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 اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية  

 دراسة أعدها خوان مانويل غوميز روبليدو  

 نائب وزير الخارجية للشؤون المتعددة األطراف وحقوق اإلنسان  

 وزارة الخارجية، المكسيك

 
 السياق التاريخي  

صالح          ة والم ارة الدولي ور التج ر بتط د آبي ى ح صلية إل ة القن اريخ الوظيف رتبط ت ي
إن               . دية للدول االقتصا ة، ف ة القديم ولئن آانت جذور المؤسسة القنصلية ترقى إلى العصور اليوناني

م استمر في التطور                           اني عشر، ث رن الث م يظهر سوى في الق غ     أول شكل قنصلي ل ى بل شكله  حت
ك،      . الحالي األآثر تعقيدا   ى ذل م وضع       وعالوة عل د ت صلية          فق ام القن ة بالمه ى المتعلق وانين األول الق

 . الفترة نفسها، وآان معظمها في شكل مجموعات قوانين بحريةطوال

ي        ية ف ات الدبلوماس شاء البعث ياق إن ي س شر، ف سابع ع شر وال سادس ع رنين ال ي الق وف
ل بصدور المجموعة                        را، تكل صلية تحوال آبي سلطات القن شار، شهدت ال أوروبا وما تالها من انت

صلية      ى من القواعد القن وآشفت  ). Ordonnance de la Marine, Colbert, 1681(األول
اد           الزيادة الهائلة في عدد القنصليات في غضون القرنين التاسع عشر والعشرين عن ضرورة إيج

ة، وال  ر دق انوني أآث ار ق انوني للقناصل    إط ز الق صلية والمرآ دمات القن ق بالخ ا يتعل يما فيم . س
شاطات ا  ى الن رأت عل ي ط ة الت والت المذهل ت التح ذ، طرح سياسية وبعدئ ة وال الجتماعي

دياً                     ة، تح اة اليومي ؤثرة في الحي ة الم د االتجاهات العالمي ى تزاي داً  واالقتصادية، إضافة إل  في    جدي
 .أال وهو حماية المواطنين وصون مصالحهم: وجه المؤسسة القنصلية

صلية     شريعات القن مي للت دوين الرس ى الت ة إل ة الرامي اوالت األولي فرت بعض المح وأس
ة  ذا  الدولي ي ه م ف ه عصبة األم ذي اضطلعت ب د ال ل الرائ بقت العم ة س ات إقليمي رار اتفاق عن إق

شؤون       .الموضوع شأن استصواب تنظيم ال تنتاجات ال ب ورغم ما خلصت إليه عصبة األمم من اس
ة قصوى،                       سيه األمر من أهمي ا يكت شأن م القنصلية عن طريق الصكوك الدولية فقط، بل وأيضا ب

 .لقرابة عشرين سنةظلت المسألة معلقة 

 
 التطورات الكبيرة في التاريخ التفاوضي  

ام   ي ع ات 1949ف ي إدراج العالق دة ف م المتح ة لألم دولي التابع انون ال ة الق ، نظرت لجن
 .والحصانات القنصلية ضمن أعمال التدوين التي ستضطلع بها مستقبال

سابعة،    دورة ال ي ال دة وف رة   المنعق ي الفت سرا، ف ف، سوي ي جني ن ف ار2م ى  / أي ايو إل م
شروع في          1955يوليه  /تموز 8 ررا خاصا بغرض ال ، عّينت اللجنة السيد ياروسالف زوريك مق

انون      رة والق د اآلم ى القواع تنادًا إل ة، اس واد المؤقت ن الم ة م سألة وصوغ مجموع تعراض الم اس
 .الوطني والقانون الدولي

ى         مشروتم تقسيم   . 1958ولم يبدأ النقاش رسميا حتى عام         د إل ا بع وع مجموعة المواد فيم
صول  ة ف ز    (أربع صلية؛ والمرآ صانات القن ازات والح صلية؛ واالمتي صانات القن ات والح العالق

ة       ام العام صاناتهم؛ واألحك ازاتهم وح ريين وامتي ل الفخ انوني للقناص شفوعًا   )الق دم م م ُق ، ث
 .مفاوضاتبالشروحات إلى الدول األعضاء إلبداء مالحظاتها في مختلف مراحل ال

ة عشرة،          دورة الثاني دة   وفي ال رة من       المنعق سان  25في الفت ى     / ني ل إل ه  / تموز  1أبري يولي
ى    1960 ضا عل ق أي ي أن تنطب دائمين ينبغ ى القناصل ال شير إل ي ت واد الت ة أن الم ررت اللجن ، ق
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دة،         . القناصل الفخريين  ل  وعليه، أدرجت اللجنة أحكاما أآثر شموًال وأضافت بعض المواد الجدي قب
 .إقرار مشاريع المواد والشروحات بصورة مؤقتة

ات    صانات والعالق وع الح وع وموض ذا الموض ين ه دة ب شبه العدي ه ال وأدت أوج
واد التي          . الدبلوماسية إلى اعتماد اللجنة نهجًا معّجال في تناول القضية          شاريع الم دمت م ذ، ُق وبعدئ

ددها   غ ع م المت   71بل ة لألم ة العام ى الجمعي شروعا إل ة     م ررت الغالبي م، فق راض العل دة ألغ ح
دّون      راف ي دد األط ك متع ع ص اس لوض شكل األس ي أن ت ه ينبغ دول أن ن ال ى م العظم

 .القنصلي القانون

م                         ة لألم ة العام وم الجمعي أن تق ة ب شأن، أوصت اللجن ذا ال ة في ه وسعيًا إلى اعتماد اتفاقي
 .1963رس ما/المتحدة بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للمفوضين في آذار

رة من                   4وانعقد مؤتمر األمم المتحدة المعني بالعالقات القنصلية في فيينا، النمسا، في الفت
ة      .  دولة 95، بحضور موفدين عن     1963أبريل  / نيسان 22مارس إلى   /آذار وعقب الدراسة المتأني

 .لنص لجنة القانون الدولي، ُأعدت الصيغة النهائية لغرض تقديمها إلى الجلسة العامة

صلية، والبروتوآول          1963أبريل  / نيسان 24وفي    ، أقر المؤتمر اتفاقية فيينا للعالقات القن
ة       سوية اإللزامي ق بالت اري المتعل ول االختي سية، والبروتوآ ار الجن ق باختي اري المتعل االختي

ا     اذ في               . للمنازعات، وفتح باب توقيعه ز النف ان حي ة والبروتوآوالن االختياري  19ودخلت االتفاقي
 .1967مارس /آذار

 
 موجز األحكام الرئيسية  

ن   ا م ة فيين ون اتفاقي دم توصيفا 79تتك صليات؛ ويق ل القن ى عم ا عل نص معظمه ادة، ي  م
صليين              وظفين القن لوظائف العاملين في القنصليات؛ ويتناول االمتيازات والحصانات الممنوحة للم

 .عند إيفادهم إلى بلد أجنبي

صليون من                  بعض المواد القليلة  وتوجد    ون القن ه الموظف ا يضطلع ب  األخرى التي تحدد م
 .مهام عندما يصادف مواطنو بلدهم صعوبات أثناء وجودهم في بلد أجنبي

ادة   سي الم ض  36وتكت ى بع نص عل ث ت راد، حي ق األف ال ح ي مج ة ف ة خاص  أهمي
واطن أجنبي أو ا            ال م ة اعتق سلطات المختصة في حال ى عاتق ال ة عل حتجازه،  االلتزامات الواقع

راءات    ن اإلج تفادة م شورة واالس ى الم ي الحصول عل صرف ف ل للت ر القاب ه غي ة ضمان حق بغي
ساح ا    صلية وإف ار القن ق إخط ن طري ة ع ة الواجب ى   القانوني ي عل صول الفعل ال للح لمج

 .القنصلية الحماية

 
 تأثير الصك في التطورات القانونية الالحقة  

دت المطالب       رة، تزاي الحق في اإلخطار       في السنوات األخي ضائية ب ة خالل اإلجراءات الق
ك ال               ا، وذل صعيدين     القنصلي والوصول إلى القنصليات على نحو ما تنص عليه اتفاقية فيين ى ال عل

 .الداخلي واإلقليمي فحسب، بل وأيضا على صعيد المحاآم الدولية

ادة   ق بالم دة تتعل ات المتح ي الوالي ة فيين36وآانت أول دعوى ف ا هي دعوى  من اتفاقي
ام     )Breard v. Greene) (523 U.S. 371, 1988 (بريرد ضد غرين ات أم دة مطالب ا ع ، تلته

ات،                     ة للوالي ا التابع اآم العلي ات المتحدة، والمح ة للوالي ة التابع ة االتحادي محاآم االستئناف اإلقليمي
ين  ا، متراوحة نا آبيروقد تباينت التفسيرات في هذا الصدد تباي. والمحكمة العليا للواليات المتحدة   ب

ة بموجب    ية الممنوح الحقوق األساس راف ب دم االعت ادة ع ا ال36الم اك أي  حيثم د هن بل  توج س
 .انتصاف مالئمة، وبين إمكانية إعمال تلك الحقوق إعماًال فرديًا
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أن        1999وفي عام    ا ب ر فيه وى تق سان فت وق اإلن ة لحق ، أصدرت محكمة البلدان األمريكي
ًا         “حقوقا فردية تشّكل     تنشئ   36المادة   الحقوق وااللتزامات الممنوحة أساس استثناء بارزا مقارنة ب

سان       (من االتفاقية   ” للدول في مواضع أخرى    وق اإلن ة لحق دان األمريكي ة البل اة  : فتوى محكم مراع
ية  الضمانات اإلجرائية   Advisory Opinion of the)القانونية الواجبة حق من الحقوق األساس

Inter-American Court of Human Rights: Due Process of Law is a 
Fundamental Right (OC-16/99), para. 82). 

ة في قضية    2001وفي عام   د ، خلصت محكمة العدل الدولي ا   ( LaGrand الغران ألماني
ة دة األمريكي ات المتح د الوالي ادة ) ض اك للم ع انته ى وق ه مت ى أن بل 36إل ق س ين تطبي ، يتع

صاف صادرة   االنت ة ال ة والعقوب ام اإلدان ة أحك دة بمراجع ات المتح اآم الوالي ام مح ق قي ن طري  ع
 ).I.C.J. Reports 2001, 516(وإعادة النظر فيها، في ضوء انتهاك أحكام االتفاقية 

ضية   ّكلت ق رينفأوش سيكيين آخ واطنين مك ا وم دة  (ين ات المتح د الوالي سيك ض المك
ة سار االجت ) األمريكي ي م ا ف ادة  منعطف ق بالم ضائي المتعل اد الق دل  . 36ه ة الع لمت محكم د س فق

ام      صادر ع سبوق ال ر الم ا غي ي قراره ة ف رابط ح 2004الدولي راحًة بت ة    ص رد والدول وق الف ق
ادة               “ أن   آليهما، مؤآدة  ا في الم رد المنصوص عليه وق الف اك         36انتهاآات حق سفر عن انته د ت  ق

رد     حقوق الدولة الموفدة، وأن انتهاك حقوق هذه  وق الف اك حق سفر عن انته  I. C. J(” الدولة قد ي
Reports 2004, p. 36.( 

ق                      فقد وعالوة على ذلك،    ذه القضية يتعل م في ه ان الحك ى وإن آ ه حت ة بأن  أفادت المحكم
ا               ار أن م ر الممكن اعتب ه       بمواطنين مكسيكيين فحسب، فمن غي اء إلي م االنته تنتاجات في      ت من اس

شابهة                      ينافأقضية   سهم في حاالت م ذين يجدون أنف واطنين األجانب اآلخرين ال  ال ينطبق على الم
 .في بلدان أخرى

دان التي                    ى البل سحب عل رة تن ار آبي ة المطاف، آث ضايا، في نهاي وقد تترتب على هذه الق
انون    دام بموجب الق ة اإلع ق عقوب ا    “: تطب ق فيه ى الحاالت التي تطب دما يقتصر األمر عل أي عن

دولي      بدقة اد القضائي ال  Catherine( .” أشد معايير العدالة والشرعية صرامة في مجال االجته
M. Amirfar, “The Avena Case in the International Court of Justice”, in 

German Law Journal No. 4, April, 2004(. 
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