيارات الرسمية لممموك والرؤساء.
ه -مراسم المصافحة والتحية.
و -مراسم تنظيم الوالئم والحفبلت.
ز -مراسم وبروتكول واتيكيت المآدب وحفبلت االستقبال.
ح -مراسم تنظيم طاوالت الطعام وأيضاً تنسيق الزىور.
ط -مراسم رفع اإلعبلم وركوب السيارات.
ي -مراسم وبروتوكوالت مبلبس المناسبات الرسمية.
ك -بروتوكول األوسمة واألنواط.
ل -مراسم وبروتوكوالت تنظيم المؤتمرات واالجتماعات الدولية.
م -مراسم الحديث في المناسبات الدولية.
ن -مراسم استقبال السفراء الجدد وتقديم أوراق األعتماد.
س -مراسم األلقاب الرسمية وشبو الرسمية.
ع -مراسم المحادثات التميفونية.
وىناك قواعد تخص اإلتيكيت خبلل ممارسة لنشاطات عامة أخرى مثل:
 إتيكيت استخدام االنترنت. إتيكيت ارتياد النادي. إتيكيت قواعد المرور. إتيكيت التعامل مع المعاقين. إتيكيت المطاعم العالمية. إتيكيت كيفية تناول األطعمة المتنوعة. إتيكيت الحديث عمى طاولة الطعام -كيفية التعامل في األماكن العامة.
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املبحث انثانث
بروتىكىل انبعثات اندبهىياسية اندائًة
"اتفاقية فينا نهعالقات اندبهىياسية 0960و
مدخل:
عممنا من خبلل المبحث السابق إن اتفاقية فينا 1961م لتنظيم عمل البعثات الدبموماساية الدائماة
كانت مفتاح لجيود دولية عبر مراحل تاريخية تم خبلليا تقنين القواعد العرفية لبروتوكاول وم ارسام
الدبموماسية مرو اًر بمشروع اتفاقية فيينا لعام 1851م ثم مشروع ايكس ال شايل 1881م.
وفي ىذا المبحث سنحاول إبراز أىم القواعد التاي جااءت ضامن ماواد اتفاقياة فييناا 1961م ومنياا
الت ااي ت اانظم إقام ااة البعث ااات الدائم ااة وممارس ااتيا وواني اااء عم اال البعث ااة (ف ااي المطم ااب األول) وأيضا ااً
الحصانات واالمتيازات (المطمب الثاني).
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املطهب األول
إقاية انبعثات اندبهىياسية وممارساتها وإنهاء عًهها
أوالً :إقامة البعجات الدبلوماسية الدائنة:
أوضحت المادة ( )2من اتفاقية فيينا باأن إنشااء وواقاماة البعثاات الدبموماساية الدائماة تنشاأ بموجاب
اتفاااق متبااادل بااين الاادولتين عمااى إقامااة عبلقااات دبموماسااية بينيمااا وعمااى إيفاااء بعثااات دبموماسااية
دائمااة لاادى الاادولتين ،وحرصاات المااادة ( )1ماان اتفاقيااة فينااا عمااى تعريااف ماادلوالت متعمقااة بالبعثااة
الدبموماسية الدائمة وذلك عمى النحو ارتي:
أ -رئيس البعثة :وىو الشخص الذي كمفتو الدولة المعتمدة بالعمل بيذه الصفة.
وقد صنفت المادة ( )14رؤساء البعثة إلى ثبلث طبقات ىي:
 -1طبقة السفراء.
 -2طبقة الوزراء المفوضين.
 -3طبقة القائمين باألعمال.
ب-أعضاء البعثة :وىم رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.
ج -أعضاء طاقم البعثة :وىم أعضاء الطااقم الدبموماساي وطااقم اإلدارياين والفنياين وطااقم خدماة
البعثة.
د -أعضاء الطاقم الدبموماسي :وىم أعضاء طاقم البعثة الذين ليم صفة الدبموماسية.
ه -الممثل الدبموماسي :ويشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبموماسي لمبعثة.
و -الطاقم اإلداري والفني :وىم أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية.
ز -طاقم الخدمة :أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فييا.
ح -مباني البعثة :وتشمل المباني وأجزاء المباني واألراضي الممحقة بيا التي تستعمميا البعثة (أيا
كان المالك) كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة.
أما بالنسبة لمباشرة رئيس البعثة لميامو وبحسب اتفاقية فينا فإنو بعد تعيين رئيس البعثاة مان قبال
دولتو وبعد موافقة الدولة المعتمد لدييا عمى ذلك ،يعتبر رئيس البعثة قائماً بميامو من وقت تقاديم
كتاااب اعتماااده أو فااي وقاات قيامااو باألخطااار بوصااولو وتقااديم صااورة ماان كتاااب اعتماااده إلااى و ازرة
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خارجيااة الدولااة المعتمااد لاادييا ،وتحاادد أساابقية رؤساااء البعثااات الدائمااة بتاااريخ وساااعة تقااديم كتاااب
االعتماد ومباشرة الميام (مادة .)16 ،13
ولمدولة المعتمد لدييا في اي وقت وبدون ذكر األساباب أن تبما الدولاة المعتمادة أن رئايس بعثتياا
أو اي عضااو ماان أعضااائيا الدبموماساايين أصاابح شخص ااً غياار مقبااول وأن عمااى الدولااة المعتماادة
حينئ ااذ أن تس ااتدعي الش ااخص المع ااين وتني ااي أعمال ااو ل اادى البعث ااة ،كم ااا تنتي ااي ميم ااة المبع ااوث
الدبموماسي بإخطار من الدولة المعتمدة إلى الدولة المعتمدة لادييا باأن مياام المبعاوث الدبموماساي
قد انتيت (مادة .)43
وباانفس الطريقااة تنتيااي ميااام أعضاااء البعثااة الدبموماسااية أي بق ارار ماان الدولااة المعتماادة أو بااإرادة
الدولة المعتمد لدييا.

ثاىياً :مهاو البعجات الدائنة واىتهاء عنلها:
حددت المادة ( )3من اتفاقية فينا ميام البعثة الدبموماسية كما يمي:
أ  .تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لدييا.
ب .حماية المصالح الخاصة بالدولة المعتمدة وبرعاياىا في الدولة المعتمد لدييا وذلك في الحدود
المقبولة في القانون الدولي العام.
ج .التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لدييا .
د .اإلحاطة أو المعرفة بكل الوسائل المشروعة بأحوال الدولة المعتمد لدييا وبتطور األحداث فييا
وموافاة حكومة الدولة المعتمدة بتقرير عنيا.
ه .توطيااد العبلقااات الوديااة وتاادعيم العبلقااات االقتصااادية والثقافيااة والعمميااة بااين الدولااة المعتمااد
لدييا والدولة المعتمدة.
كما أن البعثة الدبموماسية الدائمة تستطيع ممارسة الميام القنصمية بحسب نفس المادة.
ومن أجل القيام بيذه الميام ألبد لمبعثة الدبموماسية الدائمة القيام بنشاطات رسمية معينة وأبرزىا:
أ -النشا اااط التمثيما ااي البروتوكا ااولي واالتصا اااالت الرسا اامية :مثا اال المشا اااركة أو تمثيا اال الدولا ااة فا ااي
المناسبات واالحتفاالت الرسمية في الدولة المعتمد لدييا.
ب -الم ارسااابلت بمختما ااف أنواعيا ااا وىا ااي م ارسا اابلت شا اافيية وم ارسا اابلت خطيا ااة س ا اواء ما ااع الدولا ااة
المعتمدة أي مع الجياز الرئاسي المباشر ليا وىاي و ازرة الخارجياة أو داخال الدولاة المعتمادة لادييا
وتقتصر عمى و ازرة الخارجية ،ومع البعثات الدولية المعتمدة لدى ىذه الدولة.
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أما بالنسبة لنياية البعثة الدبموماسية فذلك يحدث لؤلسباب ارتية:
أ -قطع العبلقات الدبموماسية بين الدولتين وىو غالباً ما يتم من طارف واحاد فاإذا ماا تام ذلاك مان
قباال الدولااة المعتماادة لاادييا فااإن اإلج اراءات التااي تتخااذىا عااادة مااا تتمحااور حااول طاارد المااوظفين
الدبموماساايين لبقيااة الدولااة المعتماادة ،أمااا أماااكن البعثااة ورعاياة مصااالح الدولااة المعتماادة فاايمكن أن
يعيد بيا لدولة ثالثة ترتضييا الدولة المعتمدة لدييا (مادة .)45
أما في حالة اعتماد قطع العبلقات من قبال الدولاة المعتمادة فاإن اإلجاراءات المتبعاة عاادة ىاي أن
تقااوم الدولااة المعتماادة بسااحب موظفييااا الدبموماساايين وبخصااوص أماااكن البعثااة ورعايااا مصااالحيا
ومصالح رعاياىا تطبق عمييا نفس األحكام السابقة.
ب -الحرب ،وفي ىذه الحالة فإن عمى الدولة المستقبمة مجبرة السماح أو منح التسييبلت البلزمة
لتمكين أشخاص البعثة الدبموماسية من مغادرة إقميمياا ومانحيم كافاة الحصاانات واالمتياازات التاي
يتمتع ااون بي ااا حت ااى لحظ ااة مغ ااادرتيم إقميمي ااا (م ااادة  ،)44باإلض ااافة إل ااى ذل ااك ف ااإن عم ااى الدول ااة
المعتمد لدييا واجب احترام وحماية أماكن البعثة وأمواليا ومحفوظاتيا (مادة .)45
جا -فناء الدولة المعتمدة أو الدولة المعتمد لدييا.
د -إلغاااء البعثااة الدبموماسااية ،إذ غالب ااً مااا تتفااق الاادولتان عمااى أن تقاادم إحااداىما أو كبلىمااا عمااى
إلغاء بعثتيا الدبموماسية الدائمة وغالباً ما يكون السبب اقتصادي.
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املطهب انثاني
احلصانات وااليتيازات

مدخل:
يتطمب ممارسة البعثة الدبموماساية الدائماة لميامياا عماى الوجاو األكمال أن يتاوفر لممبعاوث وضاعاً
قانونياً خاصاً تميزه عن باقي الرعايا األجاناب وحتاى الماواطنين داخال اقمايم الدولاة المعتماد لادييا،
وذلااك ماان خاابلل مجموعااة ماان االمتيااازات والحصااانات التااي مصاادرىا قواعااد عرفيااة دوليااة متفااق
عمييا من قبل أعضاء الجماعة الدولية وتضمنتيا إتفاقية فينا الخاصة بالعبلقات الدبموماسية لعام
1961م ،والتي يمكن توضيحيا بحسب ىذه األتفاقية عمى النحو التالي:
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جدول مشولي لالمتيازات واحلصاىات الدبلوماسية حسب اتفاقية فييا لعاو 0960و
 )1ضمانات البعثة الدبموماسية:
(العنصر المادي)

رفع العمم والشعار

المادة 21

تسييبلت ومساعدات خاصة بأماكن البعثة

المادة 21

اإلعفاءات من الضرائب والرسوم العقارية

المادة 23

تسييبلت بشكل عام
امتيازات

حصانات

األعفاءات من الضرائب عن الرسوم لمبعثة

المادة 22
المادة 28

اإلعفاءات الجمركية لؤلشياء الرسمية لمبعثة.

المادة 36

حرية االتصال لمبعثة الدبموماسية

المادة 27

محفوظات البعثة ووثائقيا

المادة 24

أماكن البعثة وموجوداتيا

المراسبلت الخاصة بالبعثة الحقيبة وحامميا

المادة 22
المادة27

 )2ضمانات الموظفين الدبموماسيين
مواطني الدولة المعتمدة

تس ا ا ااييبلت القتن ا ا اااء مس ا ا اااكن لا ا ا ارئيس البعث ا ا ااة المادة 21

واعضائيا

امتيازات

اإلعفاء من الرسوم والضرائب المباشرة

المادة 34

اإلعفاء من الرسوم الجمركية

المادة 36

اإلعفاء من تفتيش األمتعة الخاصة

المادة 36

التسييبلت لئلقامة والسفر

(غير منصوص)

تسييبلت حرية المرور والتنقل

المادة 26

حق وجود طبيب خاص

(غير منصوص)

الحصانة الشخصية

المادة 29

حق إقامة الشعائر الدينية
حق بالحماية الشخصية

حصانات

(غير منصوص)
(غير منصوص)

المساا ا ا ااكن الخا ا ا ا اااص ،الوثاا ا ا ااائق والم ارسا ا ا ا اابلت المادة 31
واألموال

الحصانات القضائية ( االختصااص الجناائي ،المادة 31

اإلداري ،المدني)
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اإلعفاء من الخدمات الخاصة والعامة
اإلعفاء من الضمان االجتماعي

 )3ضمانات الموظفين الدبموماسيين

من مواطني الدولة المعتمد لدييا أو المقيمين إقامة دائمة فييا

مادة 35
مادة 33
مادة 38

ضمانات (فقط بالنسبة لؤلعمال الرسمية التي يقومون فييا خبلل تأديتيم لمياميم.

إمتيازات (فقط بالنسبة لؤلعمال الرسمية التي يقومون فييا خبلل تأديتيم لمياميم.
ضمانات أحرى ال شي

 )4ضمانات :فراد أسر الموظفين الدبموماسيين

مادة 37

فا ااي حالا ااة أن ال يكون ا اوا ما اان م ا اواطني الدولا ااة م ا اان الم ا ااادة  29وحت ا ااى

المعتم ااد ل اادييا نف ااس الحص ااانات واالمتي ااازات المادة 36
حصانات وامتيازات

التي لمموظف الدبموماسي

في حالة أن يكونوا من موظفي الدولة المعتمد ال شيء

لدييا

 )5ضمانات لمموظفين اإلداريين الفنيين وعائالتهم

فااي حالااة أن ال يكون اوا

المواد 38 ، 37
مث ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال الم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوظفين

م ا ا اان ما ا ا اواطني الدول ا ا ااة

الدبموماس ا ا ا اايين (الم ا ا ا ااادة

مقيما ا ااين إقاما ا ااة دائما ا ااة

اس ا ا ا ا ا ا ااتثناء الحصاا ا ا ا ا ا ااانة

المعتماا ا ا ا ا ا ااد لا ا ا ا ا ا ا اادييا أو
فييا

 29وحت ا ا ا ااى  )36م ا ا ا ااع

حصانات

القضا ا ا ا ا ا ا ااائية المدنيا ا ا ا ا ا ا ااة
واإلداري ا ا ا ا ا ا ااة المح ا ا ا ا ا ا ااددة
باألعما ا ا ا ا ا ااال المتعمقا ا ا ا ا ا ااة

بممارسا ا ا ا ا ا ااة وظيفا ا ا ا ا ا ااتيم
الرسمية.

فااي حالااة أن ال يكون اوا امتيازات ومكاسب:
م ا ا اان ما ا ا اواطني الدول ا ا ااة

 -ضمان اجتماعي

المعتماا ا ا ا ا ا ااد لا ا ا ا ا ا ا اادييا أو

 -خدمات شخصية وعامة

مقيما ا ااين إقاما ا ااة دائما ا ااة

 -إعفاء جمركي

فييا

مثل الدبموماسي.

محا ا ا ا ا ا ا ا ااددة باألسا ا ا ا ا ا ا ا ااماء
المسا ا ااتوردة فا ا ااي مدينا ا ااة

اقامتيم
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ال شيء

في حالة أن يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لدييا

المواد 38 ، 37

 )6ضمانات لممستخدمين

فااي حالااة أن ال يكون اوا

 -حص ااانات قض ااائية (م ااع اس ااتثناءات بالنس اابة لؤلعم ااال الرس اامية

المعتماا ا ا ا ا ا ااد لا ا ا ا ا ا ا اادييا أو

 -إعفاءات من الضرائب والرسوم عمى أجورىم.

م ا ا اان ما ا ا اواطني الدول ا ا ااة
مقيما ا ااين إقاما ا ااة دائما ا ااة

التي يقومون بيا أثناء تأديتيم ألعماليم.

 -إعفاء من الضمان االجتماعي

فييا

ف ااي حال ااة أن ال يكونا اوا م اان ما اواطني الدول ااة المعتم ااد ل اادييا أو مقيم ااين

ال شيء

 )7ضمانات لالشخاص الخصوصيين

الما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اواد (،37 ،33

إقامة دائمة فييا

فااي حالااة أن ال يكون اوا
م ا ا اان ما ا ا اواطني الدول ا ا ااة

 إعفا ا ا اااء ما ا ا اان الضا ا ا اامان االجتما ا ا اااعي المادة 33يشا ا ااترط خضا ا ااوعيم لا ا ااو فا ا ااي الدولا ا ااة

المعتماا ا ا ا ا ا ااد لا ا ا ا ا ا ا اادييا أو
مقيما ا ااين إقاما ا ااة دائما ا ااة

فييا.

في حالة أن يكونوا مان

مواطني الدولاة المعتماد

)38

المعتمدة أو في دولة ثالثة.

 اعفاء من الضرائب عمى أجورىم-

ال شيء

المادة 37
المادة ()38

لاادييا أو مقيمااين إقامااة
دائمة فييا
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اخلامتة:
نج ااد ف ااي ى ااذا البح ااث الف اارق ب ااين مص ااطمحات ثبلث ااة وى ااي االتيكي اات والبروتوك ااول والدبموماس ااية
كمااايمي :االتيكيففت :ىااو فاان المعاممااة والسااموك ويشاامل األشااياء الشخصااية التااي ربمااا تباادو صااغيرة
بالنسبة لصاحبيا ،ولكنيا تقدم انطباعات عنو لآلخرين.
البروتوكو  :ىو عمم المعاممة والسموك ،وفيو قواعد وقوانين يفضل أن تتبع.
الدبموماسية :ىي التعامل مع دول وثقافات مختمفة سواء فاي اتيكيتياا أو فاي بروتوكوالتياا وكاذلك
القواعد واإلجراءات التي تتبع في المعامبلت المتبادلة بين الدول في المناسبات الرسمية المختمفة.
وفااي العصاار الحااديث أخااذت قواعااد البروتوكااول واالتيكياات طااابع البساااطة وعاادم التكمااف والتقيااد
المطمااق بأنماطيااا السااابقة مااع ثبااات قواعاادىا األساسااية التااي تياادف إلااى االرتقاااء بمسااتوى التعاماال
الدبموماسااي واالجتماااعي كمااا أن ىااذه القواعااد لاام تعااد حك ا اًر عمااى الدبموماساايين أنمااا أمتاادت إلااى
األشخاص العاديين.
إن البروتوكول يخص مستوى معين من المجتمع بينما االتيكيت ميزة كل إنسان عمى األرض ففي
االتيكيت المباقة والتيذيب تتطور أو تتبدل أو يجاري تجاوزىاا جزئيااً فاي حاين أن قواعاد البرتوكاول
حازمة ال يمكن تجاوزىا  ،فقواعد البروتوكول ذات طبيعة قانونية تمتزم بيا جميع الدول.
كم ااا نج ااد أن الدبموماس اايين وممثم ااي ال اادول ممزم ااون بم ارع اااة واحتا ارام قواع ااد البروتوك ااول وك ااذلك
االتيكيت.
وقاد جاااءت اتفاقيااة فييناا لمعبلقااات الدبموماسااية 1961م كنتااج لتقنااين أعاراف الشاعوب والاادول فااي
المراسم والبروتوكول  ،ولمحيثيات والممارسات السياسية التي نتجت عن التطور المتبلحق لممراسم
ولمنشاط الدبموماسي  ،وأيضاً كنتاج التفاق الدول األعضاء في المجتمع الدولي.
كل ذلك أسيم في التوصال لياذه االتفاقياة التاي نظمات بشاكل كبيار نشااط الدبموماساية مان خابلل
البعثات الدائمة من خبلل موادىا التي عالجت كافة تفاصيل ومبلبسات عمل البعثات الدبموماسية
منااذ النشااأة أو قيااام ىااذه البعثااات  ،وماارو اًر بالممارسااات واألنشااطة والحصااانات واالمتيااازات وحت اى
إنتياء عمل ىذه البعثات.
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اهلوامش:
()1

د .محماود خمااف " ،النظريااة والممارسااة الدبموماسااية ،مكتبااة جامعااة المسااتقبل2114 ،م،

()2

ص اابحي س ااميمان " ،ف اان االتيكي اات والم ارس اام والبروتوك ااول"  ،الق اااىرة ،دار الفج اار لمنش اار

()3

د .محمد خمف ،مصدر سابق ،ص.46

ص.45

والتوزيع ،ط2115 ،1م ،ص.71

()4

المصدر نفسو ،ص.51

()5

المصدر نفسو ،ص.52

()7

نيمسون ىارولد ،الدبموماسية مع مقدمة في عمم السياسة ،ص.92

()9

نفس المصدر ،ص.93

()6

نيمسون ىارولد ،الدبموماسية عبر العصور ،بيرو :دار الكتاب العربي ،ص.22

()8

نفس المصدر ،ص.93

()10

صبحي سميمان ،مصدر سابق ،ص .3

()12

د .خمف ،مصدر سابق ،ص .98

()14

نفس المصدر ،ص.114-112

()11

نفس المصدر ،ص.3

()13

نفس المصدر ،ص.111

()15

نيمسون ىارولد ،مصدر سابق ،ص

()17

نفس المصدر ،ص.198

()16

د .خمف ،مصدر سابق ،ص .197

()18

د .جيبلن حمزة ،المراسيم والبروتوكول وعبلقاتيا باإلعبلم ،القاىرة :دار الفكار العرباي،

ط.2119 ،1

()19

د .خمف ،مصدر سابق ،ص .215

()21

صبحي سميمان ،مصدر سابق ،ص .28-26

()23

المصدر نفسو ،ص.7

()20

نفس المصدر ،ص.212

()22

المصدر نفسو ،ص.7
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()24
)) 25

المصدر نفسو ،ص.9

مجموعة من الباحثين -البروتوكول الدبموماسي قواعده-اصولو-تطبيقاتو-معيد

فمسطين لمدراسات االستراتيجية-مؤسسة ابداع-غزة-فمسطين-ص5

()26

د .جيبلن حمزة ،مصدر سابق.

()28

د .خمف ،مصدر سابق ،ص .17

)(27البروتوكول الدبموماسي قواعده-اصولو-تطبيقاتو-مصدر سابق-ص7
()29

د .جيبلن حمزة ،مصدر سابق.

()31

صبحي سميمان ،مصدر سابق ،ص .21

()33

د .جيبلن حمزة ،مصدر سابق.

()30

المصدر نفسو.

()32

المصدر نفسو ،ص.81

()34

د .خمف ،مصدر سابق ،ص .111-99

ب
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