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 املقدمة

كبير ا وأصبحت السياسة الخارجية تلعب الدور الرئيسي والفعال في  لقد شهدت العالقات الدولية تطورا  

عالقات الدول مع بعضها البعض وزاد من عظمة تلك العالقات أن العالم قد أصبح كالقرية الواحدة 

نتيجة للتطور التكنولوجي والتقني الكبير فنشطت المنظمات الدولية واإلقليمية لتلعب أدوارا سياسية 

ية فعالة بين الدول وزاد حجم قنصليات وبعثات الدول الدبلوماسية بعد أن أدركت كل دول وفكرية وإنسان

العالم إن الدبلوماسية هـي التي تستطيع أن ترسم من خاللها عالقاتها مع بعضها البعض ال سيما إذا 

هـو توطيد كان التمثيل على درجة عالية من الحنكة والبراعة ألن الغرض من تلك البعثات الدبلوماسية 

 . أواصر العالقة واألخوة بين شعوب الدول

ولقد ظلت الدبلوماسية في تطور مستمر منذ عهد النهضة حيث تطورت من دبلوماسية مؤقتة إلى 
دبلوماسية دائمة ومن الدبلوماسية الملكية المطلقة الشخصية إلى الدبلوماسية الملكية الدستورية ثم 

العلنية ومن تطورت للدبلوماسية البرلمانية الديمقراطية ومن الدبلوماسية السرية إلى الدبلوماسية 
الدبلوماسية الثنائية إلى الدبلوماسية المتعددة األطراف ومن الدبلوماسية غير المقننة إلى الدبلوماسية 

( من وضع أول اتفاقية أوروبية تنظم 8181المقننة حيث تمكنت الدول االوروبية في مؤتمر فيينا لعام )
(،  8291سميت اتفاقية هافانا عام ) األمريكتينن مراتب رؤساء البعثات واالسبقية بينهم، تلتها اتفاقية بي

نجحت األمم المتحدة بعد الحرب العالمية و  تنظم العالقات الدبلوماسية بين دول أمريكا الالتينية فقط
الثانية في إصدار اتفاقيات كانت ثمرتها تنظيم قواعد التبادل الدبلوماسي الدائم والخاص بين الدول من 

احتوت  م8298ة من جهة أخرى حيث صدرت اتفاقية العالقات الدبلوماسية لعام جهة والمنظمات الدولي
ثم اتفاقية  ( مادة أكدت فيها على القواعد الخاصة بالبعثات الدبلوماسية الدائمة15هذه االتفاقية على )



م باإلضافة إلى 8291م ثم اتفاقية بعثات الدول لدى المنظمات لسنة 8292البعثات الخاصة لسنة 
م والتي تنظم 8299م وجميع اتفاقيات المقر المبرمة منذ العام 8295قية العالقات القنصلية لعام اتفا

)الخاصة بالعالقات ما  8291تفاقية فينا لعام وا,العالقة بين الدول المضيفة والمنظمات الدولية اإلقليمية 
منظمات الدولية المتخصصة بين الدول والمنظمات الدولية ذات الصفة العالمية، ) األمم المتحدة وال

وتمخضت تلك االتفاقيات بالفعل عن امتيازات وحصانات الدبلوماسيين وإقرار تلك ( التابعة لھا
ونظرا  الزدياد اعداد الحصانات وتنظيمها حتى يستطيع الدبلوماسي أداء عمله على الوجه الفعال 

عاملهم مع ممثلي أجهزة الدولة وخصوصا  الدبلوماسيين وعائالتهم وممثلي المنظمات الدولية فال بد من ت
رجال األمن العام وال يخلو هذا التعامل من إما اساءة من قبل الدبلوماسي واستغالل حصانته أو عدم 
معرفة بالتعامل السليم من قبل رجال الدولة وخصوصا  رجل األمن العام والذي يضع الدولة في حرج 

ا للدولة وسيتم استعراض التعامل السليم وحسب القانون واحيانا  ألمور دولة تضر بالمصلحة العلي
 0ماسي لرجال األمن العام األردني الدبلو 

 

 تعريف أصحاب الحصانات

 

: هي كلمة يونانية اشتقت من كلمة دبلوم او دبلون ومعناها  (Diplomaticالدبلوماسية ) -
طبق أو طوى أو ثنى فلقد كانت تختم جميع جوازات السفر ورخص المرور على طرق 

على صفائح معدنية ذات وجهين مطبقين   االمبراطورية الرومانية، و قوائم المسافرين والبضائع
رهذه تسمى )دبلومات ( واتسعت كلمة دبلوما ومخيطين سويا  بطريقة خاصة وكانت تذاكر المرو 

حتى شملت وثائق رسمية غير معدنية التي تمنح المزايا أو تحتوي على اتفاقات مع جماعات أو 
 ( 02م ,0202الفتالوي,( قبائل أجنبية .

 



 (Vienna Convention on Diplomaticاتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية -

Relations )  : وتحدد إطارا للعالقات الدبلوماسية بين  1961 دولية ُوقعت عامهي معاهدة
التي تمكن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون  البعثة الدبلوماسية الدول المستقلة، وتحدد امتيازات

للحصانة  خوف من اإلكراه أو المضايقات من قبل البلد المضيف، وتشكل األساس القانوني
، تم 2014 وتعتبر مواده حجر الزاوية في العالقات الدولية الحديثة. اعتبارا من أبريل الدبلوماسية

 ( 02م ,0202الفتالوي,)  .دولة 820التصديق عليها من قبل 

 

وُتّعرْف بأنها تمتع حامل الحصانة  : (Diplomatic Privilegesاالمتيازات الدبلوماسية ) -
الدبلوماسية بقسط وافر من التسهيالت واالعفاءات أثناء أدائه لعمله أو اقامته في الدولة المعتمد 
لديها على نحو ُيميزه ويرتفع به عن مستوى ما يتمتع به المواطن او االجنبي المقيم في الدولة 

ة أفضل في به من تصرفات، وتسهل له وألفراد عائلته وخدمه  الخاصين حيا من مزايا فيما يقوم
 ( 02م ,0202الفتالوي,) الدوله المعتمد لديها.

 

 

على الرغم من أن : ( Diplomatic Immunitie Holdersحملة الحصانات الدبلوماسية) -
فئاتهم واكتفت وما هي  اتفاقية فيينا لم تحدد  بشكل واضح وصريح من هم حملة الحصانات

بالقول بأنهم "حملة الصفة الدبلوماسية" أال أن ممارسات الدول حددتهم بأنهم "كل من ترد 
اسمائهم في "الالئحة الدبلوماسية" الصادرة عن وزارة الخارجية في الدول المعتمد لديها وحامل 

ذه الفئة وفقا  لبطاقة دبلوماسية تدل على صفته"، وبالتالي فإن العرف قضى ان تندرج مراتب ه
للنظام والترتيب اآلتي: السفير، الوزير المفوض، المستشار، السكرتير االول، السكرتير الثاني، 
السكرتير الثالث، الملحقون الدبلوماسيون باالضافة إلى الملحقين الفنيين: كالمحلق العسكري 

لمستخدمين في البعثات والثقافي واإلعالمي والتجاري والسياحي ....الخ باإلضافة لالداريين وا
 ( 02م ,0202الفتالوي,) وعائالتهم وخدمهم الخاصين.

https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014


 

: هم كوادر ( ( Jordanian Security Forces Personellرجال األمن العام االردنيين  -
األمن العام الذين ينتسبون الى جهاز األمن العام، وبحكم مهامهم الوظيفية الذي يترتب عليهم 

 ( 02, م0202)الزيود,  الوظيفية حسب الدائرة التي يتبعون اليها.القيام بواجباتهم 

 

 حقو الحصانة حسب القانون وأهميتهمست
 

 يطلق عليهم لقب دبلوماسياألشخـــــــاص الذين 
 

في القائمة  هالشخص الدارج اسم هبناء على العادة والممارسة الدولية يمكن تعريف الدبلوماسي بأن
وقد نصت اتفاقية فينا لعام  .الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية في الدولة المعتد لديھا

د عبارة " األعضاء الدبلوماسيين " تنصرف إلى أعضاء /1 • :م، في مادتھا األولى على ما يلي8298
وماسي " تنصرف إلى رئيس البعثة وإلى ھـ عبارة " مبعوث دبل/1 • .البعثة الذين لھم الصفة الدبلوماسية
وتضم القائمة الدبلوماسية التي تصدر عن الدولة المعتمد لديھا  .األعضاء الدبلوماسيين في البعثة

رئيس البعثة ) السفير أو الوزير أو القائم باألعمال (،  :األشخاص الذين يقومون بالمھام التالية
الدبلوماسيون العاديون، باإلضافة ألشخاص ليسو المستشارون، السكرتيرون،ومن ثم الملحقون 

بدبلوماسيين أصال  ولكن تمنح لھم ھذه الصفة لحمايتھم وتسھيل مھمتھم وھم من يطلق عليھم الملحقون 
الفنيون مثل: الملحق العسكري، الملحق الثقافي، الملحق كتاب الدبلوماسية تاريخھا مؤسساتھا أنواعھا 

الملحق التجاري، الملحق الزراعي، الملحق  9089/81/2يد أبو عباه قوانينھا للكاتب الدكتور سع
 .اإلعالمي ... الخ

 

 



 األشخـــــــاص الذين تشملهم الحصانـــات واالمتيازات الدبلوماسيـــــــة
 

تتطلب طبيعة المهام المتصلة بالتمثيل الدبلوماسي وتعدد األعمال المتفرعة عن هذه المهام وتشعبها    
أن يضطلع بها اكثر من شخص بمفرده ، لذا اعتادت الدول ان توفد كل منها للقيام بمهامها الدبلوماسية 

ء البعثة الدبلوماسية مجموعة من األشخاص تتكون منهم عادة البعثة الدبلوماسية ، ويتحدد عدد أعضا
  يها .لد المعتمدةوالدولة  المعتمدةباتفاق بين الدولة 

ـــــة  59وقد بينت المادة  ـــات واالمتيازات الدبلوماسيــ ــم الحصانـــ من اتفاقية فيينا األشخاص الذين تشملهــ
 على النحو اآلتي .

موفد يكونوا من مواطني الدولة ال يتمتع أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي من أهل بيته ، إن لم"  -8
 . 59 -92المنصوص عليها في المواد  تإليها باالمتيازات والحصانا

يتمتع موظفو البعثة اإلداريون والفنيون ، وكذلك أفراد أسرهم من أهل بيتهم  ،  إن لم يكونوا من  -9
واالمتيازات المنصوص مواطني الدولة الموفد إليها أو المقيمين فيها إقامة دائمة بالحصانات 

من المادة  8شرط أن ال تمتد الحصانة المنصوص عليها في الفقرة   51 -92عليها في المواد 
فيما يتعلق بالقضاء المدني واإلداري للدولة الموفد إليها إلى األعمال التي يقومون بها خارج  58

  59من المادة  8قرة نطاق واجباتهم ، ويتمتعون كذلك باالمتيازات المنصوص عليها في الف
 بالنسبة إلى المواد التي يستوردونها أثناء أول إستقرار لهم .

يتمتع مستخدمو البعثة الذين ليسوا من مواطني الدولة الموفد إليها أو المقيمين فيها إقامة دائمة  -5
والضرائب  بالحصانة بالنسبة لألعمال التي يقومون بها أثناء أدائهم لواجباتهم ، وباإلعفاء من الرسوم

 . 55والرواتب التي يتقاضونها لقاء خدمتهم وباإلعفاء  المنصوص عليه في  المادة 

يعفى الخدم الخاصون العاملون لدى أفراد البعثة إن لم يكونوا من مواطني الدولة الموفد إليها -9
ضونها لقاء أو المقيمين فيها إقامة دائمة ، من الرسوم والضرائب فيما يتعلق بالمرتبات التي يتقا



خدمتهم ، وال يتمتعون بغير ذلك من الحصانات واالمتيازات إال بقدر ما تسمح به الدولة المعتمد 
 . "لديها

 
 

ـــ ــــادة ــعوكي يتاح للمبعوثين الدبلوماسيين والقنصليين التمتع باالمتيازات التي تبيحها لهم القوانيـــــــن تضـ ــــــ ــ عـ
، وعلى كل بطاقات شخصية تثبت هويتهم وصفتهم) وزارة الخارجية ( قائمة بأسمائهم ،  كما تقدم لهم 

بعثة أن ترسل قائمة بأسماء موظفيها إلى ) إدارة المراسم( التي تهيئ لهم هويات شخصية تختلف ألوانها 
رة الخارجية عند انتهاء المهمة وأما الموظفون باختالف مرتبتهم في السلك ، وتعاد هذه الهويات إلى وزا

اإلداريون والخدم من غير جنسية الدولة المستقبلة فإنهم يحصلون على بطاقة خاصة من دوائر األمن 
 ( 00, 0202)خلف,على الغالب استنادا إلى مذكرة رسمية صادرة عن السفارة .

 

 

 كيفية التعامل مع أصحاب الحصانات

 الحصانة الجنائيــة

منذ القرن السابع عشر على عدم خضوع الدبلوماسيين للقضاء المحلى للدولة لقد استقر العرف الدولي 
 in the republic Bolivie بشقيه الجنائي والمدني ولقد قرر القضاء اإلنجليزي في سابقه

Exportation synacateltdام أن المبعوث الدبلوماسي المعتمد من قبل دولة أجنبية ال يخضع ألحك
القضاء اإلنجليزي ولقد سارت فرنسا على نفس النهج , وكل الدول الغربية األخرى ثم تبع ذلك كافة دول 
العالم حيث اقر الفقه واالجتهاد الدوليين حصانة قضائية كاملة من المسائل الجنائية للدبلوماسيين حيث 

ا من مخالفات معاقب عليها ال يجوز مطلقا  إخضاعهم لقضاء الدولة المعتمدين لديها مهما ارتكبو 



وذلك تطبيقا  وتأييدا  للمبدأ القائل أن )فائدة احترام , بموجب القانون الجنائي للدولة المعتمد لديها 
ولقد أيد الفقهاء هذا المبدأ واعتبروا إن  ,حصانات السفراء أكثر قيمة من فائدة العقاب على الجرائم 

قضائية حتى ولو ارتكب جريمة أو اشترك في مؤامرة ضد  المبعوث الدبلوماسي يبقى متمتعا  بحصانه
الدولة المعتمد لديها وذلك ألنه لو جاز للسلطات اإلقليمية أن تتخذ ضد المبعوثين الدبلوماسيين في حالة 
وقوع جريمة من أحدهم أو االشتباه في ارتكابه لها لو جاز أن تتخذ ضدهم إجراءات القبض والحبس 

لك من توقيع عقوبات عليهم ألصبحوا تحت رحمة الحكومات المعتمدين لديها ولما والمحاكمة وما يتبع ذ
أمكنهم أن يحتفظوا باستقاللهم في القيام بمهامهم فضال  عن أن أسرار حكوماتهم تكون عرضة الن 
تنتهك بدعوى التحري عن الجرائم التي قد تنسب إليهم أو تقع في مقرهم وان محاكمتهم أمام القضاء 

ي قد تكون وسيلة للتشهير بهم أو لالنتقام من حماستهم ونشاطهم في الدفاع عن مصالح دولهم في الجنائ
اتجاه حكومة الدولة المعتمدين لديها يتضح لنا مما تقدم الحكمة من وراء منح الدبلوماسيين حصانة 

دبلوماسي ويصبح بذلك المبعوث ال,  قضائية مطلقة عن جميع األعمال والتصرفات التي يقومون بها
وإذا كان من المسلم به دوليا  هو إعفاء , بمنأى عن المالحقة أمام المحاكم المحلية للدولة المعتمد لديها 
م قد أقروا مبدأ اتخاذ بعض تدابير 8119الدبلوماسيين من أي مساءلة جنائية إال أن الفقهاء ومنذ عام 

أنه ال يحق للدولة المعتمد , و معتمد لديها ويقول لدولة الالحيطة مثل االستدعاء أو اإلبعاد أو الطرد من ا
لديها المبعوث الدبلوماسي أن تتخذ من هذه اإلجراءات في حالة ارتكاب الجرائم إال ما يلزم لتجنيبه 
المخاطر لمنع أذى أو تجنب خطر كإحاطة الدار التي يقيم فيها بالقوات الالزمة لمنع اتصاله بالخارج 

كن ال يحق لها إطالقا  أيا  كانت الجـريمة المنسوبة إليه أن تحاكمـه أمام وذلك حتى يتثنى إبعاده ل
محاكمها أو أن توقع عليه العقـوبة المقررة في قوانينها كما إن وضع الدبلـوماسي تحت الحراسة يجب أال 

 .يمس كرامته وحرمته الذاتية
 

ولقد اعتمدت و طبقت كل الدول تقريبا  هذه المبادئ قد نصت كل االتفاقيات الدبلوماسية على هـذه 
المبادئ واعتمدتها وطبقتها  )راجـع في ذلك اتفاقية هافانا( والتي نصت في مادتها التاسعة عشر على 



رنسا المشهورة والتي مبدأ الحصانة الدبلوماسية المطلقة ويضرب روسو  مثال  لذلك بحادثة قتل سفير ف
م أثناء عودة سفيري النمسا وفرنسا من رحلة صيد في يوغسالفيا حيث قتل 8299نوفمبر  9حدثت في 

سفير النمسا في بلغراد السفير الفرنسي أوتو بحادثة عرضية غير مقصودة فاكتفت محاكم بلغراد بإدانة 
ى قوة تلك الحصانة الجنائية مهما م وهذه الحادثة تؤكد بوضوح مد8299/يناير/89دولة النمسا في 

 ( 022, 0222)الفتالوي, كانت فداحة الجريمة

 

 الواردة على الحصانة الجنائية االستثناءات

لقد اتضح لنا من خالل ما تقدم أن المبعوثين الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة جنائية تامة ولكن وعلى 
يخضع فيها الدبلوماسيين للقضاء المحلى للدولة المعتمدين لديها  استثناءاتالرغم من ذلك فهنالك 

 :في اآلتي االستثناءاتوتتمثل هذه 

ويكون ذلك في الحاالت التي ينتج فيها عن فعل الدبلوماسي :الفعل المدني المرتبط بالفعل الجنائي .8
األحوال ينعقد الجنائي ضرر مدني يتطلب جبره كما في حالة القتل أو الجرح الخطأ ففي هذه 

االختصاص للقضاء المحلى للدولة كمثال لذلك إدانة دولة النمسا من قبل محكمة بلغراد في المثال 
السالف الذكر  في هذه الحالة ال يتصور بالطبع توقيع أي عقوبة جنائية وإنما ينحصر األمر فقط 

 . في جبر الضرر ماديا  إن أمكن ذلك

 
 

من المسلم به أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانته :لمخدراتالجرم المشهود في حالة تجارة ا .9
الجنائية حتى في حاالت الجرم المشهود إذ ليس أمام الدولة المعتمد لديها من خيار سوى أن تطلب 
من الدولة المعتمدة التنازل عن حصانة موظفيها الدبلوماسيين أو أن تطلب منها محاكمتهم أمام 

من ذلك الجرم المشهود في حالة تجارة المخدرات وهنالك عدة أمثله على محاكمها إال أنه يستثنى 



م وكذلك تم في نفس العام 8290ذلك منها توقيف السكرتير الثاني بسفارة غانا في بيروت في عام 
م تم 8298توقيف موظف دبلوماسي تنزاني يعمل في موسكو أثناء مروره في بيروت وفى عام 

, ومثال آخر  تروت أيضا  بناء  على نفس السبب وهو تجارة المخدراتوقيف دبلوماسي كيني في بي
م وكذلك تم في نفس 8290على ذلك منها توقيف السكرتير الثاني بسفارة غانا في بيروت في عام 

م تم 8298العام توقيف موظف دبلوماسي تنزاني يعمل في موسكو أثناء مروره في بيروت وفى عام 
.ومثال آخر روت أيضا  بناء  على نفس السبب وهو تجارة المخدرات توقيف دبلوماسي كيني في بي

ذكرت مصادر اعالمية وصحفية عبرية ، ان سائق سيارة القنصلية الفرنسية في الخبر التالي : 
القدس ُضبط متلبسا  على جسر اللنبي، أثناء قيامه بعملية تهريب ضخمة، من االردن الى اسرائيل، 

وفي التفاصيل  . دها، والتي تحمل لوحات ترخيص بإسم القنصلية الفرنسيةبواسطة السيارة التي يقو 
اوضحت المصادر االعالمية العبرية ، ان موظفي الجمارك على الجانب االسرائيلي، اشتموا رائحة 
تبغ قويه تنبعث من السيارة الدبلوماسية ما اثار شكوكهم، مشيرة الى ان السائق رفض السماح لهم 

وتم .التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، اال انه الحقا  تبين ان هناك مايخفيه داخلها بتفتيش السيارة
اونصة ذهب،  900سبيكة ذهب، و 10بعد عملية التفتيش العثور في سيارة القنصلية الفرنسية على 

هاتف نقال من انواع مختلفة،  922كيلوغرام (، كما تم ايضا العثور على  819)بوزن اجمالي يبلغ 
كيلو غرام )نصف طن(،  100كمية ضخمة من المعسل الذي يستخدم لتدخين االرجيلة تبلغ حوالي و 

وبعد  .مليون دوالر، وقطع غيار للسيارات، واغراض اخرى  8.2باالضافة الى شيكات بنكية بقيمة 
 مشاورات مع الخارجية االسرائيلية، تقرر فتح تحقيق مع السائق على الرغم من وضعه الدبلوماسي،

حيث استمر التحقيق معه طوال الليل، واعترف بما وجه اليه من اتهامات، وبعد استكمال التحقيق 
معه ُنقل الى مطار بن غوريون، وتم ترحيله في اول طائرة مسافرة الى فرنسا، في حين تمت مصادرة 

 ( 070,  0222)الفتالوي  .المواد التي عثر عليها في السيارة



لدفع بالحصانة القضائية بالنسبة لجرائم الحرب فالمبعوث الدبلوماسي ال يجوز ا: جرائم الحرب .5
يحاسب ويقاضى أمام المحاكم الوطنية عن أي جريمة حرب يرتكبها فالحصانة القضائية للمبعوث 
الدبلوماسي ال تنفى المسئولية الدولية فما أقره الفقه واالجتهاد بالنسبة لرؤساء الدول في هذا المجال 

يا على المبعوثين الدبلوماسيين الذين يتهمون بارتكاب جرائم حرب وإذا كان قد اتضح لنا ينطبق تلقائ
مما تقدم بأنه ال يحق للدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماسي أن تستدعيه أو أن توجه إليه أي 

اسي تهمة أو أن تخضعه ألي محاكمة أمام قضائها إال انه يجوز للدولة المعتمدة مالحقة الدبلوم
الذي يرتكب جريمة على أرضها بمحاكمته أمام قضاء دولته باعتباره مسئوال  هو ودولته عن كافة 

وإذا تقاعست الدولة المعتمدة عن ,  الجرائم والمخالفات التي يرتكبها في إقليم الدولة المعتمد لديها
ف السياسية والقانونية  وهذا مقاضاته فإنه يجوز للدولة المعتمد لديها اتخاذ ما تراه مناسبا  من المواق

( على 58م  عندما نصت في الفقرة الرابعة من المادة )8298أيضا  هو ما أكدته اتفاقية فيينا سنة 
أن )تمتع الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المعتمد لديها ال يقيه من قضاء الدولة المعتمدة( 

 ( 01, 0202)خلف, أي دولته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ها نطاقو الحصانة المدنية 

لقد ظل المبعوثون الدبلوماسيون يتمتعون بالحصانة القضائية المطلقة جنائية ومدنية منذ القرن السابع 
عشر واستمر ذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر ففي إنجلترا قرر القضاء اإلنجليزي عدم خضوع 

سارت فرنسا على نفس المنوال حيث حاولت الدبلوماسي للقضاء المحلى بشقيه الجنائي والمدني ولقد 
بعض المحاكم األدنى التفرقة بين التزامات المبعوث الدبلوماسي المتصلة بمهنته وااللتزامات الخاصة به 
خارج نطاق المهنة وقررت خضوع الدبلوماسيين للقضاء المحلى في الحالة الثانية وقد أصدرت محكمة 

م ضد مستشار السفارة البلجيكية في باريس وألزمته بأن يدفع 8128أول درجة حكما  غيابيا  في عام 
للمدعى دينا  عليه خاص بشئون مسكنه إال أن محكمة النقض قد ألغت ذلك الحكم وجاء في حيثيات 
قرارها بأن خضوع الدبلوماسي للقضاء المدني في هذه الحالة يؤدى إلى مالحقته من قبل دائنيه األمر 

مهامه الرسمية وهذا هو أيضا  ما استقر عليه العمل في الواليات المتحدة الذي يعطله عن القيام ب
 األمريكية وفى ألمانيا وهولندا والبرتغال وأسبانيا والنمسا وإيطاليا وغيرها من الدول الغربية

ولقد ساد مبدأ الحصانة المدنية المطلقة في جميع المسائل واألعمال التي يقوم بها المبعوث الدبلوماسي 
 : الدولة المعتمد لديها ويرجع الفقهاء تبرير ذلك لسببين أو اعتبارين في

أولهما: إن إقامة المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها إقامة مؤقتة مهما طال أمدها ومحل 
إقامته الثابت هو دولته )الدولة المعتمدة( باعتبارها وطنه ومقره األصلي لذلك يجب أن يقاضى ويحاسب 

 ( 007,  0202)الفتالوي , م قضاء دولتهأما

ثانيهما: أن طبيعة عمل الدبلوماسي تقتضي المحافظة على استقالله وعلى هيبته المستمدة من هيبة 
إال أنه وفى أواخر القرن التاسع عشر بدأت الدول في التراجع عن مبدأ  ,واستقالل الدول المعتمدة 

الحصانة المدنية المطلقة بعد أن أقدم عدد كبير من الدبلوماسيين إلى إبرام تصرفات وتعاقدات تجارية 
ومالية ال عالقة لها بمهامهم الدبلوماسية حيث أدى اإلسراف في تلك التصرفات إلى تراجع الدول الغربية 
عن مبدأ اإلعفاء الكامل من القضاء المدني اإلقليمي ولقد عضد ذلك أيضا  أن المجامع العلمية الدولية 



قد بدأت هي األخرى ومنذ أواخر القرن التاسع عشر تنادى وتقرر في مشروعات قوانينها مبدأ تقييد 
م أقر معهد القانون 8121اإلعفاء من القضاء المدني واستثناء بعض األعمال من هذا اإلعفاء ففي عام 

( من مشروعه على أنه )ال يجوز التمسك 89الدولي في اجتماعه ذلك المبدأ حيث نص في المادة )
بالحصانة القضائية والمدنية في حالة المقاضاة بسبب التزامات تعاقد عليها المبعوث الدبلوماسي خالل 

المعتمد لديه كما ال يجـوز التمسك بهذه قيامه بممارسة مهنة أخرى بجانب مهامه الدبلوماسية في البلد 
الحصانة في الدعاوى العينية ومنها دعاوى الحيازة الخاصة بمال موجود في الدولة المعتمد لديها 

م قرر هذا المعهد نفسه في اجتماعه 8292وفى عام , الدبلوماسي سواء كان هذا المال عقارا  أو منقوال  
 :اء المدني اإلقليمي ال يشمل اإلعفاء من الحاالت اآلتيةالمنعقد بنيويورك أن اإلعفاء من القض

 إذا كانت الدعوى تتعلق بأموال عقارية يملكها المبعوث الدبلوماسي في إقليم الدولة المعتمد لديها .8

إذا كانت الدعوى ناشئة عن أعمال تجارية أو ما شابهها قام بها المبعوث لحسابه الخاص دون  .9
 يفتهأن يكون لها عالقة بمهام وظ

إذا كانت الدعوى متفرعة من دعوى أصلية تقدم بها المبعوث بنفسه إلى قضاء الدولة باعتباره  .5
 ( 00, 0202)الزيود , مدعيا  

ولقد أبدت الدول الغربية وجهة نظرها بصورة رسمية للجنة القانونية التي كلفت من قبل عصبة األمم 
ولقد بدأ اتجاه الفقهاء يميل بوضوح شديد  ,بتدوين القواعد المتعلقة بالحصانات واالمتيازات الدبلوماسية 

قييد اإلعفاء من القضاء المدني وكذلك القضاء في الدول الغربية وفى الواليات المتحدة األمريكية نحو ت
واإلداري ال سيما بعد أن ظهرت نظرية ضرورات أو مصلحة الوظيفة كأساس لمنح الحصانات 
واالمتيازات الدبلوماسية وعندما شرعت هيئة األمم المتحدة بتدوين قواعد القانون الدولي الدبلوماسي من 

د دراسة المشاريع التي اقترحها الفقهاء والمجامع خالل اللجنة القانونية التي أنشأتها لهذا الخصوص وبع
العلمية القانونية الدولية وبعد استطالع رأى الدول قررت لجنة القانون الدولي التابعة لألمم المتحدة بعدم 

( من 92األخذ بمبدأ اإلعفاء المطلق من القضاء اإلقليمي المدني وصاغت اإلستثناءات في المادة )



والتي نصت  58م حيث اعتمدته االتفاقية في مادتها رقم 8298لمؤتمر فيينا لعام مشروعها الذي قدمته 
 : على انه

يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة ضد االختصاص القضائي الجنائي للدولة المضيفة ويتمتع  .8
 : كذلك بالحصانة ضد االختصاص القضائي والمدني واإلداري فيما عدا الحاالت اآلتية

نية المتعلقة بعقار خاص كائن في إقليم الدولة المضيفة ما لم تكن حيازته له بالنيابة الدعاوى العي -أ
 عن الدولة الباعثة وذلك ألغراض البعثة

الدعاوى المتعلقة بميراث يكون المبعوث داخال  فيها كمنفذ أو مدير أو وارث أو موصى له وذلك  -ب
 لة الباعثةبوصفه شخصا  عاديا  وباسمه الخاص ال بالنيابة عن الدو 

الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجارى يمارسه المبعوث الدبلوماسي في الدولة المضيفة  -ج
 ( 000, 0202)الزيود , خارج نطاق مهامه الرسمية

 ال يكون المبعوث الدبلوماسي ملزم بأداء الشهادة كشاهد .9

الحاالت الواردة في البنود )أ( و ال يجوز اتخاذ إجراءات تنفيذية إزاء المبعوث الدبلوماسي إال في  .5
( من هذه المادة وعلى أن يكون اإلجراء التنفيذي المعنى يمكن أن يتم 8)ب( و )ج( من الفقرة )

 دون المساس بحرمة شخصه أو مسكنه

ال تعفى الحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المضيفة من خضوعه لقضاء  .9
 (دولته )الدولة المعتمدة

وبذلك يتضح لنا أن اتفاقية فيينا قد أخذت بالحصانة القضائية المطلقة في المسائل الجنائية أما في 
المسائل المدنية واإلدارية فقد أوردت االتفاقية اإلستثناءات المتقدمة الذكر والتي يخضع بمقتضاها 

يضا  نستطيع أن نقول بأن المبعوث الدبلوماسي للقضاء المدني المحلى للدولة المضيفة وبطريقة أخرى أ
اتفاقية فيينا قد ميزت بين األعمال التي يقوم بها المبعوث الدبلوماسي بصفته الخاصة والشخصية خارج 



إطار وظيفته الرسمية وبين األعمال التي يقوم بها بالنيابة عن دولته وأخضعت األولى ألحكام القضاء 
 ( 02, 0202)الفتالوي , المدني المحلى

 

 شرط الجنسية وأثره في نوع الحصانةالتي يتمتع بها 

 المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها

( على أن المبعوث الدبلوماسي الذي يحمل 51لقد نصت اتفاقية فيينا في الفقرة األولى من المادة )
جنسية الدولة المعتد لديها أو التي يقيم فيها إقامة دائمة ال يتمتع إال بحصانة قضائية محدودة هي تمتعه 

ته لوظيفته وذلك ما لم تمنحه بحصانة قضائية فيما يتعلق باألعمال الرسمية التي يقوم بها أثناء ممارس
الدولة المعتمد لديها امتيازات وحصانات إضافية وذلك على عكس المبعوث الدبلوماسي الذي ال ينتمي 
بجنسيته للدولة المعتمد لـديها وال يقيم فيها إقامة دائمة إذ يتمتع هذا األخير بحصانة قضائية مطلقة 

 أو خارجها  سواء كان ذلك أثناء ممارسته وظيفته الرسمية
 

 حصانة المبعوث الدبلوماسي بعد انتهاء مهمته

 

لقد نصت اتفاقية فيينا على تمتع الدبلوماسيين الذين انتهت مهامهم باالمتيازات والحصانات الممنوحة 

لهم إلى حين مغادرتهم إلقليم الدولة المستضيفة وذلك حتى في حالة وجود نزاع مسلح فبالرجوع لنص 

التفاقية نجده ينص في فقرته الثانية على أنه تنتهي عادة امتيازات وحصانات كل ( من ا52المادة )

دبلوماسي انتهت مهنته بمغادرة البالد أو بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح لهذا الغرض ولكنها 

لى تظل قائمة إلى ذلك الوقت حتى في حالة وجود نزاع مسلح وتستمر الحصانة قائمة مع ذلك بالنسبة إ



األعمال التي يقوم بها هذا الشخص أثناء أداء وظيفته بوصفة أحد أفراد البعثة بل أن اتفاقية فيينا قد 

( على استمرار تمتع أفراد أسرة الدبلوماسي المتوفى باالمتيازات 52نصت في فقرتها الثالثة من المادة )

 0حة لمغادر البالد والحصانات التي يستحقونها حتى انقضاء فترة معقولة من الزمن ممنو 

 

 إعفاء الدبلوماسي من الشهادة

 

ثار جدل كبير بين الفقهاء حول هذا الموضوع فقد ذهب بعض الفقهاء إلى تأييد مبدأ جواز إدالء 
المبعوث الدبلوماسي بشهادته أمام السلطات أو القضاء المحلى ما دام انه ليس هناك ضرر يعود على 

مبدأ التعاون المبعوث الدبلوماسي أو أي أمر يمكن أن يمس كرامته أو يهدد حياته وذلك انطالقا  من 
بين الدول , وبالتالي يمكن له أن يدلي بشهادته دون أي تهديد أو إكراه من أي جهة أما البعض األخر 
من الفقهاء قد ذهب إلى عدم إلزام المبعوث الدبلوماسي بأداء الشهادة مهما كانت األسباب وذلك انطالقا  

مبدأ الحصانـة القضائية التي يتمتع بها عدا  من مبدأ الحفاظ على استقالته وحريته وانطالقا  أيضا  من
م بالرأي األخير فقد 8298تلك اإلستثناءات المتعلقة بتلك المسائل المدنية ولقد أخذت اتفاقية فيينا لعام 

( على أنه )ال ُيلزم المبعوث الدبلوماسي بأن يؤدى 58نصت هذه االتفاقية في الفقرة الثانية من المادة )
ى الرغم من تعليق لجنة القانون الدولي على هذا النص يجوز إدالء المبعوث الشهادة ( وذلك عل

الدبلوماسي بمعلوماته بالوسائل الخاصة إذا ما طلب منه ذلك معاونة منه للسلطات المحلية في القيام 
 0بواجبها 

 

 

 



 طرق مقاضاة الدبلوماسيين

ل الجنائية وبحصانة قضائية مدنية فيما تمتع المبعوث الدبلومـاسي بحصانة قضائية مطلقة في المسائ إن
م ال يعنى عدم خضوع الدبلوماسي للمساءلة 8298عدا الحاالت المستثناء بموجب اتفاقية فيينا لعام 

والقضاء بصفة مطلقة فقد اتجه الفقه واالجتهادات الدولية إلى إقرار بعض الوسائل التي يمكن عبرها 
 :الوسائل في اآلتي مساءلة الدبلوماسي ومقاضاته وتتلخص هذه

الطريق الدبلوماسي: في هذه الحالة يتقدم المضرور بشكوى لوزارة الخارجية والتي تخاطب بدورها  .8
رئيس البعثة أو حكومته طالبة منهم التدخل ليقوم الدبلوماسي المخالف بتصحيح أوضاعه والوفاء 

الدولة المعتمدة طالبة منها بالتزاماته وفى حالة عدم حدوث ذلك تقوم وزارة الخارجية بمخاطبة 
 رفع الحصانة عن الدبلوماسي المعنى والدولة المعتمدة حرة في أن ترفع الحصانة أو ترفض

التنازل عن الحصانة: في هذه الحالة يتنازل الدبلوماسي المخالف عن حصانته ولكن يجب  .9
مقرره أساسا لصالح لالعتداد بذلك التنازل أن توافق الدولة المعتمدة عليه وذلك الن الحصانة 

الدولة وليس لصالح الدبلوماسي فإذا لم توافق الدولة المعتمدة على التنازل يظل الدبلوماسي 
 المخالف متمتعا  بتلك الحصانة رغم تنازله عنها

اللجوء لمحاكم الدولة المعتمدة: وفى هذه الحالة يلجأ المضرور إلى محاكم الدولة المعتمدة  .5
خالف رافعا  دعوته أمام قضاء الدولة المضيفة بيد أن هذه الحالة يمثل لمقاضاة الدبلوماسي الم

اللجوء إليها صعوبة كبيرة إذ يكلف رفع الدعوى أمام قضاء الدولة المضيفة مصاريف مادية كبيرة 
تتمثل في مصاريف السفر واالنتقال وهنالك معضلة أخرى قد تثور في حالة ما إذا كان الفعل 

 المخالف غير معاقب عليه في إقليم الدولة المعتمدةالمنسوب للدبلوماسي 

 اللجوء إلى محكمة تحكيم تجنـب الدبلوماسي المثول أمام القضـاء المحلى .9



م نجد أن هذه االتفاقية قد اعتمدت طريقتين فقط من تلك الوسائل 8298وبالرجوع إلى اتفاقية فيينا لعام 
الثانية هي محاولة إمكانية رفع الحصانة القضائية وفى و  ,األربعة هما اللجوء لمحاكم الدولة المعتمدة 

هذه يجب أن تكون موافقة الدولة صريحة وان تقترن تلك الموافقة الصريحة بإذن يصدر بصورة مباشرة 
م بعد 8209من الدولة المعتمد أو من رئيس البعثة بصفته ممثال  لدولته , ولقد برز هذا االتجاه منذ عام 

ام بها قائم بأعمال سفارة أجنبية في بلجيكا والذي قام بقتل خطيب أخته حيث لم تقم حادثة القتل الذي ق
وتأكد أيضا  هذا االتجاه في ,  السلطات البلجيكية بتوقيفه إال بعد حصولها على إذن من الدولة المعتمدة

المسائل م أنه يجب الحصول على الرضى الصريح للدولة المتعمدة في 8219المسائل المدنية منذ عام 
 0المدنية حتى يكون تنازل المبعوث الدبلوماسي عن حصانته صالحا  

ن الرأي الغالب لدى الفقهاء هو أن الدولة وحدها هي صاحبة الحق في أن تتمسك بالحصانة أو وإ
بالتخلي عنها والشك أن الدولة ال تتخلى عن الحصانة بالنسبة ألحد مبعوثيها إال إذا كانت لديها أسباب 

ذلك فان  جديه تبرر ذلك وكانت تصرفات المبعوث تقتضي منها اتخاذ مثل هذا الموقف وبناء على
التنازل عنها أو التمسك بها هو من حق الدولة المعتمدة وهى حرة في ذلك ويجوز أن يجرى هذا التنازل 
في حالة حدوثه من الدولة مباشرة أو من قبل رئيس بعثتها إذا تعلق أمر التنازل بأحد موظفي البعثة 

أما إذا  ,ا التنازل وال يجوز لها التنكر له باعتبار أن رئيس البعثة بصفته ممثال  لدولته فإنه يلزم دولته بهذ
كان رئيس البعثة هو المدعى عليه فال يجوز أن يتنازل عن حصانته دون موافقة دولته الصريحة وعلى 

وبالرجوع إلى اتفاقية فيينا نجدها قد نصت على مبدأ , م 8298هذا األساس اتجهت اتفاقية فيينا لعام 
ائية وربطت ذلك بموافقة الدولة المعتمدة ورضاها ألنها هي صاحبة التنازل الصريح عن الحصانة القض

( 59الحق في التنازل عن الحصانة القضائية وليس المبعوث الدبلوماسي فقد نصت في المادة رقم )
 :على اآلتي



يجـوز للدولة المعتمـدة أن تتنازل عـن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوثين الدبلوماسيين  .8
لسنة  89( من قانون العقوبات األردني رقم 59خاص المتمتعـين بها بموجب المادة )واألش
8290 . 

 . ليع األحوايكون التنازل صريحا  في جم .9
 

 الحصانة التنفيذية

لقد اتضح لنا مما تقدم أن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي تعتبر امتداد لحصانة 
ثم لحصانة الدولة القضائية وهذا هو أيضا  ما ينسحب على الحصانة التنفيذية البعثة القضائية ومن 

والتي تعنى عدم اتخاذ أي تدابير تنفيذية كالحجز واإلخالء والتوقيف والتفتيش وغيرها من التدابير 
التنفيذية وتشمل الحصانة التنفيذية جميع مرافق الدولة وأشخاصها من موظفين دبلوماسيين وقنصليين 

ؤساء دول وحكومات ووفقا  لذلك فإن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانة تنفيذية قائمة بذاتها ومستقلة ور 
والتنازل عن الحصانة القضائية ال يعنى التنازل عن الحصانة ,  عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها

لصريحة وبناء  على ذلك فإن التنفيذية فالتنازل عن الحصانة التنفيذية يتطلب هو األخر موافقة دولته ا
الحكم الصادر على الدبلوماسي بناء  على تنازله عن الحصانة وموافقة دولته ال يمكن أن ينفذ إال بعد 
موافقة الدولة أيضا  على التنفيذ وقد نحى الفقهاء للتمييز بين الحصانة القضائية والحصانة التنفيذية 

نازل الدبلوماسي عن حصانته و توافقه دولته على ذلك إال واعتبار كل حصانة مستقلة عن األخرى فقد يت
انه عند تنفيذ الحكم عليه قد ترفض الدولة التنفيذ وال تعطى موافقتها إذا رأت أن التنفيذ يضر بمصالحها 
أو يمس سياستها أو كرامتها أو استقاللها وخير مثال لذلك السابقة القضائية القطرية ففي دولة قطر 

الثانية بمحكمة االستئناف الشرعية برئاسة القاضي السوداني العالم موالنا عبد الرحمن  أصدرت الدائرة
م قضى بإلغاء القرار الصادر من المحكمة االبتدائية 9009/جنايات لسنة 89محمد شرفي حكما  بالرقم 

فالح  م في مواجهة المتهـم المستأنف9918/9005الشرعية دائرة الجنايات و الحدود في القضية رقم 



ألخـي العجمي الكويتـي الجنسية ابن المبعوث الدبلوماسي ) مستشار سفارة الكويت بدولة قطر ( والذي 
قضت المحكمة االبتدائية بإدانته بجريمة قيادة مركبة برعونة وعدم احتراز والتسبب في القتل الخطأ 

لمدة شهرين وتغريمه مبلغ وقضت بحبسه لمدة شهر مع وقف التنفيذ ومراقبة التزامه بضوابط المرور 
ثالثة آالف ريال وإلزامه بأداء دية المتوفى كور ماك ميشيل جيمسى االيرلندي الجنسية إلى ذويه وقدرها 
مائة ألف ريال قطري وجاء في حيثيات محكمة االستئناف بأن المحكمة االبتدائية قد أخطأت عندما 

فارة الكويت كان بالتحقيق مع المتهم وفق أصدرت حكمها بتنفيذ العقوبة ألن اإلذن الصادر من س
وان تنفيذ العقوبة يتطلب إذن صريح من السفارة الكويتية وفقا  لنص المادة ,  اإلجراءات المتبعة لذلك

م والتي تنص على أن )التنازل عن الحصانة 8298( من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لسنة 59)
ة ال يفترض فيه أنه يعنى التنازل عن الحصانة بالنسبة إلجراءات القضائية في دعوى مدنية أو إداري

تنفيذ الحكم و ال بد فيما يتعلق بهذه اإلجراءات من تنازل قائم بذاته( وقضت محكمة االستئناف بتأييد 
الحكم االبتدائي باإلدانة وأمرت بإلغاء الحكم االبتدائي القاضي بحبس المتهم )المستأنف( وتغريمه ثالثة 

ف ريال قطري واشترطت عند تنفيذ الحكم النهائي بالدية الحصول على إذن جديد بالتنازل عن آال
حصانة التنفيذ من دوله الكويت أو من رئيس بعثتها الدبلوماسية بسفارة الكويت بدولة قطر ولقد توخت 

تنفيذية والتنازل اتفاقية فيينا هذا المنهج حيث ميزت بين الحصانة القضائية والتنازل عنها والحصانة ال
عنها وذهبت إلى أن التنازل عن الحصانة القضائية ال يستتبع التنازل عن الحصانة التنفيذية بصورة 
تلقائية أو مفترضة بل ال بد أن يتبع التنازل عن الحصانة القضائية تنازال  آخر في مرحلة التنفيذ مستغل 

( من 59وبالرجوع إلى نص المادة ), القضائية تماما  عن التنازل األول الخاص بالتنازل عن الحصانة 
االتفاقية نجده ينص على أن ) التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة إلى أي دعوى مدنية أو إدارية ال 
ينطوي على تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكم بل ال بد في هذه الحالة األخيرة من تنازل 

قد أكدت وأمنت على حصانة التنفيذ بغض النظر عن التنازل عن الحصانة مستقل ( بل أن اتفاقية فيينا 
القضائية وذلك حتى عندما ال يتمتع الدبلوماسي بحصانة قضائية فيما يتعلق بالمسائل المدنية واإلدارية 

إذ اشترطت االتفاقية حتى في هذه  8-58أو حتى تلك المستثناء في البنود أ و ب و ج من المادة 



)الفتالوي  مكانية اتخاذ تلك اإلجراءات دون المساس بحرمة شخص الدبلوماسي أو مسكنهاألحوال إ
.0202 ,020 ) 

 الحصانة القضائية لبقية أفراد البعثة من غير الدبلوماسيين
 

م بين أفراد البعثة الدبلوماسية واآلخرين حيث اعتبرت أن كل أفراد 8298لقد ميزت اتفاقية فيينا لسنة 

الدبلوماسي من أهل بيته يتمتعون بجميع االمتيازات والحصانات التي يتمتع بها المبعوث أسرة المبعوث 

الدبلوماسي ويشمل ذلك على الحصانة القضائية والتنفيذية ويشترط أال يكونوا من مواطني الدولة المتعمد 

فإنهم يتمتعون بالحصانة لديها أما فيما يتعلق ببقية أفراد البعثة وهم الموظفين اإلداريين والفنيين وأسرهم 

القضائية الجنائية أثناء وخارج ممارستهم لوظائفهم أما فيما يتعلق بالحصانة المدنية واإلدارية فإن 

الحصانة تشمل فقط األعمال التي يقومون بها أثناء ممارستهم وظائفهم أما األعمال التي يقومون بها 

لمدنية واإلدارية وكل ذلك بشرط أال يكونوا من خارج نطاق وظائفهم فال تشملها الحصانة القضائية ا

 ( 017, 0202)الفتالوي , مواطني الدولة المعتمد لديها سواء كانت الحصانة جنائية أو مدنية

أما فيما يتعلق بمستخدمي البعثة الذين ليسوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة 

ة القضائية إال بالنسبة لألعمال التي يقومون بها أثناء ممارستهم دائمة فإنهم ال يتمتعون بالحصان

أما فيما يتعلق بالخدم الخاصين ألفراد البعثة من غير حاملي جنسية الدولة المعتمد لديها ,  لوظائفهم

وغير المقيمين بها إقامة دائمة فإنهم ال يتمتعون بأية حصانة قضائية إال بقدر ما تسمح به الدولة 

لديها أي ترك الخيار للدولة المتعمد لديها بمنح ما تراه مناسبا من الحصانات للخدم الخاصين  المعتمد



بيد أن االتفاقية قد اشترطت في هـذه الحالة على الدولة المعتمد لديها عند ممارستها لقضائها على هؤالء 

 ( 02,  0202)الزيود , 0األفراد أال تعيق بشكل زائد وظائف البعثة 

 يلحرية التنقل للمبعوث الدبلوماس ات المقيدةاإلجراء

أو  تكفل  على أنْ ، كما أشير سابقا ، 8298لعام من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية ( 99المادة )تنص 
مع عدم اإلخالل ، البعثة  عضاءإقليمها لجميع أ  مرور علىالدولة المعتمد لديها حرية االنتقال والتضمن 

 .المتعلقة بالمناطق المحظورة أو المنظم دخولها ألسباب تتعلق باألمن الوطني بقوانينها وأنظمتها

 

 ن اإلجراءات المشروعة والمقيدة لحرية تنقل المبعوث الدبلوماسي يمكن أنْ أهذا النص مضمون يفهم من 
 تتخذ استنادا   لما يلي :

 .والتعليمات واألنظمة  قوانين بموجب ال -
 باألمن الوطني .استنادا  ألسباب تتعلق و  -

 

لذلك تكون اإلجراءات المتخذة من قبل الدولة مشروعة في مواجهة تقييد حرية تنقل المبعوث  الدبلوماسي 
السيما أن إنشاء وتحديد المناطق المحظورة أمنيا  يتم    ،طالما أنها تستند للقوانين واللوائح الداخلية
 .بموجب القوانين واللوائح والتعليمات الداخلية 

ستراتيجية أو ويالحظ أن اإلجراءات المقيدة والمتخذة من قبل الدولة تتعلق بالمناطق ذات األهمية اال
مناطق دينية فضال  ل، والكوارث الطبيعية  بو لحر اتوااالضطراب كمناطقغير اآلمنة ة العسكرية والمحظور 

 في بعض األحيان. أو أثرية أو بيئية 



ر على كافة حظا من إقليم الدولة ويبحيث تغطي جزءا  مهم   ، عامة هذا وإن اإلجراءات المقيدة قد تكون 
وقد تكون خاصة سواء كانت في حاالت ظرفية لمناطق محددة أو  فيها .المبعوثين الدبلوماسيين التنقل 

 إزاء عدد  معين من الدبلوماسيين.

جة العالقات التي تتبادلها فضال  عن ذلك فإن هذه القيود التي تفرض على تنقل الدبلوماسيين  ترتبط بدر  
 الدول المعِنية ،  فإذا كانت العالقات في أعلى درجات التفاهم فال وجود لهذه القيود أصال. 

فالصين الشعبية وخالل " الثورة الثقافية" حظرت على كل المبعوثين الدبلوماسين مغادرة بكين، إال أنه    
ك بعض المدن الصينية كان الحظر على تم تخفيف هذه اإلجراءات فيما بعد، ويذكر أن هنا

 الدبلوماسيين السوفييت زيارتها  .

 

واألمثلة عديدة لحاالت لجات فيها الدول إلى تقييد حرية تنقل أعضاء البعثات الدبلوماسية استنادا  إلى    
مقتضيات أمنها الوطني، فعلى سبيل المثال فقد سبق وأن قامت السلطات السوفيتية )سابقا ( بتحديد 

(كم. وقد تم 10-90ود )المجال الذي يستطيع الدبلوماسيين المعتمدون التنقل ضمنه في موسكو بحد
، وخارج هذه المساة المحددة فيجب على 8299آذار  90(كم في 800زيادة هذه المجال إلى )

 الدبلوماسي الحصول على إذن خاص. 

ويالحظ أنه في المملكة األردنية الهاشمية يسمح بتنقالت المبعوثين الدبلوماسيين داخل العاصمة"عمان"   
بلوماسي زيارة أماكن عسكرية أو مناطق حدودية أو مخيمات، فال بد من فقط. فإذا أراد المبعوث الد

 ( 00, 0202)الفتالوي , 0ترتيب ذلك مع وزارة 

 

 



 حامل الحقيبة الدبلوماسية " الرسول الدبلوماسي"
 

تلجأ الدول  لنقل مراسالتها الدبلوماسية عبر موظف دبلوماسي يقوم بحملها وتسليمها شخصيا  للجهة 
، ويكون مزودا   " الرسول الدبلوماسي" أو  "، حامل الحقيبة الدبلوماسية" المرسل إليها يطلق عليه لقب 

يتمتع خالل قيامه  حيثوبوثيقة رسمية تثبت صفته  (Diplomatic Passport) دبلوماسيبجواز سفر 
 أي حال.بفال يجوز القبض عليه أو حجزه ، بهذه المهمة بحصانة شخصية 

" تحمي الدولة المُعتمد لديها ( من اتفاقية فيينا بقولها : 1/ 99المادة ) وقد نصت على هذه الحماية   
ومحددا  بها عدد الرسول الدبلوماسي، أثناء قيامه بمهامه، الذي يجب ان يكون حامال  وثيقة  رسمية، 

الُعبوات الُمكونة للحقيبة الدبلوماسية. ويتمتع بالحصانة الشخصية ، وال يجوز اخضاعة ألي اجراء من 
 اجراءات القبض أو الحجز".

( على أنه" تمنح الدولة الثالثة للمراسالت ووسائل االتصاالت الرسمية 90/5كما نصت ) المادة     
الصطالحية أو الرمزية، نفس الحرية والحماية التي تمنحها لها الدولة المارة بها، بما فيها الرسائل ا

المعتمد لديها. وتمنح كذلك الدبلوماسيين الذين حصلوا على تأشيرة دخول حيث ُتلزم هذه التأشيرة، 
 وكذلك للحقائب البلوماسية المارة بها، ذات الُحرمة ونفس الحماية التي تلتزم الدولة المعتمد لديها بمنحها

 .( من اتفاقية فيينا سالفة الذكر 99/9المادة )وهذا ما تضمنه لهم" ، 

أن تعهد بالحقيبة الدبلوماسية إلى قادة إحدى الطائرات التجارية بالدول كما أشارت االتفاقية إلى إمكانية    
ر قائد التي تزمع الهبوط في مكان مسموح بدخوله في الدولة المعتمد لديها، وفي هذه الحاالت ال يعتب

، الطائرة في حكم الرسول الدبلوماسي، بينما تبقى الحقيبة ذات حرمة مصونة حتى تصل إلى وجهتها 
شريطة تزويد قائد الطائرة بالوثائق الرسمية التي توضح عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة 

 الدبلوماسية.



وتزويدهم  ، يجب منح الحصانة للناقلين، ن و وللتأكيد على سرية وأمان المراسالت التي يحملها الدبلوماسي
ما يمنحون جوازات سفر  دبلوماسية ويحملون وثائق بالحماية الخاصة أثناء قيامهم بأعمالهم، لذلك غالبا  

أو تفتيشها ما دامت مختومة رسميا  الحتوائها على  هذه الحقائبال يجوز فتح رسمية تثبت صفتهم،و 
أبرمت اتفاقيات خاصة تتعلق  جرت العادة بين بعض الدول أن. كما ومراسالت مهمة رسمية معلومات

بالحقائب المختومة رسميا  والمنقولة عبر البريد العادي حيث ال يمكن المساس بها باعتبارها متمتعة 
 ( 22, 0202)خلف ,.ةبالحصانة الدبلوماسي

القرن الماضي ، فقد أجازت لبداية الثورة التكنولوجية التي بدأ يشهدها العالم في مطلع ستينات  ونظرا  
اتفاقية فيننا للمبعوث الدبلوماسي استخدام كافة وسائل االتصاالت المناسبة لعمل البعثات الدبلوماسية. 
بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين والرسائل المرسلة بالرموز أو الشيفرة ، باإلضافة إلى الوسائل العادية 

 كالبريد والبرق والتليفون .

 

 لدبلوماسية وشبه الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكةالبعثات ا

 وأنواعها: البعثات الدبلوماسيةأواًل :  

م، مما أدى إلى تطور ملحوظ في 8220تطورت عالقات األردن مع دول العالم خاصة بعد عام      
( سفارة معتمدة باإلضافة الى مكتب التمثيل االردني في غزة 99اعداد البعثات الدبلوماسية، إذ أصبحت )

اسية معها ( دولة تقيم االردن عالقات دبلوم91ومكتب تمثيل في بونيوس آيرس في األرجنتين. و)
يرؤسها سفر معتمد مقيم. هذا وأن األردن استقبل العديد من البعثات الدبلوماسية األجنبية المعتمدة لديه 

 ( تمثيل عربي وأجنبي غير مقيم. 19( سفارة عربية وأجنبية مقيمة في عمان )91فهناك )

الدول  وهو عدد ذو  ومن تلك االرقام يتضح أن األردن يقيم عالقات دبلوماسية مع عدد كبير من  
 معنى كبير لدولة صغيرة ذات إمكانيات محدودة.



 

ومن ذلك يتضح قوة واتساع عالقات األردن الدبلوماسية على الصعيد الثنائي، وهذا شيء إيجابي جدا  
يدعم القول بأن األردن قوة دبلوماسية لعدم توافره على عناصر قوى أخرى. وكذلك تبين كثرة السفراء 

وغير المقيمين في دول تجاوز عددها المرة والنصف عدد الدول التي يرأس السفارات األردنية المعتمدين 
بها سفراء مقيمون، وهذا وأن كان يدل من ناحية سلبية على عدم وجود امكانيات مالية كافية وبنفس 

كبيرة وتدل على  الوقت عدم وجود مصالح كبيرة لألردن في تلك الدول حاليا ، إال ان ايجابياته المستقبلية
 طموحات وتطلعات متخذ القرار لحاضر مستقبل مزدهر لألردن.

 على عدة أنواع:  تشمل البعثات الدبلوماسية

والمعروفة بالممارسة الثنائية األطراف، أي ما بين الدولة  :البعثات الدبلوماسية الدائمة   -8
المعتمدة والدولة المعتمد لديها والتي تمارس مهامها عبر بعثات ديبلوماسية تقليدية، أي عبر 
سفارات دائمة معتمدة في الخارج، والتي نظمت مهامها وروعيت حصاناتها وامتيازاتها بما 

ى أفضل وجه من خالل اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية يتماشى مع حسن تأديتها لمهامها عل
 .8298لعام 

تمتاز بانها متعددة األطراف ومؤقتة في نفس الوقت، أي غير البعثات الدبلوماسية الخاصة:   -9
دائمة وتمارس عبر بعثات خاصة مكونة من وفود أو أشخاص تسافر للخارج لتقوم بمهام محددة، 

 بلد او أكثر، ثم تعود لبلدها. تفاوضية او تمثيلية، وفي 

وقد زادت أهمية هذا النوع من البعثات في السنوات االخيرة، نظرا  لتزايد العالقات الدولية واتساع 
مجاالتها وكثرة تعقيداتها، والهدف منها تنمية العالقات الودية بين " األمم" مهما اختلفت أنظمتها 

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
ل تأمين األداء الفعال لمهام هذه البعثات أي منحها حصانات وامتيازات، صدرت عن ومن أج

 .8292األمم المتحدة اتفاقية دولية عامة سميت) باتفاقية البعثات الخاصة( وذلك عام 



وتمتاز بأنها مؤقتة ودائمة في نفس الوقت، وكذلك متعددة  دبلوماسية المؤتمرات الدولية: -5
بر وفود لدول واشخاص دولية أخرى. كمت أنها تعقد في زمان ومكان األطراف، ألنها تتم ع

محددين لبحث قضية ما أو مجموعة من القضايا الدولية المختلفة، وكمثال افتتاح الجمعية 
العمومية لألمم المتحدة أو مؤتمرات القمة أو وزراء خارجية الدول.... ألخ ويتم انعقاد هذه 

 أو المنظمات الدولية. المؤتمرات بناء على دعوة الدول

وتعتبر متعددة األطراف، وتمتاز غالبا  بطابع الديمومة عبر  دبلوماسية المنظمات الدولية: -9
بعثات الدول الدائمة لدى المنظمات الدولية، وأحيانا  بالطابع المؤقت عبر دعوة إحدى المنظمات 

عة مع أشخاص دوليين آخرين الدولية لمؤتمر لبحث قضايا دولية محددة، وتمتاز بعالقاتها الواس
مثل عالقاتها بعضها ببعض أو عالقاتها مع دول أعضاء وغير أعضاء فيها، وكذلك مع حركات 

 تحرير وطنية) عضوية مراقب( وأخيرا  مع منظمات دولية خاصة) وضع استشاري(.

 دبلوماسية القمة أو الدبلوماسية المباشرة.  -1

 ( 23, 0202)خلف , دبلوماسية المناسبات.  -9

 

 الفرع الثاني: البعثات القنصلية
شباط  91إنضم االردن الى اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية بكتابة الى الوفد الدائم في نيوريوك بتاريخ 

. ويعد االردن من الدول التي تدمج العمل الدبلوماسي بالقنصلي في خدمة واحدة، إذ ال توجد 8295
سلكية فقط في جده، وفي دبي، وفي أربيل ) العراق( يرأسهما لألردن في الخارج اال ثالثة قنصليات م

 دبلوماسيين. 
ومن الجدير بالذكر ان المهام القنصلية تباشر من خالل أقسام قنصلية في البعثات الدبلوماسية الدائمة 

 وتقوم هذه االقسام بمتابعة شؤون األردنيين في الخارج خاصة فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية.
 ( قنصلية فخرية في الخارج. 99( قنصلية أجنبية فخرية، كما أن له )92د في االردن )هذا ويوج

 وفيما يلي ملخص العداد من تشملهم الحصانة الدبلوماسية:



 بعثة. 19عدد البعثات الدبلوماسية االردنية في الخارج 

 قنصلية. 99عدد القنصليات الفخرية االردنية في الخارج 

 دولة. 891عالقات دبلوماسية مع المملكة عدد الدول التي تقيم 

 قنصلية . 19عدد القنصليات الفخرية المعتمدة لدى المملكة 

 منظمة.  99عدد المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعتمدة لدى المملكة 

قنصلية ينقسم رؤساء البعثات الم أنه 8295لعام  القنصليةمن اتفاقية فينا للعالقات  )2)وحسب المادة 
 :ِإلي أربع درجات وهي

 .قناصل عامون  -أ

 .قناصل -ب

 .نواب قناصل -جـ

 .وكالء قنصليون  -د
 

 الفرع الثالث: بعثات المنظمات الدولية
تميز القرن العشرين بتطورات سريعة وعميقة في مجاالت العالقات الدولية، وكان من شأن هذه 
التطورات إنشاء عدد كبير من المنظمات الدولية، ويضم المجتمع الدولي ثالثة أنواع من هذه المنظمات 

 وهي: 
م 8282سست عام المنظمات العالمية ذات األختصاص الشامل والعام: حيث كانت عصبة االمم التي تأ

 م وما زالت حتى اليوم.8291أول صورة من صورها، ثم تلتها األمم المتحدة التي أنشأت عام 
 

المنظمات العالمية ذات األختصاص المحدود: وهي تلك المنظمات محدودة االختصاص أو 
 المتخصصة التي تتبع في كثير من األحيان النوع األول من المنظمات مثل المنظمات الدولية

 المتخصصة التابعة لألمم المتحدة.



 

المنظمات اإلقليمية: هي تلك التي تضم مجموعة من الدول تجمعها مصالح مشتركة وروابط عميقة، 
 مثل اإلتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية، ومنظمة الدول األفريقية، منظمة المؤتمر اإلسالمي..الخ.

 ( 89, 9082)الزيود ,

 

 

 المروردولــــــــــــة 
 

وعليه فالحصانة القضائية يتمتع بها المبعوث في دولة المرور من اجل الذهاب الى مقر عمله او العودة 
الى دولته ، اما اذا كان مروره في دولة ثالثة بغرض الراحة واالستشفاء او لقضاء اعمال خاصة فانه في 

 وماسية . هذه الحالة ال يتمتع بالحصانة الن وجوده ال تقتضيه اعمال وظيفته الدبل

وخالصة القول ان الحصانة التي يتمتع بها  المبعوث الدبلوماسي في دولة المرور ) الدولة الثالثة ( هي 
حصانة مدنية وجزائية ومن اداء الشهادة والتنفيذ وتبدء من دخوله الدولة الثالثة لحين خروجه منها واليحد 

دة فاذا ما ارتكب عمال  موجب للمسؤولية منها سوى قيد واحد وهو ما يقتضيه ضمان المرور او العو 
على إقليم دولة الثالثة ال يتعلق بسالمة مروره فانه ال يتمتع بالحصانة ، كما لو دخل مبعوث دبلوماسي 
سوري الى األراضي العراقية برا  عن طريق القائم في طريقه الى ايران على خط خانقين ثم سافر الى 

ؤولية فانه في هذه الحالة ال يتمتع بالحصانة الن عمله المذكور ال يعد البصرة وارتكب عمال  موجبا  للمس
من مستلزمات ضمان المرور كذلك اذا ارتكب جريمة مستغال  حصانته القضائية كجريمة المخدرات مثال  

 . 

واما نطاق الحصانة القضائية من حيث األشخاص في الدولة الثالثة فان النص أسبغها عن افراد  
عوث الدبلوماسي الذين يتمتعون بالحصانة القضائية في الدولة المستقبلة سواء اكانوا اسرة المب

 .بصحبته ام كانوا بمفردهم



 

 

اثيق الدولية املتعلقة بالحصانات الدبلوماسية افق التشريعات األردنية مع املو  تو

 

 الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية حسب اتفاقية فيينا والتشريعات األردنية

المشار  8290( لسنـــة 89( ويـقـرأ مع القـانــون رقــم )9080قانـــون مؤقت معــدل لقانــون العقوبــات لسنة ) 
 . إليه فيما يلي بالقانون األصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا  واحدا  

السلك الخارجي ال تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو ( 88المادة )
 . والقناصل األجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام

يقصد باإلرهاب : استخدام العنف بأي وسيلة كانت أو التهديد باستخدامه ، أيا  كانت ( )أ( 899المادة )
يض سالمة المجتمع أو جماعي يهدف الى تعر  بواعثه وأغراضه ، يقع تنفيذا  لمشروع اجرامي فردي 

وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو 
الحاق الضرر بالبيئة أو المرافق واألمالك العامة أو األمالك الخاصة أو المرافق الدولية او البعثات  

ريض الموارد الوطنية للخطر او ارغام أي أو تع الدبلوماسية أو باحتالل أي منها أو االستيالء عليها 
 ( 0200, 17)العبيكان ,.حكومة او أي منظمة دولية او اقليمية على القيام بأي عمل او االمتناع عنه

 
 
 
 
 
 



 جهاز االمن العام األردني

ظلت مهام الشرطة في األردن تمارس من قبل أفراد الشرطة والدرك التابعين للجيش العربي،  
كمساعدين للضابطة العدلية، وتحت إشراف مساعد قائد الجيش لشؤون األمن العام، إلى أن تم 

م، حيث تم بموجبه فصل مرتبات األمن العام عن قوات الجيش 8211( لسنة 92إصدار القانون رقم)
ي، وربطها بوزارة الداخلية، وأصبحت مديرية األمن العام بذلك هيئة مستقلة، لها موازنة خاصة العرب

الذي نشر في الجريدة  8291( لسنة 51بها، واكتمل تنظيم القوة بصدور قانون األمن العام رقم )
 .م 8291/ 89/2الرسمية بتاريخ 

 

 والمركباتالسواقين ترخيص إدارة 
 

حملة الحصانات الدبلوماسية من خالل إجراءات تسجيل مركبات الهيئات الدبلوماسية وتكون عالقتها مع 
 واصدار اللوحات للمركبات واستبدال الرخص وتجديدها ، والفحص الفني للمركبات الدبلوماسية.

حيث وعند تسجيل مركبات الهيئات الدبلوماسية والهيئات المعتمدة في المملكة وإصدار رخص سير لها 
 أرقام بالصفة الدبلوماسية ال بد من توفر الوثائق التالية: ولوحات

 بيان جمركي صادر من دائرة الجمارك العامة متضمنا  الشروط التالية: -8

المواصفات العامة والكاملة للمركبة وتتضمن ) رقم الشاصي، النوع، الموديل، الصنف، رقم  -أ
 (.المنشأالمحرك، سعة المحرك، بلد 

 ويجب أن يكون مطابق األسم الوارد في كتاب وزارة الخارجية.الهيئة الدبلوماسية   -ب

بيان قيمة الرسوم الجمركية المستوفاة عن المركبة وبيان سبب األعفاء إذا كانت معفاة من  -ج
 الرسوم الجمركية.



 أن يختم البيان باألختام التالية:

 ختم مدير الجمرك والتوقيع.أ.

 الترخيص داخل الجمرك.ختم اللجنة الفنية التابعة الدارة ب.

 ختم قلم شعبة الترخيص في الدائرة الجمركية المعنية.ج .

 

نموذج المعاينة الجمركية الموقع من اللجنة المشتركة المكونة من اللجنة الفنية الدارة  -9
 الترخيص واللجنة الفنية التابعة لدائرة الجمارك.

 نموذج الفحص الفني موقعا  ومختوما  من لجنة الترخيص. -5

 النموذج المعتمد)كتاب( للهيئات الدبلوماسية موقع ومختوم من: -9

 الهيئة الدبلوماسية. -أ

 وزارة الخارجية ومبين فيه رقم المركبة.ب_

 وزارة المالية دائرة الجمارك. -ج

 وفيما يتعلق بإجراءات الترخيص يتبع ما يلي:

 عرض المركبة على لجنة الفحص الفني. -8

 والوثائق المطلوبة لموظف األستقبال.تسليم النموذج بعد تعبئته  -9

يقوم موظف االستقبال بتدقيق المعاملة والـتأكد من توفر كافة الشروط الواردة في الوثائق  -5
 المطلوبة.

 إدخال كافة بيانات المركبة على برامج الحاسب اآللي وإعفاء المركبة من الرسوم. -9

 إصدار رخصة سير المركبة. -1



 حسب تسلسل رقم التسجيل.حفظ المعاملة في ملف المركبة  -9
 

  أما بخصوص رسوم تسجيل وترخيص المركبات الدبلوماسية نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل
أنه  5( البند 2في المادة ) 9001للعام  92وترخيص المركبات فقد أشار قانون السير رقم 

صلي في مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وموظفي السلك الدبلوماسيالسياسي والقن
 . )شريطة المعاملة بالمثل(باستثناء مركبات القناصل الفخريين)المملكة

 
وبخصوص وسائل النقل لحملة الصفة الدبلوماسية،  فيسهل التعرف عليها وتمييزها عن بعد من خالل 
لوحات المركبات في أي دولة من حيث أرضيتها وألوانها وأرقامها، مع األخذ باالعتبار عدم وجود ُعرف 
دولي مستقر يحدد ذلك، لذلك فإن األمر متروك للدولة لتحدد ألوان هذه اللوحات والكلمات واألحرف 

ت، والمنشور في ، والمسمى نظام لوحات المركبا9009( لسنة 19الواردة فيها. وحسب نظام رقم )
ية وتكون لوحات مركبات الهيئات الدبلوماس( البند )و( الى" 9. يشير في المادة )الجريدة الرسمية

أرضيتها ذات لونين ، ابيض يتضمن رقم المركبة ورقم الترميز باللون األسود ، واصفر يتضمن كلمة 
 ( باللون األسود .CD)األردن( بالعربية واالنجليزية والحرفين )

 

أما بخصوص كادر البعثة من إداريين وفنيين أو حتى تجاوزا مستخدمين، فتمنح وسائل نقلهم لوحة 
، الجمركية، واألرقام فيها سوداء ضية، تحت وضع )إدخال مؤقت( أي معفاة من الرسوم صفراء األر 

بشرط أن تكون هذه الفئة من موظفي البعثة من مواطني دولتها وليسوا من مواطني الدولة المعتمد لديها 
 أو األجانب المقيمين اقامة دائمة وحسب اتفاق بين الدولتين وتدخل مبدأ المعاملة بالمثل. 

 

لوحات مركبات الهيئـات 
 الدبلوماسيـة

 

تكون ارضيتـها ذات لونيـن, األول أبيض يتضمن رقـم المركبـة ورقــم 
الترميز بالـلون االسـود، واصفر يتضمن كلمــة )األردن( بالعربية 

باللون األسود  (CD)واإلنجليزية والحرفين

 



لوحات مركبات اإلدخال 
المؤقت ولوحات سيارات 

 الدوليةالهيئات 

 

تكون ارضيتها ذات لونيــن, أبيض يتضمن رقم المركبة ورقم الترميز 
باللون االســـود، واصفر يتضمن كلمة )األردن( بالعربية واإلنجليزية 

 وكلمة )مؤقت( باللون األسود

 

 

 م8298وهناك امتيازات وحصانات لوسائل النقل للبعثة الدبلوماسية نصت عليها اتفاقية فيينا لعام 
( من االتفاقية : " وضع العلم على وسائل المواصالت الخاصة بالبعثة".  90وهينصت المادة )

والمقصود هنا سيارة رئيس البعثة  الدبلوماسية، هذه ميزة غير محددة  ُممارستها بالنص، إال ان 
ودا بداخلها الممارسة الدولية تشير الى رفع علم الدولة المعتمدة على سيارة رئيس بعثتها ان كان موج

 ومتوجه بمهمة رسمية فقط.

 ي:لارت التشريعات األردنية الى ما يوبخصوص عدد السيارات ولمن تمنح فقد أش       

حق البعثة الدبلوماسية طلب إعفاء حتى خمس مركبات لالستعمال الرسمي للبعثة،  -أ
كان لدى تحمل لوحات دبلوماسية مع امكانية زيادة العدد بموافقة وزارة الخارجية إذا

 البعثة أسباب تدعو لذلك تتقدم بها الى الوزارة.

حق رئيس البعثة طلب اعفاء ثالث مركبات: واحدة لالستعمال الرسمي، وأخرى  -ب
لالستعمال الشخصي، وثالثة الستعمال زوجته إذا كان متزوجا . مع األخذ باالعتبار مبدأ 

 المعاملة بالمثل. 

واحدة لالستعمال الرسمي والشخصي تحمل لوحة  يحق لكل دبلوماسي طلب إعفاء مركبة -ج
دبلوماسية، وطلب إعفاء مركبة اخرى لزوجته إذا كان متزوجا ) إدخال مؤقت( مع 

 األخذ باالعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.



 

أما بخصوص الموظف اإلداري أو الفني، فيحق له تملك سيارة معفاة من الجمارك تحت  -د
مل لوحة صفراء وذلك الستعماله الشخصي مع شرط وضع )اإلدخال الموقت(، وتح

أن يتقدم بطلب اإلعفاء الجمركي خالل أول سته أشهر من مباشرته العمل، وال يحق 
  له طلب إعفاء مركبة لزوجتة".

(:"  أضافت االتفاقية هذه المادة وخصصتها لشروط منح االمتيازات 59نصت المادة )  -9
والحصانات لعائالت حملة الحصانات من الدبلوماسيين وكذلك اإلداريين والفنيين 
وعائالتهم والمستخدمين والخدم الخاصين، مع شرط إلزامي ينطبق على الجميع، وهو أن 

معتمد لديها أو أجانب مقيمين إقامة دائمة فيها ومبدأ ال يكونوا من مواطني  الدولة ال
 (00,  2019)الزيود ,المعاملة بالمثل.

 

 يرـــــــــــــإدارة الس

ان رجل السير هو المنفذ األمين والعين الساهرة على األمن والنظام العام في الدولة وحسب      
اختصاصه من منطلق أن تبقى دولته واحة أمان وأمن لكل من يعيش فوق ترابها الوطني.  وبناء على 

 مراعاة مايلي:ذلك  فإن على رجاالت السير ضباطا  وأفرادا   وفي أثناء قيامهم بواجباتهم الرسمية  

أن ينفذوا واجبات دولتهم تجاه حملة الحصانات الدبلوماسية،  والتي نصت عليها التشريعات  -8
واألعراف الدولية والوطنية، وأن يضيفوا إليها العادات والتقاليد الطيبة لحكومتهم وشعبهم 

 . وشخصهم وذلك بتقديم كافة التسهيالت الالزمة التي تحتاجها هذه النخبة

فلوا لهم حرية التنقل والمرور على طرقات الدولة ما لم يكن هناك عائق ُينظم  أو يحرم ان يك  -9
 . ا المرور  عليها أو الدخول فيه



أن يعرفوا أن حملة الحصانات ذاتهم مصونة وال يجوز إخضاعهم لي إجراء من إجراءات القبض  -5
أن يتخذوا كافة اإلجراءات أو الحجز أو حتى مضايقتهم، وأن يعاملوا باالحترام الواجب لهم، و 

 لمنع االعتداء على شخصهم أو حريتهم أو كرامتهم. 

ان يعلم بان احترام وحماية حملة الحصانات وكل واجبات دولته تجاههم هو القائم على تنفيذها  -9
ضمن اختصاصه، ال تعني بأي حال من األحوال عدم تطبيق النظام على حامل الحصانة.  

نين واألنظمة والعادات والتقاليد فعلى رجل السير أن ال يتغاضى  عن وفي حال مخالفتهم للقوا
المخالفات التي قد يرتكبها أحدهم، واضعا  باالعتبار دائما  ان حامل الحصانةفيها أو أثناء مرور 
في دولة ثالثة، ال تسمح له بمخالفة قوانينها وتفرض عليه احترامها، كما أن القوانين واألعراف 

ه من ذلك وتحضه على التقيد بسلوك حتى أفضل من اآلخرين أي أن يكون قدوة الدولية تمنع
وتعد الواليات المتحدة االمريكية من اكثر الدول تشددا  في حالة انتهاك لآلخرين وليس العكس. 

قبضت السلطات المحلية على الوزير المفوض  8251المبعوثين النظمة  المرور فيها ففي عام 
( في والية ماريالند حيث كان يقود سيارته بسرعة فائقة ولكنها Elkton)االيراني في مدينة 

سرعان ما اطلقت سراحه بعد ان ابرز هويته الدبلوماسية ، وقد أحتج الوزير االيراني على ذلك 
الخارجية االمريكية وقدمت الخارجية اعتذارها عن الحادث واضافت بانه يجب على  وزارةلدى 

وتعليمات المرور في الدول التي يعمل بها ، ولم تقتنع  أنظمةالمبعوث الدبلوماسي احترام 
الحكومة االيرانية بهذا االعتذار بل استدعت موظفيها وقامت الحكومة االمريكية بعد ذلك بمعاقبة 

 ( 11, 0202)الزيود , متسببين بتأزم العالقات بين البلدينالشرطة ال

وعلى رجل السير اتباع الممارسات التالية مع األشخاص المشمولين بالحصانة الدبلوماسية وحسب 
 فئاتهم:

 الفئة األولى: الدبلوماسيون 



العادة أن عند تقديم السفير أو رئيس البعثة، ومهما كان لقبه، كتاب اعتماده لرئيس الدولة، جرت  -8
ُتعلم وزارة الخارجية  وزارة الداخلية للطلب من مديرية األمن  تخصيص دراجات نارية  أو سيارات قوى 
األمن ذات االختصاص لمرافقة الموكب وفتح الطرق امامه وتسهيل وصوله للقصر في الموعد 

يام بمهامهم على أكمل المحدد.  وفي هذه المناسبة التشريفية واالولى للسفير، على رجاالت السير الق
وجه والتحضير المسبق باختيار الشوارع التي سيمر منها الموكب وضبطها أمنيا ، وايقاف حركة 

 المرور بها لبعض الوقت والعمل على اعادة فتحها امام حركة السير للمواطنين بأسرع وقت ممكن.

 

جرت العادة وكممارسة دولية على رفع العلم على سيارة رئيس البعثة ان كان بداخلها ومتوجة   -9
بزيارة رسمية فقط. وعليه على رجل السير االنتباه لذلك وتسهيل مأمورية رئيس البعثة بتقديم كافة 

أو التي التسهيالت لمروره وفتح الطريق له ان احتاج لذلك خاصة في المدن أو الشوارع المزدحمة 
 بها ورش صيانة أو مغلقة جزئيا  أو كليا .. الخ. 

من باب تسهيل مهمة رئيس البعثة أو أحد حملة الحصانات من الدبلوماسيين، فإن على وزارة  -5
الخارجية إن كان هنالك احتفاالت رسمية أو مؤتمر دولي أو وطني تزويد السيارات الدبلوماسية 

مي للسيارة(، األمر الذي يساعد على تسهيل مهمة بتصريح خاص )ملصق على الزجاج األما
الدبلوماسي، ويسهل مهمة رجال األمن الساهرين على النظام العام والمكلفين بحماية كبار 
الشخصيات الوطنية واألجنبية بما فيهم الدبلوماسيين، ويسمح لرجل السير القيام بمهمته على 

 خير وجه. 

 

الت الدبلوماسيين في المناطق التي ال يحرم دخولها أو على الدولة كواجب تسهيل تجوال تنق  -9
المناطق غير المحددة بالمنع وحسب تعليمات وأوامر السلطات، وعلى رجل السير تنفيذ ذلك ان 
احتاج حامل الحصانة للتسهيالت، وما عدا ذلك على الدولة منح اذن مسبق للدبلوماسي، وفي 

ن وجود هذا التصريح لديه، وان لم يكن لديه إذنا ، هذه الحالة على رجل السير التأكد وبلطف م



عليه بأدب واحترام الطلب منه العودة من حيث أتى وعدم السماح له بحال من األحوال دخول هذه 
 المناطق. 

 
 

على الدولة الزام حملة الحصانات بوجوب الحصول على إجازة سوق وطنية سارية المفعول. وعدم  -1
دولتهم، أو رخصة دولية، وفي هذه الحالة األخيرة يتم التغاضي عن السماح لهم بالسياقة برخصة 

ذلك في األيام االولى لوصولهم ألرض الدولة المستقبلة أو لمباشرة مهامهم في بعثة دولتهم أو 
قنصليتها أو ممثليات المنظمات الدولية. وعلى دائرة السير والترخيص سرعة العمل على استبدال 

ة، كما على رجل السير إن واجهته مثل هذه الحالة الطلب من حامل هذه الرخصة بأخرى وطني
 .ن الحصانة بلطف وكياسة استبدال رخصته برخصة وطنية وبأسرع وقت ممك

على رجل السير في حال حدوث حادث سير خطير في الطريق العام إلحدى المركبات   -9
سعافه، التحفظ على الوثائق الدبلوماسية أو ما شابه، ووفاة من بداخلها أو نقله للمستشفى إل

والممتلكات الموجودة في المركبة، وعدم السماح لنفسه أو ألي كان من المواطنين أو األجانب 
باالقتراب من المركبة أو المساس بموجوداتها حتى حضور أحد مسؤولي البعثة والتحقق من 

 . شخصه قبل تسليمها له

 
ال يجوز لرجال المرور ايقاف السيارات الدبلوماسية أو تفتيشها أو حجزها أو مصادرتها. أما إذا  -9

حامت الشبهات حول احداها بورود معلومات موثوقة عن نقلها" لممنوعات" تضر باألمن الوطني 
أن  ( من االتفاقية59( من المادة )9للدولة، فيجوز عندئذ تفتيشها، وقد وردد ذلك في نص البند)

يتم ذلك بحضور ممثل عن البعثة بعلم رئيسها، وممثل عن كل من وزارتي الخارجية والداخلية. وان 
ثبتت الشبهات يمكن التحفظ عليها وليس على صاحبها، وفتح تحقيق بالموضوع، وان ثبت تورط 

صا  غير حامل الحصانة تتخذ بحقه اإلجراءات الالزمة. كالتنبيه فيالحاالت البسيطة، أو إعالنه شخ



مرغوب به في الحاالت الخطيرة، والطلب من رئيس البعثة إعادته إلى بالده خالل فترة زمنية يتفق 
 ( 22,  0200)قطيشات , . عليها وحسب الحالة

 

على  إرغامهليس من حق رجل السير تسجيل اي مخالفة مباشرة ضد حامل الحصانة أو اهانته أو   -1
دفع والطلب منه أو دعوته للمثول أمام القضاء، ومن حقه  طلب اجازة السياقة منه وليس سحبها 

 .وحجزها ومراجعة دائرة السير

تحفيزا  لرجل السير على القيام بمهامه على خير وجه، عليه أن يعلم أنه إذا استمرت تجاوزات حامل  -2
ر( له، يمكن للخارجية مخاطبةوزارة خارجية الحصانة ولم يرتدع، حتى بعد لفت نظر رئيسه)السفي

دولة البعثة عبر سفيرها في تلك الدولة للقيام بما تمليه مصلحة البلدين وذلك" الستدعاء حامل 
 . الحصانة وحسب األصول المرعية

 

وذلك من أجل حث رجل السير على القيام بواجبه على خير وجه، وعلمه أن الحصانات الشاملة التي   
ل الحصانة منحته أياها الدولة، وأنه يمكنها في حال " تجاوزه لحدود اختصاصاته"، رفعها تحمي حام

عنه والطلب من دولته إن كان رئيسا  للبعثة أن تستدعيه أو رئيسه )السفير( إن كان من كادر البعثة 
 بمغادرةالدولة المضيفة.

 

في حال تعرض مواطن أو أجنبي مقيم أو سائح في تلك الدولة لحادث من سيارة دبلوماسي، فإذا   -02
كان السائق هو  حامل الحصانة أو من يعيله ومتمتع بالحصانة كذلك، فإن حصانته تمنع عنه 
التعرض للمساءلة في الدولة المعتمد لديها. فعلى رجل السير اتخاذ اجراءاته مع المعرفة بأن 

جراءات المتبعة تختلف من حالة إلى أخرى وعليه التكيف معها، فإذا كانت حالة المصاب هي اال
كسور ورضوض، فالتأمين الشامل السليم يتضمن معالجة الشخص المصاب والتعويض عليه، أما 
إذا كانت الحالة وفاة غير متعمدة فتتبع اإلجراءات القانونية أو العرفية في تلك الدولة، وذلك بدفع 



الدية لذويه، أي بالتعويض عليهم. وغالبا  ما تقوم شركة التأمين بذلك مع مبلغ من المال كترضية 
 ( 32,  0200طيشات ,) الق . تدفعها البعثة

 

وأما في حالة الحادث الذي يؤدي إلى وفاة وبقتل متعمد أو عن قصد، يثبت بعد إجراء تحقيق يشارك فيه 
الخارجية المعتمد لديها، فإن دولة حامل الحصانة، وخاصة الدبلوماسيين ممثل البعثة وآخر عن وزارة 

منهم، تقوم بدفع التعويضات الالزمة من خالل بعثتها وتعيد الدبلوماسي إلى دولته، وفي حالة استثنائية 
جدا  إن رفضت دولته استدعائه تقوم الدولة المعتمد لديها بإعالنه" شخصا  غير مرغوب به" وتطلب 

 ه، والهدف منذ ذلك:تسفير 

 المعاقبة المعنوية للدبلوماسي باعتباره "شخص غير مرغوب به". .8

حمايته بتفادي انتقام أهل القتيل من الدبلوماسي أو من أحد أفراد عائلته المقيمين  .9
 معه.

 تجنب توتر العالقات بين الدولتين. .5

 

لة الحصانات الذين ال ترد أسماؤهم في بالنسبة لهذه الفئة من حم    :الفئة الثانية: اإلداريون والفنيون 
القائمة الدبلوماسية الصادرة عن الخارجية، أي أنهم ال يتمتعون بالصفة الدبلوماسية، وإعدادهم أكثر 

 ألخ....  فة إدارية وفنية وأمنية وخدماتيةبكثير من أعداد الدبلوماسيين، ومهامهم مختل

( من االتفاقية على " يتمتع أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي 59لقد نص البند االول  من المادة )       
( 59-92الذي يقيمون معه في مسكن واحد، من االمتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد)

 بشرط أال يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها". 



يينا لتقييد حصاناتهم وامتيازاتهم باألعمال الرسمية التي يقومون بها فقط أثناء ولقد جاءت اتفاقية ف     
ساعات دوامهم الرسمي، وليست مطلقة كالدبلوماسيين. كما أن االتفاقية في نص البند الثاني من المادة 

 .( ميزت بينهم  وقسمتهم الى ثالث فئات تختلف حصاناتهم وامتيازاتهم حسب كل فئة59/9)

كاإلعفاءات الجمركية بالنسبة لألشياء   :فئة األولى فقد ميزتها االتفاقية، بمنحهم بعض االمتيازاتأما ال
التي يستوردونها عند بدء إقامتهم الستعماالتهم الشخصية. وهذه األشياء تخضع للتفتيش الجمركي 

ي والشخصي معفاة واألمني بعكس الدبلوماسي. وكذلك يمكن اقتناء سيارة واحدة فقط الستخدامهم الرسم
من الجمارك شرط أن يتم استيرادها خالل ستة أشهر من مباشرتهم مهامهم. ولتمييزهم عن الدبلوماسيين 
ال يعطي لوسائل نقلهم لوحة دبلوماسية، بل لوحة إدخال مؤقت، وغالبا  ما يكون لونها أصفر في غالبية 

سوم ويقتصر استخدامها على الموظف دول العالم. كما يجدد ترخيصها كل عام وتكون معفاة من الر 
الصادرة باسمه، وكاستثناء يمكن لزوجته استخدامها، من منطلق ال يحق لها اقتناء سيارة أخرى معفاة 
من الجمارك اسوة بزوجات الدبلوماسيين، على أن يتم االتفاق مع الدولة المعتمد لديها على ذلك.كما أن 

بحمل شهادة سواقة وطنية.  وذلك بتسهيل استبدال شهادة السوق  على الدولة المستقبلة الزامهم وزوجاتهم
 . الصادرة عن دولتهم أو التي يملكونها اي كان منشأها

وبالتالي على رجل السير والترخيص األخذ باالعتبار كل ما ورد ذكره. وأن يتعامل معهم وفق ما حددته 
دية في أثناء قيامه بمهامه الوظيفية، أي في اتفاقية فيينا. وفي حال ارتكاب أحدهم مخالفة بسيطة أو عا

ساعات الدوام الرسمي للبعثة، أن يقوم بواجباته الوظيفية سواء بالتنبيه أو المخالفة، مع األخذ باالعتبار 
تسهيل مهامه وعدم تعطيله وتقديم االحترام الواجب له. وفي خارج ساعات الدوام الرسمي فهم ال 

السير معاملتهم إنسانيا  كأجانب مميزين لتبعيتهم لمؤسسات ذات يتمتعون بالحصانة، وعلى رجل 
 . حصانة، وتطبيق القانون عليهم بالكامل كأي مواطن في الدولة

 



 

 في البعثة المستخدمون الفئة الثالثة: 

ز ( عن هذه الفئة : " بأنهم أعضاء البعثة المكلفين  -عرفت  اتفاقية فيينا في نص مادتها االولى )البند
بأعمال الخدمة للبعثة" ، أي خدم البعثة وليسوا الخدم الخاصين لكادرها. مثل : السائقين وعمال 

 التنظيفات والصيانة والمراسلين..الخ. واعدادهم تقل أو تزيد حسب حجم البعثة وحاجتها.

معتمد لديها ( " إعالم البعثة لوزارة خارجية الدولة ال5-59كما اشترطت االتفاقية في نص المادة )       
عند تشغيلهم وتسريحهم". وكذلك منحتهم االتفاقية حصانة )محدوده جدا ( بالنسبة لألعمال التي يقومون 
بها أثناء ممارسة وظائفهم واستثنت منهم مواطني الدولة المعتمد لديها أو األجانب المقيمين إقامة دائمة 

على أجورهم ومن االشتراك في الضمان فيها، كما منحتهم امتياز بإعفاءهم من الضرائب والرسوم 
االجتماعي.  وعلى رجل السير األخذ باالعتبار أن ما يهمه من هذه الفئة هم السائقون الرسميون لرئيس 
البعثة أو للبعثة. وان يتعامل مع السائقين بحساسية كبيرة في حال ارتكابهم لمخالفة أو حادثة سير 

 ( 30, 0200) القطيشات , . ة الحصانة  أو لوحدةوالتمييز أن كان السائق برفقة احد حمل

 الفئة الرابعة: أفراد أسرة حامل الحصانة.

" يتمتع أفراد أسرة  -على ما يلي:   8298( اتفاقيه فيينا لعام 59نصت الفقرة االولى من المادة )
المبعوث الدبلوماسي الذين ُيقيمون معه في مسكن واحد , إذا لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها 

 ".  55-92, من المزايا والحصانات المنصوص عليها في المواد من 

م،  الى ان تمتع افراد اسر 8298(من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 59ت المادة )كما اشار 
االعضاء االداريين والفنيين الذين يعيشون معه في مسكن واحد بالحصانه المشروطة " على ان ال 

سر المستخدمين يكونوا من مواطني الدولة المعتد لديها " وباستثناءات مقيدة جدا , وتجاهلت هذه المادة ا



والخدم , يفهم من ذلك أن مزايا وحصانات أسر الدبلوماسيين مطلقة , وحصانه أسر االداريين والفنيين 
 . محددة 

وبناء عليه ، يتبين أن االتفاقية بررت تمتع اسر الدبلوماسيين واالداريين والفنيين بهذه االمتيازات     
رسة مهامهم بحرية وطمأنينة إذا تعرضت اسرهم والحصانات بحجة أن عائليهم ال يستطيعون مما

 إلجراءات العنف والمضايقات .

وفي هذا المجال وبعد العودة للممارسات الدولية واألخذ عن اجتهاد فقهي قائم على تفسيرات لجنة      
 القانون الدلي العام التابعة لألمم المتحدة والمكلفة بوضع االتفاقية يمكن تحديدهم باآلتية:

جة الشرعية : كما هو االصل اجتماعيا زوجة واحدة , ما عدا سويسرا  التي قبلت في الزو  -8
 السنوات االخيرة "زوجتين فقط ".

االبناء الُقّصر : العرف يشير الى عدم تحديد السن القانونية , بل كل من يعيلهم حامل الحصانة  -9
ه في نفس المسكن دون تحديد , , والمفهوم ضمنا القاصرين , واالتفاقية تشير لشرط ان يقيموا مع

أما تشريعات الدول فتتغاضى عن الطلبة الجامعيين من أبناء حامل الحصانه بشرط  أن يعيشوا 
 معه في مسكن واحد ويدرسوا في جامعات تلك الدولة، وبعلم وموافقة الدولة المعتمد لديها.

عائلتهم حامل الحصانه وفي البنات الُقّصر وغير المتزوجات  والمطلقات الخ الذين يعيشوا مع  -5
 كنفه، وباتفاق مسبق مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها.

والداه كبار السن أو شقيقاته غير المتزوجات : اذا كان مسؤوال عن اعالتهم وقبلتهم الدولة المعتمد  -9
 لديها بهذه الصفة .

وبقبول من الدولة المعتمد  والدة زوجته : إن كانت تقييم معه ولم يكن لها زوج او معيل إال هو -1
 ( 210, 0222)الفتالوي ,  لديها .



أما بالنسبة لرجل السير ودائرة الترخيص فعليهم أن يعملوا وكما ورد سابقا أن زوجة حامل      
الحصانة من الدبلوماسيين يسمح لها باقتناء سيارة معفاة من الرسوم وتحمل لوحة دبلوماسية , اما 

نيين فليس لهم الحق بذلك , إال اذا قبلت الدولة المعتمد لديها , فتمنحهن )لوحة زوجات اإلداريين والف
صفراء ( أسوة بأزواجهن وهذه حاالت نادرة جدا .وبناء على ما ذكر ومن باب االفتاءات المختلفة 
لفقهاء القانون الدبلوماسي يمكن لرجل السير التصرف بناء على معرفته أن اسرة الدبلوماسي وخاصة 

السرة النواة ( ممن يحملون البطاقة الدبلوماسية هم كعائلهم حصاناتهم شاملة , أما أسرة اإلداري )ا
والفني فحصانتهم محددة , وللتسهيل على رجل السير للتصرف ستقسم أسر حامل الحصانه الى 

 :الفئات التالية 

 زوجة رئيس البعثة أو زوجة من يحمل الصفة الدبلوماسية : -8

السير يتعامل مع سيدة منحها القانون الدولي حصانه قضائية مطلقة , وسمح لها بالطبع رجل    
العرف الدولي وتشريعات الدول ملكية سيارة دبلوماسية مشروطة " بتأمين شامل " وتقتصر قيادتها 

 على شخصها فقط , وإن تحمل رخصة قيادة وطنية من الدولة المعتمد لديها .

اعي المميز، يفرض عليها مراعاة ذلك والتقييد الصارم به , إال انه وان كان المنطق ووضعها االجتم
في حال انتهاكها ألنظمة ولوائح الدولة المضيفة , فعلى رجل السير األخذ باالعتبار كل ما سبق 
)أوال ( , وأن من واجبها احترام قوانين ولوائح المرور في دولته )ثانيا (، وعليه التعامل معها بالشكل 

 التمييز بين المخالفة ونوعيتها وتكرارها وهي االكثر شيوعا وحادثة السير وهي األقل . التالي :

فبالنسبة للحالة األولى , أي مخالفة , فعليه وبكامل االحترام الواجب لهذه السيدة تنبيهها إن ارتكبت 
مخالفة بسيطة , اما إذا تكرر ذلك , أو كانت مخالفة كبيرة , فعليه التقييد بتشريعات دولته إن 

ملته للمواطنة , فإن وجدت, أو بالممارسة الدولية بمعاملتها )كضيفة ( واتخاذ إجراءاته معها كمعا



رفضت عليه التقرير لمسؤليه الذين يفرض عليهم اتخاذ االجراءات الالزمة إليقاف تكرار هذه 
 المخالفات وبالطرق الرسمية .

أما اذا كانت حادثة , فعلية وبكامل االحترام اتخاذ إجراءاته واعالم مسؤوليه للقيام بمتابعة ذيول 
 .بمخاطبة رئيس البعثة للتصرف الحادثة من خالل وزارة الخارجية 

 ابناء الدبلوماسي : -9

استنادا لما تم شرحه سابقا  عن أبناء الدبلوماسيين وبناتهم, ونظرا لتجاهل القانون الدبلوماسي لتحديد 
صفاتهم, والتباين واالختالف في ممارسات الدول وبعودة لحاالت كثيرة حصلت في دول مختلفة في 

تشير للتمييز بين زوجة السفير و زوجات الدبلوماسيين اآلخرين،  كما تشير  العالم. فالممارسة الدولية
ألبنائهم وأنه يجب معاملة األبناء كما تعامل الزوجات لكل فئة بدافع توفير الطمأنينة لعائلهم للقيام 

 . بواجباته على غير وجه

 باقي أفراد أسرة الدبلوماسي : -5

المقصود بهم ابناؤه الضيوف) لقضاء اجازة وبعلم الخارجية واألمن العام( أو حتى الذين ال       
يعيشون معه في مسكن واحد أو والده أو اقرباؤه الذين يقيمون معه في نفس المسكن , وقبلت بهم الدولة 

عليهم كأي مواطن  المستقبلة بهذه الصفة , فعلى رجل السير ممارسة واجباته معهم بتطبيق القانون 
عادي أو أجنبي مقيم إقامة دائمة وبشرط إخبار ذويهم حملة الحصانات , إن تكررت مخالفتهم إعالم 

 . وزارة الخارجية التي تقوم بإعالم رئيس البعثة التي يتبع لها ذووهم للحد من هذه التصرفات

ي الدولة المعتمد لديها:فاتفاقية زوجات االداريين والفنيين ومن يعيلون من افراد اسرهم من غير مواطن -9
فيينا كما تشريعات الدول منحتهم امتيازات وحصانات مقيدة كحصانات عائلهم , وعليه تطبق بحقهم 
اإلجراءات القانونية كالمواطنين وان تكررت مخالفتهم إعالم الخارجية لمخاطبة عائلهم بواسطة رئيس 

 ( 10, 0222)الفتالوي , . من هذه التصرفات البعثة وبالطرق القانونية التخاذ ما يلزم للحد



والمقصود بهم حسب اتفاقية فيينا " األشخاص الذين يستخدمون   :الفئة الخامسة: خدم أعضاء البعثة
وما يهم رجل السير  . ألعمال الخدمة الخاصة ألحد أعضاء البعثة وليسوا مستخدمي الحكومة المعتمدة"

قون الخاصون لحملة الحصانات إن وجدوا، فعليه إن واجهته مثل من هذه الطائفة من الخدم، هم السائ
هذه الحالة مراعاة  التمييز بينهم بخصوص التبعية واإلقامة، كما أن عليه بشكل عام العلم أنهم ال 
يتمتعون بأية حصانة اال إذا كانت دولته أقرت للبعض منهم، وخاصة الوافدين بتصريح من خارجية 

 وبالحصانة المؤقتة وغالبا ال تقر الدول بذلك. الدول وغير المقيمين،

وبناء على كل ما سبق بهذا الخصوص , على رجل السير عند ارتكاب احدهم لمخالفة سير التصرف 
معهم كأي مواطن عادي او اجنبي مقيم , اي اتخاذ اإلجراءات اللزمة الكاملة معهم ودون تردد فهم ليسو 

احدهم لحادث سير , بسيطة أو جسيمة , فواجبه عدم التمييز ان حملة حصانات . اما في حال ارتكاب 
 . كان السائق لوحده , أو كان يقوم بنقل حامل حصانه أو احد اتباعه كالزوجة واالطفال

ولكن من باب التسهيالت والمجاملة يمكن لرجل السير التمييز بين حالتين : األولى : إن كان السائق 
اءات الكاملة معه حتى لو ادى ذلك الى حجزه بشرط اعالم رئاسته بمخابرة  )الخادم ( لوحده اتخاذ االجر 

مستخدمة حامل الحصانه إلعالمه بالحادث . الثانية : إذا كان السائق برفقة حامل الحصانة أو من 
يعيلهم هذا األخير , فعلى رجل السير العلم بان هذا السائق )خاص( وليس رسميا , وانه ال يجب بأي 

ألحوال استخدامه لمرافقه الدبلوماسي للقيام بمهامه الرسمية , وما هو إال لخدمة عائلته , لذا حال من ا
من واجب رجل السير القيام بمهامه كاملة , ومن باب التكريم والمجاملة لحامل الحصانة تسهيل وصوله 

 .أو من يعيلهم لمقصدهم مع حجز السائق وإتمام اإلجراءات معه 

بقا  بخصوص تعامل هذه اإلدارة على ادارة الدوريات الخارجية كونها تتعامل مع وينطبق ما ذكر سا 
 (00, 0200)القطيشات, هذه الفئة لنفس الغاية وهي المخالفات المرورية وضبط الطرق.

 



 اإلقامة والحدود ادارة

من واجبات دائرة اإلقامة والحدود والمعنية بتنظيم دخول ومغادرة األجانب القادمين والمغادرين       
من وإلى أراض المملكة االردنية الهاشمية وتنفيذ القوانين واألنظمة المتعلقة بهذا الشأن، وبالتالي 

(: "تمنح الدولة 99ق بالمادة )معاملة حملة الصفة الدبلوماسية بما ينسجم مع اتفاقية فيينا وفيما يتعل
المعتمد لديها حملة بعثات دبلوماسية كافة التسهيالت كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها"  وتسهيل 
كافة االمور لحمل الحصانات الدبلوماسية وجميع افراد البعثة الدبلوماسية وخدمهم وتم اصدار 

مرك. وبناء على ما تم االتفاق علية في اتفاقية القوانين لعدم تفتيشهم وعفاءهم من الضرائب او الج
 :ي( على ما يل99فيينا فقد نصت المادة رقم )

" تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسالت البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية وللبعثة كي  -8
 (99تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت" وكذلك تضمنت المادة )

مراسالت البعثة الرسمية ذات حرمة , فاصطالح المراسالت الرسمية يعني كل المراسالت المتعلقة  -9
 بأعمال البعثة .(

 .ال يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية   -5

 –يجب أن تحمل العبوات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية عالمات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها   -9
 ويجب أال تشمل إال المستندات الدبلوماسية واألشياء المرسلة لالستعمال الرسمي . 

لكي ال يكون الدبلوماسي حامل الحقيبة  محط لشك. ويجب أن يكون لدى حامل الحقيبة   -1
د رسمي يثبت صفته وعدد العبوات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية . وتحميه الدبلوماسية مستن

وال يجوز إخضاعه ألي  –أثناء قيامه بمهمته في الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية 
 نوع من أنواع القبض أو الحجز .



هذه الحالة تطبق  يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة, وفي  -9
مع مالحظة أن الحصانات المذكورة ينتهي العمل  –أيضا   –أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة 

 بها من وقت تسليم حامل الحقيبة للحقيبة إلى الهيئة المرسلة إليها.

ن يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط في مطار تاٍل ويجب أ  -9
يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منها الحقيبة وال يعتبر هذا القائد حامل 

وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من  –حقيبة دبلوماسية 
 قائد الطائرة.

تخضع للتفتيش وفي حالة تم شك اما الحقائب التى تخص رئيس البعثة وعائلته  وطاقم البعثة فال 
رجال امن إدارة االقامة والحدود في حقائب اي شخص من حملة الحصانات الدبلوماسية فيتم ابالغ 
دولة رئيس البعثة رسميا  بذلك. أو رئيس البعثة في حال احد مرؤوسيه وبكل سرية وال يوقف 

 امن الدولة. الدبلوماسي وال تحجز حقائبه اال في لحاالت التى تشكل خطر على
وكذلك هناك باب خاص االستقبال حملة الحصانات الدبلوماسية وطاقم البعثة  في المطار وتوفير 
االمن الخاص بهم واالستراحة في المقصورة المخصصة الستقبالهم لحين االنتهاء من اجراءات 

 المطار وكذلك يشمل ذلك طاقم البعثة ممن تنطبق عليهم الصفة الدبلوماسية. 
ل االمن المسؤلين في المطار يقدمون لحملة الحصانات الدبلوماسية كل سبل الراحة وتسهيل فرجا

جميع امورهم، تماشيا  لما وقعت عليه المملكة االردنية الهاشمية في اتفاقية فيينا وعلية يجب على 
لشخصية أو الدبلوماسي احترام قوانين وانظمة الدولة القادم اليها وأن ال يستخدم الحصانة الموره ا

لصالح جماعة ما، او أن يقوم في عملية تهريب او اي امر يتعارض مع االمن الوطني للدولة 
 المستقبلة سواء اثناء القدوم او المغادرة

فعند مرور شخصيات من حملة الصفة الدبلوماسية في دولة ثالثه هم او اسرتهم او احد من طواقم 
رة على جوازات السفر بغية الذهاب لتولي مهام عملة او افراد البعثة، وتكون الدولة منحتهم تأشي

اللحاق بمنصبة او العودة لبالدة،  فيجب على رجال االمن) إدارة االقامة والحدود( ان ال يعيق 



المرور ويمنح لهم ولجميع افراد الطاقم الدبلوماسي ولخدمهم ومن كان معهم او من لحق بهم. وفي 
ة الدبلوماسية وطواقم افراد البعثة والخدم أن يتعاملوا بكل احترام المقابل على اصحاب حملة الحصان

لقوانين وانظمة الدولة الثالثة واالمتثال لجميع أوامر رجال االمن الذين يعاملوهم بكل احترام وذلك 
 (.90لتسهيل مرورهم  مضمون ما ورد في اتفاقية فيينا في المادة ) 

ـــــــالغأمـــــــا بخصـــــــوص اصـــــــدار إذن اإلقامـــــــة الســـــــنوي و  ـــــــار رســـــــوم اإلقامـــــــة 50 الب غرامـــــــة  8،1و  دين
ــــوم ــــه  تجــــاوز عــــن كــــل ي ــــي القطــــاع فإن ــــدون التجــــاوز الطــــالب والعــــاملون ف يعفــــى مــــن الرســــوم فقــــط ب

ـــــاب صـــــادر  ـــــديوان الملكـــــي بموجـــــب كت ـــــات الدبلوماســـــية وال ـــــي الســـــفارات والهيئ الحكـــــومي والعـــــاملين ف
 عن وزارة الداخلية .

 -كاآلتي : 8229( لسنة 5التأشيرات رقم )نظام وبخصوص التأشيرات وحسب 
ـــــارة والمـــــرور الصـــــادرة عـــــن الـــــوزارة ســـــارية المفعـــــول فقـــــرة ) 5المـــــادة  ب( تكـــــون كـــــل مـــــن تأشـــــيرة الزي

وصـــــالحة للـــــدخول إلـــــى أراضـــــي المملكـــــة خـــــالل مـــــدة ال تزيـــــد عـــــن شـــــهرين أمـــــا الصـــــادرة منهـــــا عـــــن 
ـــــ ـــــة فـــــي الخـــــارج فيســـــري مفعولهـــــا عل ـــــات الدبلوماســـــية األردني ـــــى البعث ـــــد عل ـــــك الوجـــــه لمـــــدة ال تزي ى ذل

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اعتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورها .
  تعفـــــــــــــى الجهـــــــــــــات التاليـــــــــــــة مـــــــــــــن رســـــــــــــوم الحصـــــــــــــول علـــــــــــــى التأشـــــــــــــيرة بنوعيهـــــــــــــا (9المـــــــــــــادة )

 . قبل حكومة المملكة وأفراد أسرهم أ. الدبلوماسيون وقناصل الدول المعترف بها من
 

 األمـــــــــم ن جـــــــــوازات ســـــــــفر صـــــــــادرة عـــــــــن ب. الموظفـــــــــون فـــــــــي المنظمـــــــــات الدوليـــــــــة الـــــــــذين يحملـــــــــو 
ــــارات المجــــامالت  ــــاءه العتب ــــي الخــــارج إعف ــــة الدبلوماســــية األردنيــــة ف ــــيس البعث ــــرى رئ ج. أي شــــخص ي

 ( 20, 0202)الزيود , الدولية .
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إدارة أمن الجسور
 

 : من واجبات إدارة أمن الجسور ما يلي
وكبار الزوار والشخصيات الهامة ورجال األعمال تقديم التسهيالت والخدمات الالزمة للدبلوماسيين  -

 والوفود العسكرية والمدنية وسيارات اإلسعاف لتوصيلهم الى اماكن مقر البعثة.

إتخاذ اإلجراءات األمنية الالزمة لحملة الحصانات الدبلوماسية اثناء الجوالت السياحية بالتنسيق مع  -
 إدارة الشرطة السياحية األمنية .

 وفود الرسمية والدبلوماسية.تسهيل مهمة ال -

وان السيارات التي يسمح لها بالقدوم  والمغادرة من خالل جسر الملك حسين وبدون الحاجة إلى 
 موافقة مسبقة من وزارة الداخلية:

 السيارات الدبلوماسية شريطة ان يكون سائق المركبة دبلوماسي ويحمل جواز سفر دبلوماسي. -8

 ة شريطة أن تكون اللوحة امم متحدة وسائقها امم متحدة.السيارات العائدة لألمم المتحد -9

 موظفي الصليب األحمر. -5

 الشاحنات القادمة والمغادرة من خالل المعبر التجاري األردني. -9

 وان اجراءات قدوم السيارات من خالل جسر الملك حسين: -1
الدخول عن ب األمن العام على الجسر األمامي بالتأكد من أن السيارة مسموح لها بو يقوم مند -9

 طريق جسر الملك حسين.

 التأكد من جوازات سفر القادمين بواسطة السيارة. -9

 يتم تسجيل أرقام السيارات وأسماء سائقيها في سجالت خاصة معدة لتلك الغاية. -1

تمنح السيارة القادمة تصريح يخول صاحبها الدخول عن طريق جسر الملك حسين إلى مبنى   -2
 اإلدارة.

 ت المغادرة  للسيارات:وفيما يتعلق بإجراءا -80
يتم التدقيق على األوراق والوثائق الالزمة لمغادرة السيارة" وجود موافقة داخلية ورخصة إقتناء  -88

 للمركبة" من قبل قسم العالقات العامة وتمنح التصريح الالزم.



 يتم تسجيل السيارة لدى مندوب الجمارك والتأكد من وثائقها حسب األصول. -89

من في دائرة أمن الجسور تنسجم تماما  مع ما جاء في اتفاقية فيينا إن مهام رجال اال    -85
للعالقات الدبلوماسية من حيث توفير األمن لهم، وحسن تعاملهم، واستقبالهم بالجناح الخاص 

 ( 33, 0202) الفتالوي . بكبار الزوار.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 البروتوكول واإلتيكيتو املراسم 

 هذه بها تجري  التي والطريقة الدول بين تجري  التي اإلتصاالت إنها على تعريفها ويمكن : الدبلوماسية

 فمن ممثليها طريق عن معظمها في تجري  الدول بين اإلتصاالت كانت ولما عامة بصورة اإلتصاالت

  . متحضر مجتمع أي أفراد بين العالقات تتطلبها التي المثلى باآلداب هؤالء يتصف أن الطبيعي

 واللطف اللباقة على تقوم التي الدبلوماسي العمل طبيعة تفرضها رسمية إجراءات عن عبارة هي : المراسم

 والقوانين باألعراف التزامها ضمن المناسبات مختلف وفي إختالفها على الدول بها تتقيد ولذا السامي والذوق 

 . الدولية

وعلى ضوء هذا التعريف يمكن تعريف المراسم بأنها مجموعة من اإلجراءات التي تستلزمها طبيعة 
  الجنازة ومراسم  المنتظرة والقطعة األستقبال تعليمات)العمل وكمثال على هذه اإلجراءات الخاصة 

  .(وغيرها

    :  عند وصول الشخصية

يقوم المرافق العسكري بإستقبال الضيف مع المستقبلين وال يستعرض معه حرس الشرف وعند وصول 
الضيف يتم تقديمه من قبل مسؤول المراسم أو التشريفات حيث تبدأ عندها مرافقته طيلة مدة الزيارة 

د من ويكون مسيره على يمين الضيف وللخلف بإستمرار وعليه إنهاء معامالت جواز السفر والتأك
 .وصول أمتعة الضيف وإستالمها وإدامة اإلتصال مع الجهة المعنية بالزيارة 

 

 وهناك بعض القواعد العامة التي يفضل ان يكون المرافق العسكري على علم ودراية بها وهي :  

 : األسبقية



أ. تعتبر األسبقية أهم موضوع في البروتوكول إلرتباطها لما ُفطر عليه البشر من حب التنافس والتسابق 
 .للظهور 

 

ب. يعتبر موضوع األسبقية موضوعا  دقيقا  للغاية مما يلقي على كافة القائمين على شؤون المراسم مهمة 
 .حساسة للغاية 

 

نه عالية أو إجتماعية أو مرموقة أسبقية خاصة ج. يجوز منح بعض الشخصيات التي تتمتع بمكا
 .متداخلة مع أسبقية الشخصيات الرسمية 

 : أسبقية الملوك والرؤساء

تستند الى مبدأ المساواة القانونية بين الدول المستقلة الذي أقره ميثاق االمم المتحدة وتحدد هذه األسبقية 
تولي رئاسة الجمهورية  ويجب أن نتذكر بأن  قدم كل منهم في الحكم أي تاريخ تتويج الملوك وتاريخ

   .رئيس الدولة الضيف يتقدم على رئيس الدولة المضيف بصرف النظر عن إعتبارات القدم 

 : األسبقية في االمم المتحدة

ُيمنح األمين العام لألمم المتحدة أسبقية خاصة ألنه يمثل أكبر منظمة عالمية ويعد دوما  ضيف شرف 
اص وإستثنائي وقد جرى العرف الدولي على معاملته كرئيس دولة  أما في حالة ويتمتع بتكريم خ

 .إستقباله وتوديعه فيقوم بذلك وزير الخارجية ورئيس التشريفات 

 : أسبقية رؤساء البعثات الدبلوماسية

 .يعد السفير الذي مكث في الدولة المعتمدة أطول مدة عميدا  للسلك الدبلوماسي 

 : حقين العسكرييناألسبقية بين المل

تعتمد األسبقية بين الملحقين العسكريين على رتبهم العسكرية ثم على تاريخ إبالغ وصولهم ومباشرتهم 
 .مهامهم رسميا  



 
 

 : األسبقية في ركوب الطائرة

عند ركوب الطائرة تصعد الشخصية األعلى مركزا  بعد أعضاء الوفد المرافق وعند النزول من الطائرة 
 .تخرج قبل جميع المرافقين 

  : السيارة األسبقية في ركوب

يدخل أوال  الضيف ويحتل المقعد على يمين صدر السيارة ويدخل المضيف بعده ويجلس الى يساره 
 .ويدخل المرافق أو رئيس المرافقين أخيرا  ويجلس قرب السائق 

 : األسبقية في مقاعد السيارات

صف في أ. مقعد الشرف في السيارة هو اليمين ثم اليسار ثم المنتصف وال يجوز إستعمال مقعد المنت 
 .المناسبات الرسمية إال عند الضرورة القصوى 

 

 .ب. عند الركوب يركب الشخص األول من الباب اليمين والثاني من الباب اليسار إن وجد 

 

 .ج . عند النزول ينزل الشخص األول من الباب اليمين والثاني من الباب اليسار إن وجد 

 

 .السلم يتقدم الشخص األقدم  د. في حالة السير أو الدخول من الباب أو صعود

 

 : السيارة من األسبقية في النزول

يجب على منظم موكب السيارات إتخاذ ترتيبات السير الالزمة إليقاف السيارة على يمين الطريق ليتسنى 
 . أوال   ينزل أن – وجد إن –ألكبر شخصية أو لضيف الشرف 

 : األسبقية في السير الراجل



في حالة الدخول أو الخروج من باب أو في حالة السير أو صعود الساللم أو دخول المصاعد يتقدم 
دوما  الشخص األعلى مقاما  أو رتبتا  أو األكبر سنا  ويكون سيره على يمين المرافق له وتراعى اإلعتبارات 

 :اآلتية 

يمين وإذا كان السائرون ثالثة السائر برفقة شخص أعلى مقاما  أو ضيف شرف يترك له الجانب األ1 .
 .فالوسط هو مكان الشرف 

 

السيدة التي تمشي برفقة رجل ُيترك لها الجانب األيمن وفي حال السير في الطريق يأخذ الرجل مكانه 2 .
 .ناحية الطريق والسيدة جواره يمينا  كان أو يسارا  

 

ل الصاعد والسيدة المرافقة للرجل تكون عند الصعود أو النزول من السلم تكون األولوية للنازل قب3 .
 .متقدمة درجة واحده في الصعود وأثناء النزول يتقدم الرجل السيدة ليتفادى تعثرها 

 

في حالة وجود ضيف كبير ترافقه زوجته يتحتم وجود قرينة المضيف أيضا  ويمكن أن تسير على 4 .
هنا تطبيق قاعدة سير المضيف  يمين الضيف في حين تسير قرينة الضيف يمين المضيف ويستحسن

 .وعلى يمينه الضيف وسير الزوجات معا  بحيث تكون الضيفة الى يمين المضيفة 

 

 أن دون  ليرشد إستدارة بنصف ويمشي الجميع أمام التشريفات رئيس يسير الرسمية الحاالت في  : مالحظة 

  . للرسميين ظهرة يعطي

 : األسبقية في الحفالت

تبدأ الحفلة بعد وصول من يرأسها )الداعي والضيف( وال يسمح الحد بعد ذلك في الدخول  وعند 
 .اإلنتهاء يخرجون قبل الجميع 

  : األسبقية في الحفالت الخطابية

 .أكبر شخصية هي آخر من يتكلم وال يجوز الكالم بعدها 



  : األسبقية على المائدة

أو مستطيلة أو حذوة  مقعد الشرف على المائدة سواء مستديرة
حصان يكون منتصف صدر المائدة الذي يقابل الباب الرئيسي 

للغرفة أو الذي يواجه النوافذ إذا كان على جنب وتتوزع باقي المقاعد على يمين ويسار مقعد الشرف 
   :وبالتوالي 

 . األول : على يمين الداعي   -

 

ــــــي                الثاني : على يمين الضيف .                     - ــــ  الداعــــ

                                 

 

 . الداعي يسار على : الثالث   -

                                                                              

 . الضيف يسار على : الرابع   -

 

 . األول يمين على : الخامس   -

 

 . الثاني يمين على : السادس   -

 

 . الثالث يسار على : السابع   -

  

 . الرابع يسار على : الثامن   -

ــــف                                                                      ــــ  الضيــ

 صدر في والضيف الداعي فيجلس مشط أو حصان حذوة أو مستطيلة أو مستديرة الدائرة كانت إذا أما

 الداعي ويسار يمين على ألسبقيتهم وفقا   المدعوون  يوزع ثم الداعي يمين على الضيف يكون  بحيث المائدة

 . والضيف

 الخامس    األول             الثالث     السابع

 

 

  الثامن     الرابع             الثاني    السادس

  



 : واإلتيكيت البروتوكول

 األقدمون  كان مخطوط (كول) الغراء أو بالصمغ الملصقةالصفحة األولى  (بروتو : البروتوكول تعريف

 . لمحتوياته موجزا   عليه يدونون 

 بتنظيم والدبلوماسية الدولية العالقات في المرعية واألعراف القواعد مجموعة : البروتوكول تعريف

 بروتوكول) لكلمة ترجمة والمراسم والمآدب والحفالت اإلجتماعية كاإلستقباالت الرسمية المناسبات

 ظرف في معين بشكل التصرف الشخص على توجب الحس إلى اقرب تكون  قواعد مجموعة : اإلتيكيت

 . مقبوال   بشأنها التصرف ليكون  بحاسته ويواجهها بالممارسة الشخص يكتسبها وهذه معين

 

 امرأة  أو كان رجل الفرد يراعيها أن يجب التي القواعد مجموعة بأنها وُيعرف السلوك آداب هي : اإلتيكيت

 على ويعمل بها يتقيد أن يجب التي والواجبات المناسبات مختلف في المجتمع أعضاء مع عالقاته في

  وأصدقائه وأقاربه اسرته نحو بها يقوم أن يجب التي والمجامالت يتجنبها أن يجب التي واألخطاء هديها

 والحفالت المائدة وآداب بالزيارات المتعلقة القواعد تشمل كما والتعازي  التهاني وأصول ورؤساؤه وزمالئه

 والمحادثات والتدخين والتقديم التعارف وقواعد الضيافة وأصول الحديث وطريقة األلبسة ونظام واالعياد

 وأصول الطريق في والسير السيارة قيادة وآداب المواعيد على والمحافظة الصف في واإلنتظار الهاتفية

 . المحلية والتقاليد اإلعراف مراعاة مع تدريجيا   العالمي اإلجتماعي التطور ومسايرة الجنسين بين التعامل

 يمكـن التي الحدود يمثل البروتوكول كون  حيث من واإلتيكيت البروتوكول بين التفريق يمكن هنا ومن

 كل في السلوك آداب هو واإلتيكيت الرسمية المعاملة في عليها ومتعارف موضوعية لقواعد تبعا   بها التحرك

 . الغير مع تصرفات من الشخص عن يصدر ما

 : والمصافحة التعارف بروتوكول



 : اآلتي في تتلخص التقديم عند مراعاتها يجب قواعد عدة توجد        

 . اجتماعيا   منها األعلى للسيدة تقدم درجة األقل السيدة .أ       

 . لألكبر تقدم سنا   األصغر السيدة .ب       

  أكبر المتزوجة غير درجة كانت إذا إال المتزوجة للسيدة تقدم المتزوجة غير السيدة .ج       

 .القاعدة فتقلب       

 .الدول ورؤساء الملوك حاالت بإستثناء السيدة إلى دائما   يقدم أن يجب الرجل .د        

 والمضيفة المضيف بالعاده ذلك ويتولى البعض ببعضهم المدعوين تعريف يجب والمناسبات الحفالت في

 . البعض بعضهم على المدعوين تعريف واجباتهم من وتكون 

 : اآلتي ُيتبع والمصافحة التعارف وعند

 . الرجال قبل السيدات تحية يجب (1)

 مرة أول   التعارف كان إذا خصوصا   باليد تصافحهم األوفق من أنه إال ينحنيان لبعض إثنين تقديم عند (2)

 . اليد بمد البادئة تكون  والسيدة

 . له الوقوف ُخلقيا   األوفق فمن الجنسين من السن في كبير شخص تقديم عند (3)

  . شدة وبغير بلطف يكونا أن يجب واإلنحناء السالم (4)

 : الزيارات بروتوكول



 نفس في الزيارة وترد دونه هم لمن بطاقة ويرسل مقاما   منه أعلى هم ومن زمالئه بزيارة يبادر بلد إلى القادم

 بطاقة بإرسال وُيكتفى األهمية في تليها التي للشخصيات ساعة (24) وخالل الرئيسية للشخصيات اليوم

 . مقاما   األدنى للشخصيات زيارة

 : الوصول مواعيد

 وال فيه مرغوب غير مبكرا   الوصول أن كما اإلتيكيت في كبير كعيب المواعيد على المحافظة عدم إلى ُينظر

 هو بالضبط الموعد إلى والوصل  األكثر على دقائق لخمس إال الدعوة موعد قبل بالوصول مطلقا   يسمح

 . معقولة حدود في يكون  أن يجب التأخير أن كما األفضل

 خالل فيكون  االستقبال في أما الموعد من األكثر على ساعة ربع خالل الحضور يمكن والغداء العشاء في

 ُدعي إذا إال للحفل المحددة المدة من أكثر يبقى أن للضيف يصح وال الموعد من األولى ساعة النصف

  . الدعوة وحرارة صدق فيهم ولمس الداعيين قبل من لذلك

 : الطعام حفالت في المائدة على الجلوس   *

 بداخله وجد أن للطبق األيسر الجانب على الخبز وضع بعد الفوطة تفرد المائدة على الجلوس بمجرد

 على إطالقا   وضعها يجوز وال الرجلين على الفوطة وتوضع اليسار على صغير طبق عادة ويوضع  الفوطة

 محتوياتها ألن خجل وبدون  جيدا   قراءتها يجب مدعو كل أمام طعام قائمة بالعاده وتوضع المائدة أو الرقبة

 المجاورين األشخاص إلى التحدث االحوال كل في ويجب رفضه أو فيها الموجود قبول وعليه للمدعو ستقدم

 ظهور إلى ذلك إهمال يؤدي إذ مغلق والفم دائم األكل يكون  أن يجب كما وعامة مختلفة مواضيع في

 . سيء بمظهر الشخص

     : المائدة ترتيب 

   : يلي ما على المائدة شكل ويتوقف المختلفة للوالئم تعد التي للموائد أشكال عدة هناك



 . المدعوين عدد .أ

 

 . وسعتها المأدبة فيها ستقام التي القاعة شكل .ب

 . الموجودة الموائد نوع .ج

 

 التي الكبيرة الدعوات في أما مستديرة أو بيضوية أو مستطيلة الموائد تكون  قد العدد المحدودة الدعوات ففي

 . األفرع من عدد بأي مشط شكل على أو حصان حذوة شكل على الموائد فتكون  كثيرون  مدعوون  بها

 : الحفالت وأنواع المائدة آداب

 : الطعام تناول في عامة قواعد

 . جواره إلى الجالس يتضايق بحيث مرفقيه يبسط إال المدعو على يجب .أ

 

 . آخر شيء أي أو خبزا   أو قدحا   أو شوكة تحمل واليد المرفقين على اإلرتكاز عدم ينبغي .ب

 

 تحت أو القدم جانب إلى األرض على أو صغيرة كانت إن الِحجر على للسيدات اليد حقيبة توضع .ج

 . كبيرة كانت إذا الكرسي

 

 اليمنى بيده الملعقة يمسك ثم ومن اليسرى  الجهة من الطعام ويتناول يديه الضيف يمد الطعام توزيع عند .د

 طبق في كبيرة قطعة عن يبحث أن الالئق من وليس فقط اليمنى بيده الملعقة أو اليسرى  بيده والشوكة

  . الطعام من المزيد أخذ يمكن حيث اليسار من عادة التوزيع طبق ويمرر التوزيع

  

 . له المخصصة باألداة  الطعام ُيتناول .هـ

 

 . صوت إحداث ودون  مغلق والفم الطعام مضغ يكون  .و

 



 عن مطول تفسير ودون  الهادئة باإلشارة ُيكتفى الطعام اصناف أحد تناول عدم عن االعتذار عند .ز

 . غيرها أو الصحية األسباب

 

 على باإلتكاء التحدث يجوز وال واليسار اليمين على جاريه مع يتحدث أن المائدة إلى بالجالس يحُسن .ح

 . بعيد مقعد في آخر مع الطاولة

 

 . يديه بين بتقليبها يقوم كأن الطعام بأدوات الجالس يلهو أن المستحب غير من .ط        

 

 . بها مؤشرا   األكل أدوات من أداة  وبيده المدعو يتكلم ال أن يجب .ي        

 

 والشوكة السكين توضع حيث الصحن وسط في بهدوء أدواته توضع صنف كل تناول من االنتهاء بعد .ك

 . السكين يسار وعلى أعلى إلى أسنانها الشوكة وتكون  متجاورتين

 

 قبل طعامها ينهيان ال بحيث صنف كل تناول من المدعوين إنتهاء مالحظة الداعي أو الداعية على .ل

 . الضيوف

  

 . باألكل يبدأ أن قبل طعامهم الطاولة على الجالسين الضيوف كل يأخذ حتى ينتظر أن الضيف على .م

 

 المضيف أن كما باألكل البدء قبل المائدة حول الضيوف كل الى الطعام تقديم ينتظر أن المضيف على .ن

 . الطعام له يقدم من آخر هو

 : الدعوات أنواع

 : الوالئم

  : وترتيبها المائدة غرفة (1)

 . اإلستقبال بهو وكذلك بذوق  وتأثيثها المائدة غرفة ترتيب الضروري  من

 

 : للوفود التكريمية الحفالت (2)



 المائدة تكون  أن على الموائد وموضع للمكان تدقيق تخطيط يوضع كبيرا   المدعوين عدد يكون  عندما

 الموائد أما جانبيا   المدخل كان إذا للنوافذ المقابلة الجهة أو للمدخل ومواجهة المكان صدر في الرئيسية

 توضع المائدة وسط وفي كافيا   المقاعد عدد يكون  أن ويراعى المكان يالئم وبشكل بمواجهتها فتكون  األخرى 

 . المدعوين بين النظر تحجب ال بحيث منخفضة اوانٍ  في الزهور

 
 

  : اإلضاءة (3)

 شمعدان وضع يجوز وال العشاء والئم في جذابا   المائدة على الشموع استخدام ويكون  هادئة تكون  أن يجب

 .كزينة مطفأ

 

 : المفارش إستخدام (4)

 تكون  وأن الكي ومتقن ونظيفا   انيقا   يكون  أن ويجب األبيض المفرش يستخدم الرسمية العشاء والئم في

 .المائدة جوانب حول متساوية اطرافه

 لون  نفس في دائما   فتكون  اليد فوط أما مطرز أو ملون  بمفرش االستعانة فيمكن رسمية األقل الوالئم في أما

 .الدبلوماسي بلد في صنع أو مطرزات من المفرش يكون  أن ويفضل ونوعه وطرازه المفرش

 

 : المائدة أدوات (5) 

 في اصال   تستعمل ال أدوات توضع وال وأقداح وفضيات صحون  من للوليمة الالزمة األدوات جميع تجهيز

 .االصناف أحد

 

 : (PLACE CARD) المدعوين بطاقات مكان او موقع بطاقة (6)

 المخصص المكان المدعو ليرى  الرئيسي الصحن وسط في أو الرئيسي الصحن أمام البطاقات هذه توضع

 طوال   ( سم5 × سم10) بقياس األنيق األبيض الكرتون  من البطاقة وتكون  الوليمة مائدة على لجلوسه

 الرئيسي الصحن على الموضوع اليد فوطة على أو خاصة حمالة في أو مطوية وضعها ويتم وارتفاعا  

 البطاقة وسط في الدعوة صاحب ألسم االولى االحرف أو السفارة اسم أو الدولة شعار على البطاقة وتحتوي 

 في البطاقة هذه مثل تكون  أن ويمكن اللقب مع المكان ذلك في جلوسه المقرر أو المدعو اسم ويكتب 



 الطعام قاعات مدخل في للموائد بيانية خريطة وضع احيانا ويتم ملون  ورق  وعلى الرسمية غير الدعوات

 .للمدعوين المخصصة االماكن على للداللة

  

 

 : اليد فوطة (7)

 بطريقة المائدة على الفوطة تترك الطعام من االنتهاء وعند بالكامل تفرد ال أن على الركبة فوق  توضع

 . مطوية غير ولكن مقبولة

 

 : الكبيرة الملعقة (8)

 تترك منها اإلنتهاء وبعد آخر صنف أي تناول في تستعمل وال عميق طبق في الشوربة إحتساء في تستعمل

 القسم من وليس الملعقة جانب من الرشف يكون  أن ويجب ظهرها على مقلوبة وهي الحساء طبق  وسط في

 . االمامي

 

 : السكين (9)

  . اليمنى باليد وتمسك إطالقا   الفم من تقرب وال فقط للتقطيع تستعمل

 

 : الشوكة (10)

 يجوز وال اليسرى  باليد وتمسك بالسكين التقطيع اثناء الدجاج أو اللحم إلمساك الكبيرة الشوكة تستعمل

 على وضعها يجب بل المائدة فوق  تركها يجوز ال كما الطعام عن قليال   التوقف عند باليدين والسكين حملها

 . الصحن وسط في (X) شكل

 الى الشوكة أسنان وتكون  الصحن جانب الى أو الصحن وسط في متجاورتين توضعان االنتهاء وعند

 . األعلى

 كذلك  الثاني للصنف الداخلية والشوكة السكين ثم االول للصنف الخارجية والشوكة بالسكين البدء ويجب

 . لألقداح بالنسبة االمر

 

 : الغسيل إناء (11)



 طبق فوق  الماء على يحتوي  صغير إناء ضيف كل أمام أحيانا يوضع الطعام تناول من االنتهاء عند

 اإلناء يرفع المدعو والشخص الفاكهة يلزم ما ملعقة أو شوكه أو سكينة توضع وأحيانا الفاكهة ألكل صغير

 في األصابع أطراف لغسل فقط بل الفاكهة لغسل يستعمل ال اإلناء وهذا اليسار جهة من أمامة ويضعها

 . إتساخها حال

 

 : الخبز (12)

 . باليد الخبز يقطع

 

 : رسمية وليمة مائدة (13)

  : التالي النحو على وتكون  ، الرسمية المائدة ترتيب في خاصة عناية ُتبذل

 التي المسافة تكون  بحيث الرئيسة االطباق ترتب ثم المائدة جوانب على االطراف متساوي  المفرش يوضع .أ

 . سم 55 حدود في المجاور والطبق الطبق نصف بين تفصل

 الطبق ناحية منها الحاد الجانب ويكون  الطعام قائمة متطلبات حسب السكاكين الطبق يمين الى توضع .ب

 . وجدت أن الحساء ملعقة توضع السكين يمين والى

 . أعلى إلى متجها   الشوكة اسنان رأس ويكون  للخبز صغير طبق ثم الشوك الطبق يسار إلى توضع .ج

 . سُيقدم ما تدرج وحسب الطبق من األمامية اليمنى الناحية في األقداح توضع .د

 ومقبض اليسار ناحية الشوكة مقبض ويكون  للحلويات وذلك الصحن أمام صغيرة وملعقة شوكة توضع .هـ

 . اليمين ناحية الملعقة

 وفي أحيانا   تحتها الخبز من قطعتان وتوضع الخبز طبق على أو الرئيسي الطبق على اليد فوطة توضع .و

 . الخبز قطعة على الزبدة لوضع وتستخدم الخبز طبق على صغيرة سكين توضع االحيان بعض

 . المائدة حافة من سنتيمترين بعد على االكل أدوات مقابض تكون  .ز

 

 

 



 

 : الحفالت أنواع

 كما العامة الحفالت نظام عن الخاصة الشاي حفالت نظام ويختلف الظهر بعد الشاي حفالت تقام

 في بالعادة ويقدم إجلها من تقام التي المناسبة مستوى  حسب الشاي مع تقدم التي األصناف تختلف

 تقدم احيانا   الشاي على إضافة   الصغيرة والسندويشات والبسكويت والكعك المعجنات الشاي حفالت

 . الشاي قبل (الليمون  شراب) الليموناته

 ُيسهل ألنه كثيرا   اآلن انتشر وقد العشرين القرن  أوائل قبل معروفا   الحفالت من النوع هذا يكن لم

 . العشاء موعد قبل الكوكتيل حفالت وتقام المدعوين من عدد أكبر استقبال

 

 القدوم ساعة وتحدد (........ بمناسبة إستقبال) عبارة فتكتب خاصة لمناسبة مقامة الدعوة كانت وإذا

 أحدهم يبقى ال بحيث أركانه بين المدعوين بتنقل يسمح فسيح بهو في االستقبال حفل ويقام واإلنتهاء

 يالزمانه المضيف أو المضيفة فإن شرف ضيف المدعوين بين كان وإذا مكانه في ثابتا   الوقت طوال

 سهلة المأكوالت وكذلك الصواني على المختلفة المشروبات وتوزع للتعارف المدعوين أكثر له ويقدمان

 آخر في احد يحضرها ال أن ويجب وانتهائها الكوكتيل حفلة بدء موعد تحديد ويجوز السريع التناول

 آداب تفرضه ما حدود وفي البطاقة في المحدد اإلنتهاء وقت قبل مغادرتها يجب كما ساعة نصف

 . اللياقة

  : (BUFFET البوفيه ) المقصف حفالت .ج   

 ومسؤولية الوالئم تستلزمه الذي الجهد من المضيف على سهل بكونه المقصف وليمة نظام يمتاز 

 الضيوف لجميع يتسع الذي المكان يتوافر ال حين وبخاصة للمدعوين الجلوس أسبقية مراسم تطبيق

 في الحال هو كما طعام قائمة إعداد إلى يحتاج وال الخدمة في سريع سهل نظام أنه كما الموائد على

 يتقدم حيث مستطيلة موائد عدة أو مائدة على جذاب بشكل تقدم التي المأكوالت تنسيق ويجري  الوالئم



 من فيه يرغبون  ما ينقلوا ثم جانبية مائدة من والشوكة الطبق فيتناولوا أنفسهم ليخدموا المدعوون  اليها

 الممكن ومن يريد ما ويتناول ثانية   المدعو يتقدم أن ويجوز الرئيسية المائدة على الموجودة الطعام أنواع

 . األسبقية حسب المدعوون  عليها يجلس عديدة موائد تهيئة

 من المستلزمات مع خاصة موائد أو المائدة من جانب المقصف والئم في والحلوى  للفاكهة ويخصص

 . وشوك وسكاكين ومالعق أطباق

 إلى الطعام نوعية حسب والشوك والسكاكين الكبيرة المالعق وضع ضرورة وهي مهمة مالحظة وثمة

 الطبق في المالعق هذه تستعمل وان األطعمة وتحتوي  الموائد على الموضوعة االطباق جانب

 . طبقة في الطعام لوضع الخاصة شوكته المدعو يستعمل ال أن الضروري  ومن الرئيسي

 

 : االجتماعي السلوك في عامة إرشادات

 : المصافحة1 .

 إال للمصافحة الجالسة اآلنسة أو السيدة تقف ال الغرب وفي واقفان وهما شخصين بين المصافحة تجري  .أ

 . الجميع لمصافحة السيدة فتقف االسالمي العالم في أما المركز في خاص أو السن في متقدم لشخص

 

 . أوال   للمصافحة يده يمد مركزا   األكبر .ب

 

 نمد وال له تحية له فنقف البعثة رئيس الضيف كان إذا إال أوال   يدنا نمد أن علينا ضيوفا   نستقبل عندما .ج

 . نحونا تمتد يده لمحنا إذا إال للمصافحة له يدنا

 المستقبلين صف أو والمضيف المعنيين مصافحة يجب الوليمة إستقبال حفل من اإلنصراف عند .د

 . والمودعين

 

 . اليسرى  باليد الجائزة يتسلم ثم اليمنى اليد مقدما يصافح فأنه شهادة أو جائزة إحدهم يتسلم عندما .هـ



 : والتعارف التعريف2 .

 هذا عن الطرفين رضى من واثقا يكون  أن المناسبات إحدى في آلخر شخصا يقدم من على يجب .أ

 .التعارف

 

 ثم أوال   للمراكز تبعا لألكبر االصغر يقدم ثم استئذانه يجب مقام ذي لشخص رجل أو سيدة تقديم قبل .ب

 . األعمار

 

 كل مركز أو وظيفة بذكر مقرونا   واضح وبصوت بالكامل المتعارفين من كل اسم يذكر أن المعرف على .جـ

 . ذلك الحالة إستوجبت إن منهما

 

 : المصافحة طريقة3 .

 إلى متجه والنظر المصافحة الذوق  من وليس شدة ودون  ليونة أو رخاوة دون  األيدي تماسك يكون  أن يجب

 . أخرى  جهة

 : للنساء اليد تقبيل4 .

 السيدة يد الرجل يلمس وال عليها واإلنحناء اليد رفع هي والطريقة السيدات يد تقبل الغربية البالد بعض في

 . لذلك مضطرا   ليس والعربي فقط فمه إلى يقربها بل بشفتيه

  : الحديث5 .

 وهادئا   شيقا   يكون  وأن ومثقفا وملتزما لبقا المتحدث يكون  أن ويجب الحديث بأساليب اإللمام يجب

 . البديهة بسرعة تمتعه إلى إضافة عصبي وغير وموضوعيا  

 : الكالم طريقة6 .

 متكلفه غير وجهه تعابير تكون  وأن كثيرا   يديه يستعمل ال طبيعيا   المتحدث يكون  أن يجب .أ    



 . يخاطبه من وجه إلى ينظر أن وعليه    

 

 . مسفا   أو متعاليا   يكون  فال الكالم في اإلعتدال .ب    

 

 . الثقافة في ومشبعا   وملتزما   لبقا   الحديث يكون  أن .ج    

 

  الضرورات في إال مرفوضة والمقاطعة جيدا   اإلصغاء يجب بل بالحديث اإلستئثار عدم .د    

 . اإلعتذار وبعد القصوى     

 

 : الحديث تبادل .هـ   

ــــــس االهتمام معنى فيه رقيق بإسلوب يكون  أن يجب فالسؤال فن الحديث تبادل أن        وليــ

ـــه موجه غير سؤل عن باإلجابة ثالث شخص يتطفل أن اللباقة من وليس الفضول       ــــ  . إليــ

 

 

 : الفوائد بعض7 .

 . التأنيب عدم -

 

 . والمباهاة المغاالة تجنب -

 

 . األصغاء عند التثاؤب عدم -

 

 . بالحديث المشاركون  يجهلها بلغة التكلم عدم -

 

 .اآلخرين عن بمعزل الجانبية األحاديث) الوشوشة عدم -

 

 . فقط باإلصغاء يكتفي بل يجهله موضوع في الخوض يتجنب أن المتحدث على -

 



 العاطفية والمغامرات  الخاصة العائلية والشؤون  والخدم االطفال ومشكالت المتاعب عن التحدث عدم -

 .اإليجاز يجب الضرورة دعت وإذا البحتة الشخصية واالمور والوفاة المرض وحاالت
 

 واالمتيازات الدبلوماسيةخصائص الحصانة و التمييز بين الحصانات 

( بأنها تمتع حامل Diplomatic Privilegesاالمتيازات الدبلوماسية )كما اشرنا بالسابق حيث تعرف 
الحصانة الدبلوماسية بقسط وافر من التسهيالت واالعفاءات أثناء أدائه لعمله أو اقامته في الدولة 

يتمتع به المواطن او االجنبي المقيم في الدولة  المعتمد لديها على نحو ُيميزه ويرتفع به عن مستوى ما
من مزايا فيما يقوم به من تصرفات، وتسهل له وألفراد عائلته وخدمه  الخاصين حياة أفضل في الدوله 

 ( 02م ,0202الفتالوي,) المعتمد لديها.

ة قضائية تمتع المبعوث الدبلومـاسي بحصانة قضائية مطلقة في المسائل الجنائية وبحصانفي حين ان 
م ال يعنى عدم خضوع الدبلوماسي 8298مدنية فيما عدا الحاالت المستثناء بموجب اتفاقية فيينا لعام 

للمساءلة والقضاء بصفة مطلقة فقد اتجه الفقه واالجتهادات الدولية إلى إقرار بعض الوسائل التي يمكن 
 .عبرها مساءلة الدبلوماسي ومقاضاته
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