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  املخلص باللغة العربية 

مدى كفاية اتفاقية فينا للحصانات الدبلوماسية في ترسيخ المسؤولية الدولة في حماية 

  الدبلوماسيين

  إعداد الطالب 

  خالد حسين الدوسري

  إشراف

  األستاذ الدكتور غسان الجندي 

ـ                ا تبحث هذه الدراسة، من خالل استقراء النصوص القانونية المرسخة في اتفاقيـة فين

، في مدى كفاية هذه االتفاقيـة فـي ترسـيخ           1961للحصانات الدبلوماسية الصادرة في عام      

  . المسؤولية الدولية في حماية الدبلوماسيين

 والدراسة وتعتبر في بعد آخر      االتفاقية تشكل حجر األساس للبحث     من هذه    29فالمادة    

بالمصلحة المحمية التي تـسعى     ل  طلق القانوني لترتيب المسؤولية الدولية في حالة اإلخال       نالم

 إال أن هذه المادة جاءت بعبارات عامـة تفتقـر إلـى             ،من خالل الدولة المضيفة   إلى تحقيقها   

التحديد والتخصيص وبيان العناصر الموضوعية التي تنهض عليه مسؤولية الدولة في حمايـة             

  . الشخص الدبلوماسي ومقر البعثة الدبلوماسية

إلى التعريف بالمسؤولية الدولية ومـسؤولية سـلطات الدولـة          لذا تسعى هذه الدراسة       

التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك مسؤولية األفراد بالشكل العام ومن ثم تطبيقها وإسقاطها            

على موضوع مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها الـثالث فـي نطـاق حمايـة الـشخص                 

مدى كفاية اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسـية       وتناولت الدراسة بالعرض والتحليل     . الدبلوماسي

حرية التنقل  في  في معالجة مسألة حماية الشخص الدبلوماسي في تأمين الحماية الواجبة وحقه            

وتأمين الحماية لمقر البعثة الدبلوماسي، ومحاولة استعراض وبيان الثغرات القانونية ومعالجتها           

  .قدر اإلمكان
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This study aimed to investigate the adequacy of this Convention in 

consolidating international responsibility for the protection of diplomats.  

 

 Article 29 of the Convention serves, were founded, a legal starting 

point for regulating the international responsibility in case of violating the 

protected interestm, it seeks to protect through the host state. However, 

this Article consists of general statements that lack specification and 

demonstration of the objective factors, which are the foundation of state’s 

responsibility in protecting diplomats and headquarters of diplomatic 

missions. 

 

 Therefore, this study aimed to define the international 

responsibility and the responsibility of the state’s legislative, executive 

and judicial authorities, together with the responsibility of individuals in 

general; then it envisages the application of such responsibilities and their 
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reflection on the question of the state’s responsibility for the actions of its 

three authorities in protecting diplomats. Furthermore, this study showed, 

by demonstration and analysis, the adequacy of the Vienna Convention 

on in addressing the issue of insuring the right of due protection and 

freedom of mobility for diplomats and providing protection for the 

headquarters of diplomatic missions. Finally, the study concluded 

demonstrate legal loopholes and remedy them as far as possible. 


