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 شكر وتقدٌر  

 

 (251سورة البقرة )اآلٌة .  قال تعالى : ) َفاذُكُرونً أَذُكرُكم و اشُكُروا لً وال تكفُُرون (

 

 فالحمد هلل الذي وفقنً إلتمام هذا العمل

 

نحمده أوالً ودابماً , ونشكره كثٌراً الذي وفقنً إلى ما أنا علٌه اآلن , وأتقدم بالشكر 

من قرٌب أو بعٌد , وأسؤل المولى عز وجل أن أكون قد  إلى كل من قدم لً ٌد العون

 ساهمت ولو بشًء قلٌل فً إثراء األبحاث المستقبلٌة بالمعلومات والمفاهٌم القٌمة

 

بداٌة أتقدم بالشكر الخاص والخالص إلى الدكتور المشرؾ كمال خلؾ على قبوله 

ذا البحث وإتمامه اإلشراؾ علً وعلى توجٌهاته القٌمة التً أضاءت طرٌقً إلنجاز ه

 بالصورة التً هو علٌه .

كما أتقدم بالشكر الجزٌل والعرفان للسادة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة الموقرٌن 

ٌّمة تهدؾ  الدكتور أحمد العمر و الدكتورة ؼٌداء بوادقجً لما سٌبدونه من مقترحات ق

 إلى تصوٌب ما ٌرد فً هذه الرسالة من خطؤ أو االرتقاء بها .

 أشكر األخ والصدٌق فوزي حموش على المجهودات التً بذلها من أجلنا .كما 

 

فً األخٌر أتقدم بؤخص الشكر إلى كل أساتذة قسم القانون الدولً فً كلٌة الحقوق فً 

 جامعة حلب دون أن أنسى الزمبلء والزمٌبلت .
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 اإلهداء

 

وسهر ألنام إلى الذي فطرنً المولى عز وجل على حبه ... إلى الذي أدب وعلّم 

 وجاع ألشبع وتعب ألرتاح إلى قدوتً ومثلً األعلى : أبً رحمه هللا .

 

إلى التً لو جاز السجود لؽٌر هللا لسجدت لها ... جوهرة عٌنً وضوء قلبً ونبراس 

دربً ... إلى التً علمتنً الحٌاة والحٌاء ... فؤحسنت ولها الفضل فً الوصول إلى ما 

نبراس دربً , التً صبرت من أجل وصولً إلى هذا أنا علٌه اآلن جوهرة عٌنً و

 المقام : أمً العزٌزة حفظها هللا ورعاها .

 

 إلى أعز وأؼلى ما وهبنً هللا , من قاسمونً حلو الحٌاة ومرها , إخوتً و أخواتً.

 إلى أخً وصدٌقً الدكتور عبلء الدٌن الشحل الذي أمدنً بٌد العون دوماً .

 مشق وحلب والرقة وإدلب ...إلى أصدقابً األوفٌاء فً د

 

أهدي إلى كل هإالء ثمرة جهدي وأسؤل هللا العزٌز ذو العرش العظٌم أن ٌجعله عمبلً 

ٌُضاؾ إلى مٌزان حسناتً   . نافعاً 
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 جامعة حلب

  كلٌة الحقوق

 قسم القانون الدولً

 

 

 

 

 

ٌّض  أعضاء لجنة الحكم بشأن البحث المقّدم من الّطالب شادي المب

 

 

تسمٌة اللجنة المشكلة بقرار مجلس البحث العلمً والّدراسات العلٌا والمإلفة من تّم 

 الّسادة األعضاء :

 

 األستاذ المساعد فً قسم القانون الجزابً ..................... عضواً )ربٌساً(أحمد العمر الّدكتور 

 .............. عضواً )مشرفاً(األستاذ المساعد فً قسم القانون الدولً   ........ كمال خلفالّدكتور 

 مدّرس فً قسم القانون الدولً ........................... عضواً  غٌداء بوادقجًالّدكتورة 
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 جامعة حلب

  كلٌة الحقوق

 قسم القانون الدولً

 

 

 

 

 تصرٌح

 

 أصّرح أّن البحث :

 الحصانة القضائٌة للدبلوماسٌة متعددة األطراف

ٌّة شهادة وال هو مقّدم حالٌاً للحصول على لم ٌسبق أن قُِبَل  للحصول على أ

 شهادة أخرى .

 

 الطالب                                                                                                              

ٌّض  شادي المب
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 جامعة حلب

  كلٌة الحقوق

 قسم القانون الدولً

 

 

 

 

 

 تعهد

 

ٌّض بإشراؾ الّدكتور  إّن العمل المقّدم هو نتٌجة بحث علمً قام به الطالب شادي المب

 كمال خلؾ .

 إن المراجع المذكورة فً هذا العمل موّثقة فً نص الّرسالة .

 

 

 المرّشح                                                                                

ٌّض                                                                              شادي المب  
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 مقدمة :

 

انتقل المجتمع الدولً من الدبلوماسٌة التقلٌدٌة التً سٌطرت خبلل الفترة التارٌخٌة 
التً كانت فٌها القرارات الدولٌة ُتتخذ فً نطاق مجموعة من القوى الدولٌة الكبرى , 

ألوربٌة , إلى الدبلوماسٌة متعددة األطراؾ والتً تعرؾ بروز وباألخص القوى ا
 مكون قوي باإلضافة إلى الوحدات السٌاسٌة التقلٌدٌة .

وهذا المكون القوي هو المنظمات الدولٌة , وٌمكن تعرٌفها بؤنها مإسسة أو هٌبة تتفق 
ٌن مجموعة من الدول على إنشابها بمقتضى مٌثاق ٌمنحها الشخصٌة القانونٌة وٌب

 األهداؾ التً قامت ألجلها واألجهزة التً ُتمكنها من تحقٌق هذه األهداؾ .

حٌث تمٌز القرن العشرٌن بحدوث تطوراً سرٌعاً وعمٌقاً فً مجال العبلقات الدولٌة 
وكان من شؤن هذا التطور إنشاء عدد كبٌر من المنظمات الدولٌة تشمل بنشاطها كافة 

مجتمع الدولً حالٌاً ثبلثة أنواع ربٌسٌة من هذه مجاالت الحٌاة الدولٌة , وٌضم ال
, فهناك أوالً المنظمات العالمٌة ذات االختصاص العام التً كانت  دولٌةالمنظمات ال

عصبة األمم صورة لها والتً تتمثل حالٌاً فً منظمة األمم المتحدة وهناك ثانٌاً 
ذات االختصاص المحدود وتتمثل فً تلك الهٌبات والمإسسات  دولٌةالمنظمات ال

الدولٌة المتنوعة المعروفة باسم المنظمات الدولٌة المتخصصة , وهناك أخٌراً 
المنظمات اإلقلٌمٌة التً تضم فبات معٌنة من الدول تجمع بٌنها روابط أو مصالح 

 خاصة كاالتحاد األوربً .

مارسة الوظابؾ الموكولة إلٌها بكل حرٌة وحتى تتمكن المنظمات الدولٌة من م
واستقبلل بعٌداً عن سٌطرة القانون الوطنً للدول األعضاء , فقد جرت العادة على أن 
تتضمن دساتٌر هذه المنظمات نصوصاً تفٌد أنها تتمتع فً أراضً الدول األعضاء 

عضاء فٌها باالمتٌازات والحصانات البلزمة ألداء أعمالها وأن ممثلً الدول األ
والموظفٌن الدولٌٌن ٌتمتعون باالمتٌازات والحصانات التً تكفل لهم االستقبلل 

 والطمؤنٌنة البلزمٌن لقٌامهم بالمهام المعهود بها إلٌهم .

والمنظمات الدولٌة تباشر دورها انطبلقاً من اإلرادة المشتركة للدول , وانطبلقاً من 
والشخصٌة القانونٌة للمنظمات الدولٌة المصلحة الوظٌفٌة وتحقٌق العمل المشترك , 
 هً المحدد الربٌسً لفاعلٌة المنظمات الدولٌة .

والموظفون الدولٌون هم فبة ال تعمل باسم دولة معٌنة , وإنما ٌعملون لمصلحة 
الجماعة الدولٌة ككل , كما أن المنظمات الدولٌة ال تعتمدهم لدى دولة معٌنة وإنما هم 

ومنها الدول التً ٌتمتعون بجنسٌتها أثناء قٌامهم بؤعباء  قد ٌنتقلون بٌن عدة دول
وظابفهم , وهم ٌتمتعون بحصانات دولٌة ال لمصلحتهم الخاصة بل لمصلحة المنظمة 

 التً ٌعملون بها .
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وخاصة  الدبلوماسٌة الجماعٌة تلعب دوراً هاماً فً العبلقات الدولٌة , أصبحتحٌث 
المتحدة والعدٌد من المنظمات  األمممنظمة  وإنشاءالحرب العالمٌة الثانٌة  انتهاء بعد

ونظراً للدور الكبٌر الذي تقوم به هذه المنظمات  , ( كجامعة الدول العربٌة ) اإلقلٌمٌة
ونظراً لوجود  الدولً , واألمنالدولٌة على الساحة الدولٌة فً سبٌل حفظ السلم 

تواجهه وفود وبعثات الدول  لما المنظمات الدولٌة فً دولة ثالثة ونظراً  همقرات  هذ
طح مشكلة على الس فطفاالمقر  المنظمات الدولٌة من مشاكل مع دول تلك إلى

الموظفٌن الدولٌٌن  حصانات وامتٌازاتلمنظمة الدولٌة واحصانات وامتٌازات 
 . الدولٌة تلك المنظمات إلىالدول  ووفود بعثات حصانات وامتٌازاتو

لبلزمة لمباشرة امجموعة من الحصانات واالمتٌازات بحٌث تتمتع المنظمات الدولٌة 
فً  أساسٌةوتتمثل تلك الحصانات واالمتٌازات بصفة  عملها , أداءوظابفها وحسن 

عدم خضوع المنظمة للتشرٌعات الوطنٌة للدول وخاصة تشرٌعات دولة المقر وذلك 
ها واإلخبلل  المساس بسبلمة مباشرتها لوظابف إلىالتزامها بهذه التشرٌعات ٌإدي  أن

وهذا ما ٌعرؾ  األعضاءتسود العبلقات بٌن الدول  أنبقاعدة المساواة التً ٌجب 
بالحصانة القضابٌة للمنظمة الدولٌة وتنشؤ حصانات وامتٌازات المنظمات الدولٌة عن 

المبعوثٌن الدبلوماسٌٌن التً قررها  وامتٌازاتاتفاق دولً على عكس حصانات 
ٌل وقد ٌتمثل هذا االتفاق فً صورة نصوص خاصة العرؾ الدولً منذ زمن طو

 للمنظمة الدولٌة . اٌتضمنها المٌثاق المنش

 وتشتمل الحصانات واالمتٌازات الخاصة بالمنظمات الدولٌة على ثبلثة أنواع :

وحصانات ومزاٌا مقررة لموظفً  الدولٌة حصانات ومزاٌا مقررة لصالح المنظمة
 فً المنظمة . األعضاءالدول  عثات ووفودبالمنظمة وحصانات ومزاٌا مقررة ل

 

 

 

 إشكالٌة البحث :

الحصانة القضابٌة بشكل عام من المواضٌع التً تثٌر جدالً كبٌراً فً  وضوعإن م

األوساط الدولٌة والدبلوماسٌة وفً مجال الفقه والقضاء , نظراً لما فٌها من خروج 

واستثناء على مبدأ اقلٌمٌة القوانٌن وشبه التعدي على سٌادة وأمن الدول المضٌفة أو 

 دول المقر .

 سنحاول اإلجابة على السإال التالً :وانطبلقاً من ذلك فإننا 
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ما هً حدود الحصانة القضابٌة الممنوحة فً مجال الدبلوماسٌة متعددة األطراؾ 

سواًء للمنظمة الدولٌة أو الموظؾ الدولً أو ألعضاء بعثات ووفود الدول إلى 

 المنظمة الدولٌة ؟

 وٌندرج تحت هذا التساإل عدة أسبلة فرعٌة أخرى : 

 ت منح الحصانة القضابٌة فً الدبلوماسٌة متعددة األطراؾ ؟ما هً مبررا -2

بشؤن  2795ما هو األساس القانونً لهذه الحصانة خاصة وأن اتفاقٌة عام  -1

حصانات وامتٌازات وفود وبعثات الدول إلى المنظمات الدولٌة ذات السمة 

ٌة العالمٌة لم تدخل حٌز النفاذ إلى اآلن , إلى جانب عدم وجود اتفاقٌات دول

 تحدد حصانات وامتٌازات وفود وبعثات الدول إلى المنظمات اإلقلٌمٌة ؟

ما هً أوجه التشابه والخبلؾ فً شؤن الحصانة القضابٌة بٌن الدبلوماسٌة  -3

 متعددة األطراؾ والدبلوماسٌة التقلٌدٌة ؟

كٌؾ جرى التعامل فً العمل الدولً مع الحصانة القضابٌة للدبلوماسٌة متعددة  -4

 وهل هناك حاالت تم فٌها تجاوز هذه الحصانة ؟األطراؾ , 
 

 

 أهمٌة البحث :

إن دراسة موضوع الحصانة القضابٌة فً الدبلوماسٌة متعددة األطراؾ ٌكتسً أهمٌة 
كبٌرة خاصة بعد الدور المتنامً للمنظمات الدولٌة فً مجال العبلقات الدولٌة عموماً 

أصبح دور هذه المنظمات ال ٌقل والعبلقات الدبلوماسٌة على وجه الخصوص , حٌث 
عن دور الطرؾ األصٌل ) الدول ( فً العبلقات الدبلوماسٌة وأمام هذه األهمٌة 

الكبٌرة لدور المنظمات الدولٌة كان ال بد من تسلٌط الضوء على موضوع الحصانة 
القضابٌة فً الدبلوماسٌة المتعددة األطراؾ نظراً ألن هذه الحصانة من أهم الركابز 

 تمنح الدبلوماسٌة المتعددة األطراؾ دوراً فاعبلً فً العبلقات الدبلوماسٌة . التً
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 أهداف البحث :

اتفاقٌات دولٌة تحدد بشكل واضح حصانات وامتٌازات  إلىالوصول  إلىالسعً  -
 . متخصصة أو إقلٌمٌة أوعالمٌة  أكانتممثلً الدول لدى المنظمات الدولٌة وسواء 

باالتفاقٌات الدولٌة بهذا الخصوص ومعاملة جمٌع  بااللتزامومطالبة دول المقر  -
 المنظمات الدولٌة على قدم المساواة . إلىبعثات ووفود الدول 

 تسلٌط الضوء على واقع هذه الحصانة وكٌؾ جرى التعامل معها فً العمل الدولً . -

 

 منهج البحث :

لقضاء فً شؤن المنهج التحلٌلً : من خبلل تحلٌل موقؾ القانون والفقه وا -2

موضوع الحصانة القضابٌة فً الدبلوماسٌة متعددة األطراؾ , حتى نتمكن من 

معرفة المعاٌٌر المتبعة فً تكٌٌؾ هذه الحصانة , ومحاولة تحلٌل نصوص 

 اتفاقٌات المقر واالتفاقٌات األخرى التً تناولت هذه الحصانة .

منوحة فً الدبلوماسٌة المنهج المقارن : المقارنة بٌن الحصانة القضابٌة الم -1

متعددة األطراؾ وبٌن الحصانة القضابٌة الممنوحة فً مجال الدبلوماسٌة 

 الثنابٌة والبعثات الخاصة .

المنهج التارٌخً : الوقوؾ على المراحل المختلفة لتطور الدبلوماسٌة المتعددة 

والدبلوماسٌة , األطراؾ ونشوء المنظمات الدولٌة كطرؾ فاعل فً العبلقات الدولٌة 

  مما ٌقتضً منحها الحصانة القضابٌة البلزمة لممارسة ومتابعة دورها الفاعل .
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 : البحث خطة

 : التالٌة البحثٌة الخطة اعتماد سٌتم مناسب ببحث الخروج أجل ومن

 . الدولٌة المنظمات وتطور نشؤة عن تارٌخٌة لمحة : تمهٌدي مبحث

 المطلب األول : التطور التارٌخً للمنظمات الدولٌة .            

 المطلب الثانً : مفهوم المنظمة الدولٌة وعناصر تكوٌنها .            

 المطلب الثالث : الشخصٌة القانونٌة للمنظمة الدولٌة .            

 الدولٌة للمنظمة القضائٌة الحصانة : األول الفصل

 . الدولٌة للمنظمة القضابٌة الحصانة ةماهٌ : األول المبحث    

 . ومداها الدولٌة للمنظمة القضابٌة الحصانة مفهوم : األول المطلب            

                                       صدرها                                                                                                                        وم الدولٌة المنظمة وامتٌازات حصانات حمن سبب  :الثانً المطلب            

 . الدولٌة للمنظمة القضابٌة الحصانة على المترتبة الصعوبات : الثانً المبحث    

 . الدولٌة للمنظمة القضابٌة الحصانة تثٌرها التً المشاكل : األول لبالمط           

 الفرع األول : القانون واجب التطبٌق داخل مقار المنظمات الدولٌة .                   

الفرع الثانً : مدى إمكانٌة مقاضاة المنظمة الدولٌة   )الجانب السلبً                 

 لحق التقاضً (.

 ها .فٌ طرفاً  المنظمة تكون التً المنازعات تسوٌة وسابل : الثانً المطلب           

 الفرع األول : تسوٌة المنازعات بٌن المنظمة الدولٌة ودولة المقر .                     

 الفرع الثانً : تسوٌة المنازعات بٌن المنظمة الدولٌة وأحد األطراؾ                    

 لهذه العملً والواقع الدولٌة للمنظمة القضابٌة الحصانة انتهاء : الثالث المبحث

 نة                                         .صاالح

 . الدولٌة للمنظمة القضابٌة الحصانة عن التنازل : األول المطلب          

     . الدولً العمل  :الثانً المطلب          
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 الدولٌٌن للموظفٌن القضائٌة الحصانة :الثانً الفصل

 المبحث األول : مفهوم الموظؾ الدولً .    

 . الدولٌٌن للموظفٌن القضابٌة الحصانة ماهٌة  :ثانًال المبحث    

 الدولٌٌن الموظفٌن وحصانات المتٌازات ًالقانون األساس : األول المطلب             

 .         صدرها                                              وم

 الفرع األول : األساس القانونً .                    

 الفرع الثانً : مصادر الحصانة .                    

 بالحصانة منهم كل تمتع ومدى الدولٌٌن الموظفٌن فبات  :الثانً المطلب      

 .                                                      القضابٌة

 الفرع األول : الفبة األولى ومدى تمتعها بالحصانة القضابٌة           

 ) الجنابٌة والمدنٌة ( .

الفرع الثانً : الفبة الثانٌة ومدى تمتعها بالحصانة القضابٌة                             

 ) الجنابٌة والمدنٌة ( .

 ٌقوم التً الرسمٌة وؼٌر مٌةالرس األعمال بٌن التفرٌق  :الثالث  المطلب            

                                       .الدولً الموظؾ بها

 .القضابٌة  حصانته على وأثرها الدولً الموظؾ جنسٌة :الرابع المطلب               

 الدولً . للموظؾ اإلدارٌة الحصانة القضابٌة  :الثالث المبحث    

 المرور . وقواعد لوابح مخالفة حالة فً الحصانة  :األول المطلب             

 بشهادته . اإلدالء من الموظؾ الدولً إعفاء  :الثانً المطلب             

 لهذه العملً والواقع الدولٌٌن للموظفٌن القضابٌة الحصانة الرابع : انتهاء المبحث   

 الحصانة                                       .

 الدولً . للموظؾ القضابٌة الحصانة رفع : األول المطلب             

  المطلب الثانً : العمل الدولً .             
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 فً األعضاء الدول ووفود لبعثات القضائٌة الحصانة :الثالث الفصل 

 الدولٌة المنظمات

 تمثٌل وطرق الدول ووفود لبعثات القضابٌة الحصانة ماهٌة : األول المبحث          

 الدولٌة                           .  بالمنظمات عبلقاتها فً الدول

 . الدولٌة المنظمات مع عبلقتها فً الدول تمثٌل  :األول المطلب                  

 الفرع األول : التمثٌل الدابم .                        

 الفرع الثانً : التمثٌل المإقت .                       

 الدولٌة  المنظمات فً الدول لممثلً القضابٌة الحصانة :الثانً المطلب                  

 القضابٌة . الحصانة من المستفٌدون األشخاص : الثالث المطلب                 

 الدول لدى المنظمات ووفود لبعثات بٌةالقضا الحصانة نطاق : الثانً المبحث         

 و زمانٌاً(                                         . )مكانٌاً  الدولٌة

 المطلب األول : المرور فً إقلٌم دولة ثالثة .                

 القضابٌة . الحصانة مدة : الثانً المطلب                

الدول لدى المنظمة  ووفود لبعثات القضابٌة الحصانة انتهاء  :الثالث المبحث      

 الدولٌة والواقع العملً لهذه الحصانة .

 القضابٌة . الحصانة عن التنازل : األول المطلب              

                                                المطلب الثانً : العمل الدولً .
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 المبحث التمهٌدي

 عن نشأة وتطور المنظمات الدولٌة ةتارٌخٌلمحة 

سوؾ نتناول فً هذا المبحث التطور التارٌخً للمنظمات الدولٌة ومفهوم المنظمة 
الدولٌة وعناصر تكوٌنها , وكذلك الشخصٌة القانونٌة الدولٌة للمنظمة الدولٌة على 

 النحو التالً :

 المطلب األول 

 التطور التارٌخً للمنظمات الدولٌة

الدول المنتصرة فً مإتمر فرساي لبحث  اجتمعت األولىحرب العالمٌة فً أعقاب ال
السبلم والعمل على تؤكٌده  مسإولٌاتولٌواجهوا  , المشكبلت الناجمة عن الحرب

 . بها  اإلخبللوتبلفً 

          سمٌت  األهداؾمنظمة دولٌة تعمل على تحقٌق هذه  إنشاءوقد تم االتفاق على 
 ". األممعصبة  "

(2)
 

من حٌاتها بل لقد  ألولىات بالعصبة بشكل ٌسٌر فً السنٌن قد سار األموروإذا كانت 
السوٌدي  مثل حل النزاع , آنذاكنجحت فً حل بعض المشكبلت الدولٌة التً ثارت 

 إقلٌمحول  , والنزاع بٌن كولومبٌا وبٌرو (2712الفلندي حول جزر آالند سنة )
 أمامهاوقفت خطٌرة  حداثأتحت وطؤة  اهتزت أنها إال , (2735لٌتٌتشا سنة )

واألذهان  األعٌنالذي فتح  األمر فعال بشؤنها , إجراء أيبة عاجزة عن اتخاذ العص
رجع ها وٌُ ل ولتلى مواطن الضعؾ والقصور فً بناء العصبة والسلطات التً خُ ع

 : األسبابالعدٌد من  إلىة بالفقه فشل العص

 : أولا 

لك من الناحٌة الواقعٌة فلم ذ لم تحقق تكون منظمة دولٌة , أنلها  رٌدأُ إن العصبة التً 
 األمرٌكٌة الٌات المتحدةالواضحة كالو أهمٌةذات  عضوٌتها بعض الدول , إلىٌنضم 

كالٌابان  آنذاك ٌةمأهال تقل  أخرىكما انسحب من عضوٌتها دول  واالتحاد السوفٌتً
 واٌطالٌا . ألمانٌا و

(1)
 

 
                                                           

 أن,رأت  واألمنالتعاون بٌن الدول وتحقٌق السبلم  تنمٌةالسامٌة المتعاقدة ,بقصد  األطراؾ إن)ولقد جاء فً دٌباجة عهد العصبة (2) 

العدل والشرؾ  أساسهاالدول  بٌن عبلقات صرٌحة إقامةتعمل على  أنو الحرب , إلى جاءااللتعض االلتزامات التً تقضً بعدم تقبل ب
 هةن تحافظ على العدالة وتحترم بنزاو أت ,لصلة بٌن الحكومالوان تنفذ تنفٌذاً دقٌقا قواعد القانون الدولً ,وان تجعلها القاعدة الحقٌقٌة 

 (....... عضهاببكافة االلتزامات المترتبة فً عبلقات الشعوب المنظمة 
 .24,صفحة  واألربعٌنالمجلة المصرٌة للقانون الدولً ,المجلد الواحد  ,المتحدة األممالدكتور وحٌد رأفت ,مستقبل 

 

(1)               Bowett,D.W. : The Law of International Institutions , university paper pack, Methuen 

 , London , 1967, pp.19-20.                                                     
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 : ثانٌاا 

لم تستطٌع  وقسوتها , األولىبمرارة الحرب العالمٌة  اإلحساسإن العصبة كانت ولٌدة 
تحد  أنحاولت  أنهاأن تحرم الحرب كوسٌلة لحل المشكبلت الدولٌة على الرؼم من 

ة تنص على انه ال ٌجوز شن من عهد العصب /21/فالمادة  إلٌهامن نطاق اللجوء 
التسوٌة السلمٌة  إجراءاتبعض  أوحد أمن اتخاذ  أشهرالحرب قبل مضً ثبلثة 

 أوالقضاء  أولت قرار التحكٌم دولة قبتحظر إعبلن الحرب على  أنهاكما  , للنزاع
 . أشهرولو بعد مرور مدة الثبلثة  باإلجماعبقرار المجلس الصادر  لتزمتا

 : ثالثاا 

 بالحرب ةانت متؤثرة برؼبة الدولة المنتصربها العصبة ك أتتالتً  األنظمةإن بعض 
فنسٌت فً ؼمرة  , وإرضاء رؼبة االنتقام االنتصار ةشهو إشباععلى  األولىالعالمٌة 

ٌة ذلك آومن  , تفرضه أنمبدأ المساواة وراحت تفرض على العالم ما شاء لها  النصر
ومنها سوء  , األخرىالذي ٌنفذ فً بعض الببلد دون  األقلٌاتٌز فً نطاق حماٌة ٌالتم

ه ولكن تم تطبٌق الخاضعة له األقالٌملحة لمص أصبلً تطبٌق نظام االنتداب , فقد وضع 
سوء تطبٌق مبدأ تقرٌر المصٌر التً تقرر فً مإتمر  ومنها , لمصلحة الدولة المنتدبة

 .فرساي ولم ٌطبق إال لمصلحة بعض الدول المنتصرة 

 : رابعاا 

التً  السلطاتجاء مشوباً بكثٌر من نقاط الضعؾ من حٌث قد  األمم عصبة إن عهد
فً التصوٌت كشرط  اإلجماع أسلوبولعل  , ممارستها خولها للعصبة وطرٌقة

                عاب بها على ٌُ   أنكثٌرة ٌمكن  أمثلةالقرارات ٌعد مثبلً من  إلصدار
 عهد العصبة .

(2)
 

وهكذا استفحلت األمور واشتد الخطر وتوالت االنتهاكات الصارخة لعهد العصبة 
ومٌثاق بارٌس , ووقفت عصبة األمم مكتوفة األٌدي ؼٌر قادرة على تحدٌد المعتدي 
   فً معظم الحاالت التً عرضت علٌها . عاجزة عن اتخاذ موقؾ تجاه الدول 

ا . فاشتعلت نٌران الحرب العالمٌة الثانٌة المعتدٌة , أو تعببة الرأي العام العالمً ضده
 وأطاحت بالعصبة ومبادبها , ولم ٌكن قد مضى على قٌامها ربع قرن .

وباندالع الحرب العالمٌة الثانٌة توقؾ نشاط عصبة األمم , وأصبح واضحاً أن النظام 
ور هذا لم ٌإثر على ظه أنالذي قامت علٌه لم ٌعد قادراً على تحمل مسإولٌاته . ؼٌر 

فكرة إنشاء جهاز دولً أكثر فعالٌة , كرد فعل للفشل الذي منٌت به العصبة فً 
الحفاظ على السبلم العالمً . وظهرت فً سنوات الحرب عدة مشروعات طموحة 
          تهدؾ إلى إنشاء منظمة دولٌة ذات طابع عالمً تكون لها اختصاصات 

                                                           
 

 .279 ,ص2793نشر والتوزٌع , بٌروت , محمد سعٌد الدقاق , التنظٌم الدولً , الطبعة الثالثة , الدار الجامعٌة للطباعة وال د. (2)
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ب العالم وٌبلت أي الدولٌٌن , وتجنٌفظ السلم واألمن سٌاسٌة شاملة , تضطلع بمهمة ح
 حروب أخرى قادمة .

بعد الحرب , ٌعاد فٌه تنظٌم  وبدأ الحلفاء ٌفكرون فً وضع نظام جدٌد ٌحكم عالم ما
( إلى 2742المجتمع الدولً فً إطار منظمة عالمٌة قوٌة , وكانت الفترة من عام )

نشاإها , وصدرت مٌثاق المنظمة المزمع إ إلعداد( فترة تحضٌرٌة 2745عام )
خبللها مجموعة من التصرٌحات , وعقدت خبللها بعض المإتمرات الدولٌة التً 
انتهت بالتوقٌع على مٌثاق المنظمة الجدٌدة إٌذاناً بمٌبلد األمم المتحدة , أهم منجزات 

 التنظٌم الدولً المعاصر .
ثانٌة أكبر وقد كان للتصرٌحات التً صدرت عن الحلفاء فً فترة الحرب العالمٌة ال

األثر قً تهٌبة المناخ الدولً , وازدٌاد أمل شعوب العالم فً إقامة هٌبة دولٌة قوٌة 
تعمل على استتاب األمن العالمً , وتحقٌق التعاون بٌن الدول المحبة للسبلم , من هذا 
المنطق استإنفت مرحلة اإلعداد الفعلً إلنشاء األمم المتحدة من جانب الحلفاء , بدًء 

شة المقترحات التً تقدمت بها الدول الكبرى , وانتهاء بتؤسٌس األمم المتحدة بمناق
 . ودخول مٌثاقها حٌز النفاذ

 أوالً : محادثات دومبارتون أوكس :
اجتمع ممثلو كل من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة , واالتحاد السوفٌٌتً , والمملكة 

 12واشنطن , فً الفترة من المتحدة , والصٌن , فً دومبراتون أوكس بالقرب من 
ً مباحثات تمهٌدٌة لوضع تصور شامل عن أسس الهٌبة أكتوبر , فه 9أؼسطس إلى 

العالمٌة المقترحة ونظامها ومبادبها . وقد اتخذ أساساً للنقاش فً هذا المإتمر 
المقترحات التً تقدم بها وزٌر خارجٌة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة كوردٌل هٌل بشؤن 

 الدولٌة العامة المزمع إنشاإها . المنظمة
وقد أسفرت مناقشة هذه المقترحات عن اتفاق الدول األربع الكبرى على معظم البنود 

 التً تضمنها المشروع األمرٌكً , وتمت صٌاؼتها فً شكل توصٌات أطلق علٌها 
 " مقترحات دومبارتون أوكس " .

التوصل إلى اتفاق بشؤنها فً  ؼٌر أنه ظلت , ومع ذلك , بعض المسابل معلقة لم ٌتم
دومبارتون أوكس , كان من أهمها نظام التصوٌت فً مجلس األمن , ومدى إمكان 

 االعتراؾ للدول الكبرى بحق االعتراض )الفٌتو( على قرارات المجلس .
الحق  اجتماعوقد رإي مناقشة هذا الموضوع وؼٌره من المسابل األخرى المعلقة فً 

وضع اللمسات النهابٌة وحسم المشاكل الجوهرٌة المثارة فً هذا تعقده الدول الكبرى ل
 الصدد واتخاذ قرار بشؤنها .

 ثانٌاً : مإتمر ٌالٌتا :
( وضم رإساء حكومات كل من الوالٌات 2745فبراٌر ) 3عقد مإتمر ٌالٌتا فً 

المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد السوفٌٌتً وبرٌطانٌا . وبحث المإتمرون الترتٌبات 
لقة بإنهاء الحرب , كما تم التوصل لحلول بشؤن المسابل المعلقة , واتفق األقطاب المتع

 ت عدة , أهمها :االثبلثة على قرار
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االتفاق حول طرٌقة التصوٌت فً مجلس األمن , حٌث اشترط عند اتخاذ أي  .2
قرار موضوعً ٌصدر عن مجلس األمن ٌتعلق بالسلم واألمن الدولٌٌن , 

كبرى ذات المقاعد الدابمة فً المجلس , وهو ما ٌعرؾ الدول الخمس ال إجماع
 اآلن بحق االعتراض التوقٌفً , أو الفٌتو .

األقالٌم التابعة والتً ستوضع تحت نظام الوصاٌة الذي تقٌمه الهٌبة المزمع  .1
إنشاإها , هً األقالٌم التً كانت خاضعة لنظام االنتداب فً ظل عصبة األمم 

من الدول المنهزمة فً الحرب , أو أي أقالٌم , والمستعمرات التً تنتزع 
 . أخرى تدخل بمحض اختٌارها فً هذا النظام

الدعوة إلى عقد اجتماع  " لجنة المتشرعٌن " لوضع مشروع نظام أساسً  .3
لمحكمة العدل الدولٌة , التً اتفق على أن تكون على ؼرار المحكمة الدابمة 

 للعدل الدولً .
ٌنعقد فً مدٌنة سان فرانسٌسكو بالوالٌات المتحدة مر دولً تالدعوة إلى مإ .4

( , تحضره الدول الموقعة على تصرٌح  2745أبرٌل )  15األمرٌكٌة فً 
( , وتلك التً تعلن الحرب على  2741األمم المتحدة الصادر فً أول ٌناٌر ) 

( , وذلك لمناقشة و إعداد مٌثاق األمم  2745ألمانٌا والٌابان قبل أول مارس )
 تحدة وفقاً للخطوط الربٌسٌة التً تضمنتها مقترحات دومبارتون أوكس .الم
 

 ثالثاً : مإتمر سان فرانسٌسكو :
 

(  2745ٌونٌو )  15ٌل إلى أبر 15انعقد مإتمر سان فرانسٌسكو فً الفترة من 
ممثلون عن خمسٌن دولة , واتخذ المإتمرون مقترحات دومبارتون أوكس  وحضره

 وقرارات مإتمر ٌالٌتا أساساً لمناقشاتهم .
وقد تم تنسٌق العمل فً المإتمر بإنشاء لجان عامة ولجان فرعٌة اضطلعت كل منها 
بمهام محددة , وخارج هذه األجهزة الرسمٌة عقدت الدول الخمس الكبرى , خبلل 

مإتمر , اجتماعات ؼٌر رسمٌة للتوصل إلى اتفاق فٌما بٌنها بشؤن المسابل فترة ال
 الهامة.

ولعل أهم ما تمٌزت به أعمال مإتمر سان فرانسٌسكو هو الدور الذي لعبته الدول 
الخمس الكبرى فً إعداد المٌثاق وإقناع الدول المشتركة فً المإتمر بالموافقة على 

ابل الهامة , خاصة تلك المتعلقة بتشكٌل مجلس األمن الشكل الذي ارتؤته بالنسبة للمس
 ونظام التصوٌت فٌه , والذي ورد بصٌؽة ٌالتا .

ٌونٌو  15فً جلسة  باإلجماعوتم إقرار المشروع النهابً لمٌثاق األمم المتحدة 
ٌونٌو  16( , وتم التوقٌع علٌه من ممثلً الدول المشتركة فً المإتمر فً 2745)
 ولد المنظمة الدولٌة الجدٌدة .( إٌذاناً بم2745)
 

 األممحد معٌن من تجربة عصبة  إلىالمتحدة والذي استفاد  األمموبعد ذلك جاء مٌثاق 
  األممؾ والقصور التً شابت عهد عصبة بعد عن مواطن الضعأو , كماالً  أكثرفجاء 
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جل تنظٌم أمن  طموحاً  وأكثرها اإلنسانث محاوالت حٌث تعد األمم المتحدة أحد
وتحقٌق السلم واألمن بٌن ربوعه فً  ورفاهٌة الشعوب , شإون المجتمع الدولً ,

          سنة وٌونٌ 16المتحدة فً  األممهٌبة  تبنشأُ ولقد  من التعاون الدولً المنظم , إطار
 رجاءألها نشاط واسع النطاق فً  وأصبحالحرب العالمٌة الثانٌة  أعقابفً  (2745 )

حل المشاكل السٌاسٌة وتنمٌة التعاون الدولً فً شإون االقتصاد العالم كافة مستهدفة 
ة حقوقه االجتماعٌة والمدنٌة وحماٌ باإلنسانوالعناٌة  ومنع الحروب , االجتماع

فً استقرار  األثرالمتحدة فً هذه المجاالت اكبر  األمموكان لدور  سٌاسٌة ,وال
كما  المدمرة التً شهدها العالم خبلل سنوات الحرب , األهوالالدولٌة بعد  األوضاع

التؤثر بها والتؤثٌر  إلىالدولٌة فً السنوات ما بعد الحرب  األحداثأدى تفاعلها مع 
ومن  الدولٌٌن , واألمنفً تدعٌم السلم  األساسٌةعلٌها وبخاصة فٌها ٌتعلق برسالتها 

فً  فعاالً  دوراً  ة ,لمتخصصتها االمتحدة من خبلل وكاال األمملعبت  أخرىناحٌة 
 تحقٌق الرخاء الدولً فً المجاالت المختلفة .
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 المطلب الثانً 

 مفهوم المنظمة الدولٌة وعناصر تكوٌنها

 

المتحدة ظهر كم هابل من المنظمات الدولٌة فً كافة المجاالت  األمم تنشؤ أن بعد
بالنسبة لتعرٌؾ المنظمة الدولٌة فقد اختلؾ الباحثون فً  ماأ.  األصعدةوعلى جمٌع 

ذاتٌة  إرادةمإسسة دابمة ذات  " : فقد عرفها الدكتور محمد عزٌز شكري بؤنها : ذلك
بقصد تحقٌق أهداؾ مشتركة  نشبها مجموعة من الدول ,تُ  ,وشخصٌة قانونٌة مستقلة 

.  للمنظمة " االمٌثاق المنش إلٌهافٌة الوصول ٌحددها وٌبٌن كٌ
(2)

 

رؼبة  هٌبة دابمة ٌشترك فٌها مجموعة دول , " : بؤنهاوعرفها الدكتور بطرس ؼالً 
 أن تتعهد بسببه تنمٌة بعض المصالح المشتركة ببذل مجهود تعاونً , فً السعً

. " تخضع لبعض القواعد القانونٌة لتحقٌق هذه المصالح
 (1)

 

ة من الدول على إنشابها هٌبة تتفق مجموع " وعرفتها الدكتورة عابشة راتب بؤنها:
 األعضاءوتمنحها الدول  المشتركة , األهمٌةذات  األعمالمجموعة من بللقٌام 

                 أؼراضهٌتكفل مٌثاق الهٌبة ببٌانه وتحدٌد  مستقبلً  ذاتٌاً  اختصاصاً 
.  " الربٌسٌة ومبادبه

(3)
 

هناك عدة عناصر البد من  أنومن خبلل استعراض التعرٌفات السابقة تبٌن لنا 
 توافرها لتكوٌن المنظمات الدولٌة :

 الطابع الدولً : : أوالً 

عضوٌة  أنالمنظمة الدولٌة , وهذا ٌعنً  أعضاءهً  –كقاعدة عامة  –الدول 
وٌطلق علٌها المنظمات ,  المنظمة الدولٌة قاصرة على الدول كاملة السٌادة واالستقبلل

وعلى هذا ٌخرج من مدلول المنظمة الدولٌة بالمعنى الدقٌق تلك  الدولٌة الحكومٌة ,
, وبعض هذه المنظمات ؼٌر  قد بٌن الحكوماتععن طرٌق اتفاقات ال تُ  التً تنشؤ

حكومٌة قد تكتسب اختصاصات محددة بموجب االتفاقٌات الدولٌة , كما هو الحال 
, وفً ظل اتفاقٌات جنٌؾ الخاصة بضحاٌا  األحمرلدولٌة للصلٌب  بالنسبة للجنة ا

 الحرب .

( إن تعبٌر المنظمة الدولٌة ٌقتضً Paul Reuterوفً هذا ٌقول بول روٌتر )
كون سوى ت أنال ٌمكن   " كمنظمة " فهً توضٌح الكلمتٌن التً تتكون منهما ,

                                                           
 .633ص,2796,بٌروت ,2ط,مركز دارسات الوحدة العربٌة , عربٌة الواقع والطموح د.محمد عزٌز شكري ,جامعة الدول ال ((2

 . 29ص ,2756مكتبة االنجلو المصرٌة ,القاهرة , ,2ط د.بطرس ؼالً ,التنظٌم الدولً , ((1

 . 33,ص2764,دار النهضة العربٌة  د.عابشة راتب ,المنظمات الدولٌة , ((3
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, وهً بكونها  أعضابها ةإرادن تظهر بصورة دابمة متمٌزة قانوناً عن جماعة قابلة أل
 .بصورة مانعة من دول ولٌس تتؤلؾ عادة  "   دولٌة "

(2)
 

تسمح  ةلبلسلكٌاوالصحة العالمٌة واالتحاد الدولً للمواصبلت السلكٌة  ةمنظم أنفنجد 
. إلٌهاعد دوالً التً ال تُ  اإلقلٌمٌةعات جمابعض ال بانضمام

 (1)
 

المنظمات الدولٌة , ومثال ذلك المركز  كما ٌمكن قٌام منظمة دولٌة من عدد من
وهو  , ( اٌكاردا ) الدولً للبحوث الزراعٌة فً المناطق الجافة المسمى اختصاراً 

عبارة عن منظمة دولٌة تتؤلؾ من عدد من المنظمات االستشارٌة فً مجال الزراعة 
ؼٌر  ,ممثلً لحكوماتها أو أعضاءالمنظمات الدولٌة بواسطة  أعضاءوٌتم تمثٌل الدول 

ذات الصفة الفنٌة , حٌث  الدولٌة هذا الشرط ٌرد علٌه استثناء فً بعض المنظمات أن
ة دبق علٌها وصؾ الدولة كاملة السٌابعض الوحدات التً ال ٌنط بانضمامتسمح 

 . الهٌبات التً ال تعتبر دوالً  أو خ (لمقاطعات....ا -أقالٌم) لواالستقبل

العالمٌة ومنظمة العمل  األرصادفً اتحاد البرٌد العالمً , ومنظمة  الكما هو الح
 الدولٌة .

إال  , هذه الوحدات ال تتمتع بحقوق عضوٌة مماثلة لحقوق الدول أنوعلى الرؼم من 
نحو التخفٌؾ من قٌد التمثٌل  تجاهالاانضمامها لهذه المنظمات الحكومٌة ٌدل على أن 

المباشر  لبلتصال أفضللتهٌبة ظروؾ  , الحكومً فً المنظمات الدولٌة المتخصصة
 .والهٌبات الوطنٌة التً تعمل فً نفس المجال  إلداراتاوبٌن هذه المنظمات الدولٌة 

 : األهداؾالدول لتحقٌق مجموعة من  إراداتاتحاد  : ثانٌاً 

 إراداتهمتحاد على اتفاق مجموعة من الدول وا نشؤتهاً تستند المنظمة الدولٌة ف
 إال تنشؤ فهً ال , إجبارٌةالدولٌة اختٌارٌة ولٌست  المنظمةلتكوٌنها فالعضوٌة فً 

لحماٌة مصالحها وتحقٌق  , برضا الدول على االنخراط  فً تنظٌم دولً معٌن
تنظٌمات فوق الدول  إنشاءً نال ٌع اإلراداتالمشتركة واتحاد  األهداؾمجموعة من 

, الذي  اإلراديع ابفالمنظمات الدولٌة تتسم بالط , هاالمكونة ل اإلراداتتسمو على 
لمكونة للمنظمة الدولٌة بٌن ٌعكس طبٌعة النظام القانونً الدولً , حٌث تجمع الدول ا

المنظمات  بإنشابهاوتستهدؾ الدول  ألحكامهاالمإسسٌن لها والخاضعٌن  صفتً
 أومن خبلل التعاون االختٌاري بٌنها فً مجال  األهداؾٌق مجموعة من الدولٌة تحق

المنظمة الدولٌة جهاز لرسم السٌاسات حٌث ٌتم من خبللها و مجاالت محددة , 
, والعمل المشترك بؤسلوب  األعضاءالتشاور وتبادل الرأي بٌن حكومات الدول 

عٌنة , ولعله من الضروري م أحوالتفاقات واتخاذ القرارات فً العقد ا أوالتوصٌات 

                                                           
(2) Reuter , paul :international institutions, translated by: company ,J.m, George Allen and          

 Unwine ltd  .,London ,1961,p.21 

 .32ق, صباسجع مرد.عابشة راتب , المنظمات الدولٌة ,  (1)
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نظام ٌسمح  إقامةٌز بٌن المنظمات الدولٌة وبٌن اتفاق مجموعة من الدول على ٌالتم
محكمة  إنشاءمثال ذلك اتفاق مجموعة من الدول على  , جهاز واحد باستخداملها 

 . ألمانٌاقبل توحٌد  األلمانٌةا ٌتعلق بالدوٌبلت ماستبناؾ واحدة , كما هو الحال فٌ
(2)

 

 :الدوام واالستمرار  : ثالثاً 

ة ٌكون لها وجود دابم مستمر , وال ٌعنً هذا ضرور نأقٌام المنظمة الدولٌة لٌشترط 
ككٌان , تباشر المنظمة  أنٌلزم  وإنمابصفة دابمة ومستمرة ,  كل فروعهاتعمل  أن

 . قانونً , عملها واختصاصاتها على نحو دابم بصفة منتظمة

, فً الؽالب ,  المنظمة الدولٌة على المإتمر الدولً الذي ٌنعقدٌمٌز هذا العنصر و
بمجرد  أوها ثبح بعد ضفمعاهدة دولٌة ثم ٌن برامإل أولبحث مسؤلة من المسابل , 

     عامة دون تحدٌد لمدة كقاعدة ؤالدولٌة تنش ةمنظموال . المعاهدةالتوقٌع على 
 المصالح المشتركة التً ترعاها ال ٌجوز معها التوقٌت , فهً أنذلك  ها ,وجود

ستقبلل فً الاستمرار المنظمة ٌهٌا لها عنصر ا أن , فضبلً عن بطبٌعتها مستمرة
الدول  بإرادةنها تظل مرتبطة إف , لم تكن مستمرة إذا, بعكس الحال  أعضابهامواجهة 

 اإلرادةلدولٌة وهو عنصر صر المنظمة ااعن أهممع  ٌتنافىفً تصرفاتها وهو ما 
 الذاتٌة .

 الذاتٌة : اإلرادة رابعاً:

 الدولٌةفالمنظمة  نظمة الدولٌة عن المإتمر الدولًالعناصر الممٌزة للم أهموهو من 
 ةالمنظم إرادةفٌها , وال تكون  األعضاءالدول  إراداتذاتٌة متمٌزة عن  بإرادةتتمتع 

 المٌثاقفً حدود االختصاصات التً ٌنص علٌها  أجهزتهامارستها  إذا إالصحٌحة 
تمتع بها المنظمة الدولٌة , الذاتٌة بالشخصٌة القانونٌة التً ت اإلرادةنشا لها وترتبط الم

محكمة العدل  أكدتهذا الوصؾ علٌها , وقد  إلسباغ األساسٌة المقوماتحد أوهً 
سنة   ابرٌل  22فً أصدرتهفً رأٌها االستشاري الذي  رتباطاالالدولٌة  هذا 

المتحدة , فقد قررت  األممموظفً  أصابتالتً  األضراربشؤن تعوٌض  (2747)
 إاله متع المنظمة الدولٌة بالحقوق ومباشرتها للوظابؾ ال ٌمكن تفسٌرت أنالمحكمة 

          تتمتع بالشخصٌة الدولٌة والقدرة الذاتٌة فً العمل على أنها أساسعلى 
 .  لدولًالصعٌد ا

 أنالذاتٌة نجد  اإلرادةتعلق بعنصر ٌا مظمات الدولٌة بالمإتمر الدولً فٌمقارنة المنبو
لقوة إال الدول التً وافقت علٌه , فا ملزتُ  الدولً ال المإتمر القرارات التً ٌصدرها

كل دولة وفً الحدود وبالشروط التً قررتها  إرادة إلىلهذه القرارات تستند  اإللزامٌة
الدولٌة فً حدود السلطات  ةالقرارات التً تصدرها المنظم أما,  هاعلٌ عند موافقتها

فؤنها تلزم كافة  , األؼلبٌةالتً ٌنص علٌها دستورها , وفقا لقاعدة  واالختصاصات

                                                           
 .13, ص 2779 , القاهرة للتعلٌم المفتوح , مطبعة القاهرة , القاهرةعت, المنظمات الدولٌة , مركز جامعة فحمد رأد.  (2)
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 إلىض وقد دفع هذا البع , إصدارهافق على بما فٌها الدول التً لم توا األعضاءالدول 
لصدور قرارات المنظمة الدولٌة  اإلجماعفً الحاالت التً ٌشترط فٌها  القول بؤنه

وتقترب المنظمة من المإتمر الدولً حٌث  , الذاتٌة للمنظمة الدولٌة اإلرادة تتبلشى
ٌعنً تحول  ال هذا أنؼٌر  , األعضاءالدول  إراداتتتوقؾ هذه القرارات على 

 مإتمر دولً الن المإتمر الدولً ال ٌتصؾ بخاصٌة االستمرار التً إلىلمنظمة ا
 الذاتٌة الخاصة بالمنظمة اإلرادة أنذلك  إلىتتصؾ بها المنظمة الدولٌة , ٌضاؾ 

ٌة , حتى فً الحاالت التً تإخذ فٌها المنظمة بقاعدة جلالدولٌة تبدو واضحة و
 .والمالٌة واإلدارٌةللقرارات الخاصة بؤنظمتها الداخلٌة  إصدارهاعند  اإلجماع
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 المطلب الثالث 

 الشخصٌة القانونٌة الدولٌة للمنظمة الدولٌة

عدم التقٌد  األحٌانالطبٌعة الدولٌة لنشاطات المنظمة تتطلب منها فً بعض  أنوبما 
مركز قانونً خاص ,  إلىبؤحكام القانون الداخلً للدولة التً تعمل فٌها , فهً تحتاج 

على الجمعٌات  طبق داخل الدولة الواحدةالعادٌة التً تُ  األحكامٌستثنٌها من 
المنظمة بعض  األعضاءمنحت الدول  األساسعلى هذا و , األخرىوالمنظمات 

بٌنها, كما قد تلجؤ  فً ما منح للدولاالمتٌازات والحصانات , وتتشابه تلك التً تُ 
مع الدول والمنظمات الدولٌة  ةالدخول فً عبلقات مباشر إلىالمنظمة الدولٌة  

سٌادة الدولة التً تتعامل معها , وال ٌسري  إلىتخضع هذه العبلقة  أندون  األخرى
حد  إلىتخضع لقواعد مختلفة من القانون الدولً تشابه  وإنماعلٌها قانونها الداخلً , 

 أنزلنا إنناهذا  ىول فً عبلقاتها فٌما بٌنها , معنكبٌر القواعد التً تطبق على الد
  األهلٌة أيناها ما ٌسمى  بالشخصٌة الدولٌة  المنظمات الدولٌة منزلة الدولة ومنح

وفق قواعد القانون الدولً  األخرىالقانونٌة للتعامل مع الدول والمنظمات الدولٌة 
(2)

, 
ن لكل منظمة دولٌة شخصٌة قانونٌة فً القانون الدولً .إوبالتالً ف

(1)
 

اكتساب  أهلٌةوهً  : ومن هنا ٌمكننا تعرٌؾ الشخصٌة القانونٌة للمنظمة الدولٌة
 أمام, ورفع الدعاوى  الحقوق وتحمل االلتزامات والقٌام بالتصرفات القانونٌة

.القضاء
(3)  

الدولٌة من القٌام بالتصرفات ككٌان  المنظمةوهً الشخصٌة التً تمكن 
 فٌها . األعضاءقابم بذاته وبشكل مستقل عن الدول 

عموماً  الدولٌة اتمنظمللضرورة االعتراؾ بالقول  إلىوقد ذهب جمهور الفقهاء 
المنظمة  أهداؾ إلىضح من النظر وذلك كلما ات , ٌة الدولٌةتوافر الشخصٌة القانونب

 ىؤتتٌ ال وممارسة الوظابؾ التً تقوم بها األهداؾ إلىالوصول  أن , وطبٌعة وظابفها
., إال باالعتراؾ للمنظمة بالشخصٌة القانونٌة الدولٌة  بصورة كاملة

 (4)
 

بٌن  من ال ٌزال أنهإال  , فقهاء القانون الدولً العام أؼلبٌةذا كان هذا هو رأي إو
من المنظمات الدولٌة بالشخصٌة القانونٌة  أيتمتع  إمكانٌةالفقهاء من ٌجادل فً 

 الدولٌة , وٌبررون  موقفهم هذا بالقول :

هً  إنماوالشخصٌة التً تتمتع بها الدولة لٌست مستمدة من القانون الدولً ,  نإ
 ثبتت إذٌؽٌر من هذه الشخصٌة  أنوال ٌملك هذا القانون  ذاته هامستمدة من وجود

هٌبة لم تجمع  ةألٌالقانونٌة الدولٌة  الشخصٌةٌمنح  أنوال ٌملك دها ووجللدولة ب
ال تتمتع بالشخصٌة القانونٌة .  ن المنظمات الدولٌةإصر الدول , وبالتالً فاعن

(5)
 

                                                           
 .61,ص2795, تونس ,  والنشروالبحوث  تالدراساد.الصادق شعبان , قانون المنظمات الدولٌة , مركز  (2)

  (1) Green ,N.A .Maryan : International law ,second edition moc Donald and Evans , 1982, p.48. 

(3) .Kelson,Hans :Law of the United nations, Stevens and sons limited ,London ,1951 ,p .329 

 Jessup,p.c: AMODERN LAW of nations ,the mac millan company:    ومن هإالء الفقهاء  (4)                     

New York ,1950 ,p.26.                              
 .273, ص 2753عبد القادر الجمال , بحوث ودراسات فً القانون الدولً العام , مكتبة النهضة العربٌة , القاهرة  احمد (5)
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الشخصٌة الدولٌة بهذا  أنلتقلٌدي القانون الدولً ا فقه عموماً فًكان من المتفق  وقد
نتٌجة لظهور المنظمات  هذا  المفهوم ٌهتز تدرٌجٌاً  أثم بد ,للدول  إال ال تثبت المعنى

 الدولٌة . 

ى عندما ناد لعشرٌنالقرن ا خرأوا إلىنقد وجه لهذا المفهوم  أولٌرجع تارٌخ و
تمتع ب( 2799فً مإلؾ نشره عام ) (Prospero Fedozziوزي )بروسٌرو فٌد

االٌطالٌة  ضمحكمة النق وأقرتاالتحادات الدولٌة بوصؾ الشخص القانونً الدولً , 
المإرخ  فً  بقرارهابتمتع معهد الزراعة الدولً بالشخصٌة القانونٌة الدولٌة وذلك 

16 \22\2732. 

 األممعصبة  إنشاءناسبة بم إالالجدل لم ٌحتدم فً الفقه حول هذا الموضوع  أنؼٌر 
 المتحدة .  األممهٌبة  إنشاءتجدد بعد  أنثم ما لبث 

 ذيشهٌر عن محكمة العدل الدولٌة الصدر الرأي االستشاري ال (2747)فً عام 
.  المتحدة لؤلممبالشخصٌة القانونٌة  فٌه اعترفت

(2)
 

الدولٌة  وااللتزاماتبٌنما تتمتع الدول كؤصل عام بكافة الحقوق  أنهالمحكمة  والحظت
 وااللتزاماتال تتمتع المنظمات الدولٌة بكل هذه الحقوق  التً ٌعرفها القانون الدولً ,

ووظابفها من الوثٌقة  أهدافهاتوقؾ مقدار ما تتمتع بها من حقوق والتزامات على ٌبل 
القاعدة فً هذا  إذما جرت علٌه المنظمة نفسها فً واقعها العملً , وة لها بالمنش

بالقدر البلزم  إالالمنظمة الدولٌة ال تتمتع بالشخصٌة القانونٌة الدولٌة  نأالمجال 
 بموجبه . تأنشؤمٌثاق الذي الالتً ٌنص علٌها  اأهدافهلتحقٌق 

وتتضمن عادة مواثٌق المنظمات الدولٌة النصوص البلزمة التً تقرر االعتراؾ لها 
ات الوظٌفة وما نظرٌة ضرور إلىولٌة , واستناداُ بعناصر الشخصٌة القانونٌة الد

 أكملتوفٌر الحرٌة البلزمة للمنظمات حتى تقوم بؤعمالها على ترتبه من ضرورة 
الهٌبات الدولٌة  تدرٌجٌاً بمجموعة من الحصانات واالمتٌازات المختلفة ,  عتوجه تمت

ستثنابٌة ومحدودة ,إال بصفة ا (2712) ولم تتمتع هذه المنظمات بالحصانات قبل عام
عن طرٌق المواثٌق واالتفاقات الدولٌة  بعد ثم توسعت الدول فٌها بطرٌقة منتظمة فٌما

مجموعة من النصوص الدولٌة الواردة  إلىضافة اإلالتً اشتركت فً التوقٌع علٌها , ب
 مع, وفً اتفاقٌات المقر المبرمة المتحدة  األمم االتفاقٌات المتبادلة بٌنها وبٌنفً 

ة بشؤن امتٌازات متفاقٌة العاخصوص االالتمارس فٌها نشاطها وعلى  التً الدول
وحصانات جامعة الدول العربٌة  بامتٌازاتالمتحدة , وتلك الخاصة  األمموحصانات 

  . ىاألخروؼٌرها من المنظمات الدولٌة 
ضع وبالقانونً للمنظمات الدولٌة  الوضعمعظم هذه االتفاقٌات قد شبهت  أنوٌبلحظ 

حصانات البعثة  أنوهلة , ذلك  ألولالذهن  إلىكما ٌتبادر , البعثات الدبلوماسٌة 

                                                           
(2) Jenks,w :Law in the world community,Longmans,1967,p.48                                                     
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عمال الموكلة األالحرٌة البلزمة لقٌامها ببتمتع البعثة  ضرورةنجمت من  الدبلوماسٌة
شك فً ضرورة توافر الحرٌة نفسها للمنظمة الدولٌة حتى تقوم بتحقٌق ال , و إلٌها

ق من حٌث ظهورها من تلك سبأوالحصانات الدبلوماسٌة كانت  .وأؼراضها أهدافها
ما , فً تقرٌر  حد إلى,  أساساً اتخذت  أنهابل ٌمكن القول  الدولٌة للمنظمات منوحةالم

 حصانات وامتٌازات المنظمات الدولٌة وتطوٌرها .
 من نواحً عدٌدة : األخرىومع ذلك تختلؾ كل منهما عن 

تجاه   –بداهة  –التً ٌتمتع بها الدبلوماسً ال تسري  فالمزاٌا والحصانات : أوالً 
 طفق ن ذلك جابزإف , أجنبٌة دبلوماسٌة بعثةاختٌاره فً  رٌدأُ  إذانه أكما  , دولته

عمله ببموافقة دولته مع تمتعه فقط ببعض الحصانات والمزاٌا البلزمة لحسن قٌامه 
إطار المنظمات  فً لٌس كذلك بالنسبة للمزاٌا والحصانات المقررة واألمرالرسمً 

نسبة للعبلقة بٌن الدولة التً ٌنتمً لمن حٌث الحجم با أهمٌة أكثرالدولٌة والتً تعد 
 الموظؾ بجنسٌته وسلطات هذه الدولة . إلٌها
 نالنوع م ٌخضع الدبلوماسً الختصاص دولة المقر ,فإن مثل هذا وبٌنما ال : ثانٌاً 

فً إطار قانون المنظمات  - على نطاق واسع–االختصاص القضابً ؼٌر موجود 
 الدولٌة .

 بٌنما ال مبدأ المعاملة بالمثل , إلىوٌستند منح الحصانات والمزاٌا الدبلوماسٌة  : ثالثاً 
, والسبب  وامتٌازاتهاالمنظمات الدولٌة بالنسبة لحصاناتها  إطاروجود لهذا المبدأ فً 

الدولة تمتلك سلطة تطبٌق ما تشاء وفقاً لمقتضٌات أمنها الوطنً بٌنما ال فً ذلك أن 
تمتلك المنظمة الدولٌة سلطة فعلٌة وال سلطة قانونٌة للرد بالمثل مقارنة بالدولة 

 صاحبة السٌادة واإلقلٌم .

: وتمنح الحصانات والمزاٌا المقررة فً إطار قانون المنظمات الدولٌة تلقابٌاً  رابعاً 
نه أوذلك  ( الدولة المرسلة معً عبلقاتها ف توقؾ على قبول الدولة المضٌفة ) ودون

دولة المقر  لحصانات والمزاٌا الممنوحة منعلى حجم وكم ا اتفقتقد  المنظمةدامت ما
 فإنها تمنح لمستحقٌه بطرٌقة تلقابٌة . ,

الدولٌة من شخصٌة  ةما ٌتوافر للمنظم إلىوترد الحصانات المقرة للعاملٌن الدولٌٌن 
.  وظابفها أداءقانونٌة تمكنها من 

(2)
 

, عندما قالت فً  األمرٌكٌةالمحكمة العلٌا فً الوالٌات المتحدة  إلٌه تأشاروهذا ما 
ضد مدٌنة نٌوٌورك , فإن  بالقضٌةا ٌتعلق مفٌ : ))(2749)ها الصادر عامقرار

هلٌة باألالمتحدة تتمتع  األمم أننص على  إذبما تضمنه المٌثاق  تلتزمالمحكمة 
 (( وظابفها ألداءقانونٌة والحصانات البلزمة ال

وتتضمن اتفاقٌات المقر عادة تحدٌد المركز القانونً للمنظمات الدولٌة بدقة وفً 
 إلىوفً حال سكوت المٌثاق ٌجب الرجوع أهذه االتفاقٌات , أؼفلتهاالمسابل التً 

                                                           
 .322, ص 2796الشخصٌة القانونٌة للمنظمات الدولٌة , دار النهضة العربٌة , مصطفى مكارم ,  إبراهٌمد.   (2)
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تلك وفً حالة التعارض بٌن نصوص  ,القواعد التً تحكم مركز البعثات الدبلوماسٌة
 فاألولىاالتفاقٌات وبٌن القواعد العرفٌة الدولٌة الخاصة بالحصانات الدبلوماسٌة 

فً تحدٌد  تضافرهامصلحة الدول تقتضً  أنجدال فً  وال بالتطبٌق القواعد العرفٌة
 . مل الجماعً الدولًهذه القواعد بوضوح تسهٌبلً للع

    العرؾ الدولً على االعتراؾ للمنظمة الدولٌة بالشخصٌة فقد استقر ناآل أما
         ذاتٌة وممارسة اختصاصات  إرادةكان من حقه التعبٌر عن  إذا القانونٌة ,

  ٌكون للمنظمة الدولٌة وضع مستقل عن الدول  أنوٌترتب على ذلك  ة .نٌمع
ثارها القانونٌة فً آتً تتمتع بها المنظمات الدولٌة  وتنتج الشخصٌة ال , األعضاء

وٌستثنى  ةثر لشخصٌة هذه المنظمأفبل  األعضاء فً الدول ؼٌر أما,  األعضاءالدول 
ستقر الرأي على تمتعها بشخصٌة الدولٌة فً االتً  , المتحدة األمممن ذلك منظمة 

ُ لمٌ مواجهة كل دول العالم , ثاقها ٌجوز لها ممارسة اختصاصات وسلطات ألنه وفقا
 . األعضاءفً مواجهة الدول ؼٌر 

 

اعترفت بموجبه  2793\6\26 بتارٌخاالتحادٌة مرسوماً  ألمانٌا أصدرتوقد 
هذه الدولة عضواً المتحدة فً وقت لم تكون فٌها  األمملمنظمة  بالشخصٌة القانونٌة 

بتارٌخ  إال المتحدة  األمملم تقبل عضوٌتها فً  إذكورة , ذفً المنظمة الم
29\7\2793 .

(2)
 

الدولٌة  لجامعة الدول العربٌة بالشخصٌة القانونٌة اإلقرار دولقد اختلؾ الفقهاء بصد
جامعة الدول العربٌة تعتبر  نإاهب مختلفة . فمنهم ٌقول : ذوذهبوا فً هذا المجال م

ال تجمع عناصر المنظمات وهذه المنظمات الدولٌة  من المنظمات الدولٌة التوافقٌة ,
 نإأي  ة لجامعة الدول العربٌة ,ٌنمع اختصاصات ع الفٌدرالً ولم تحددابذات الط

 وإنما لمنظمة ,ا لهذه جزء من سٌادتها للهٌبات الدابمةلم تتنازل عن  األعضاءالدول 
 ضد األعضاءتلزم  ال أنهانجد  زاماإللومن حٌث سلطتها فً  لها أهداؾ عامة , حدد

 . اإلجماعٌشترط فً قراراتها  إذإرادتها 
(1)

 

درجات  درجة من أولالتوافق فً المنظمات الدولٌة هو  أن الرأيوٌضٌؾ هذا 
 إلىمظاهر سٌادتها وعهدت التنظٌم الدولً فإذا أرادت الدول التنازل عن جزء من 

الملزمة لجمٌع  باألؼلبٌةقرارات  خولتها إصدارو هٌبة مشتركة بسلطات فعالة,
المرحلة الثانٌة من درجات التنظٌم الدولً وهً درجة  إلىانتقلت  , األعضاء

 , ةاألوربٌوالصلب  حممجموعة الف , بلثالث األوربٌةالفٌدرالٌة , وتعتبر المجموعات 
للطاقة الذرٌة نموذجاً حٌاً لهذه  األوربٌةالمشتركة , والمجموعة  ةاألوربٌوالسوق 

 مات . المنظ

                                                           
 .62جع سابق , صمربان , قانون المنظمات الدولٌة , الصادق الشع د. (2)

 .61,ص2794, اإلسكندرٌة, 1د. الشافعً محمد بشٌر, المنظمات الدولٌة , دراسة قانونٌة سٌاسٌة , ط (1)
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قتضاه االعتراؾ الدولً مٌمكن ب أساس أيال ٌوجد  : نهأ إلى آخروٌذهب رأي 
 أناختصاصات حقٌقٌة طبقاً لمٌثاقها , كما  أٌةُتعط  لم ما بجامعة الدول العربٌة

 .لم تقرر منحها هذه االختصاصات  األعضاءحكومات الدول 
ذات طابع  أهدافاً إن جامعة الدول العربٌة تحقق  , أنصارهثالث ٌقول  أيروهناك 

 األمممنظمة  أو األمموطنً من نوع خاص , وطبٌعتها تختلؾ عن طبٌعة عصبة 
 ٌنكر هذا الرأي الشخصٌة الدولٌة لجامعة الدول العربٌة . و,  المتحدة

 القانونٌةجامعة الدول العربٌة تتمتع بالشخصٌة  أنؼالبٌة الفقه العربً ٌرون  إن
 إرادةن جامعة الدول العربٌة تملك إ نظرهم هذه بالقول : ةافعوا عن وجهالدولٌة ود

وذلك رؼم تخوٌل اختصاصات هامة للجامعة ,  , األعضاءفصلة عن إرادات الدول نم
نص حول هذه  أيفً قراراتها , بل ورؼم خلو المٌثاق من  اإلجماعورؼم قاعدة 

النقطة .
(2)

 
على  نصتمن اتفاقٌة حصانات وامتٌازات جامعة الدول العربٌة قد  (2لكن المادة )

عاقد والتقاضً , وهً المادة التملك والت أهلٌةتتمتع بشخصٌة قانونٌة من حٌث  : أنها
أوجدت لتبلفً النقص الوارد فً مٌثاق الجامعة فٌما ٌتعلق بالنص على  التً

ول األعضاء , األمر الذي أكد الشخصٌة القانونٌة للجامعة , والتً وافقت علٌها الد
وجود هذه الشخصٌة للجامعة بشكل ال تقبل الجدل . 

(1)
 

 
المقر المعقودة بٌن جامعة الدول العربٌة  اتفاقٌة( من 9وهذا ما تؤكد بنص المادة )

, حٌث أكدت تمتع  2792\4\33والجمهورٌة التونسٌة التً دخلت طور النفاذ بتارٌخ 
فقت علٌها التً وا االتفاقٌةمن هذه  وانطبلقاة الدولٌة , الجامعة بالشخصٌة القانونٌ

مة مجال للمنازعة فً الشخصٌة القانونٌة الدولٌة  لجامعة ثالدول األعضاء لم ٌعد 
  . الدول العربٌة

 
فً قواعد القانون الدولً بخصوص الشخصٌة  رالعرؾ الدولً المستق إلى واستنادا 

القانونٌة للمنظمات الدولٌة ٌمكن القول : إن شخصٌة الجامعة على صعٌد العبلقات 
الخارجٌة مع الدول األجنبٌة والمنظمات الدولٌة التً تعترؾ بها تتمثل فً تمتعها 

 بالسلطات التالٌة : 
( من مٌثاقها حٌث قام 3إلى نص المادة ) ادباالستنالدولٌة : ذلك  االتفاقٌات: إبرام  أوالً 

               مع المنظمة الدولٌة للتربٌة والثقافة والعلوم اتفاقٌةمجلس الجامعة بإبرام 
ة ) الفاو ( أخرى مع منظمة األؼذٌة والزراع واتفاقٌة 2756\1\9( فً  الٌونسكو) 

 . 2757عام 
: حق تبادل التمثٌل : تملك جامعة الدول العربٌة حق تبادل التمثٌل بالنسبة  ثانٌاً 

  , ولهذا التمثٌل صوره المتعددة منها الوفود  اختصاصهاللمسابل التً تدخل فً 

                                                           
 .237,ص2793,القانون الدولً العام , الدار الجامعٌة للطباعة والنشر, بٌروت , محمد المجذوب  . د  ((2

, منشورات دار ذات السبلسل ,  2وكاالتها المتخصصة بٌن النظرٌة والواقع , طٌز شكري , جامعة الدول العربٌة عز د . محمد (1)
 . 11, ص 2795الكوٌت , 
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المراقبون الدابمون للجامعة لدى المنظمات الدولٌة , ومنها المكاتب الدابمة والدابمة , 
 .للجامعة لدى الدول األجنبٌة 

 
قاعدة المسإولٌة ل كن لجامعة الدول العربٌة إعماالً : المسإولٌة الدولٌة : ٌم ثالثاً 

تلحق  أوطالب بالتعوٌض عن األضرار التً تلحقها القانونٌة للمنظمات الدولٌة أن تُ 
ؼٌر مشروعة , كما أنها تتحمل فً مواجهة المنظمات  أعمالالعاملٌن فٌها , نتٌجة 
 ة ما ٌسببه نشاطها فً مواجهتهم من ضرر .الدولٌة والدول مسإولٌ

 
 

 الحصانات واالمتٌازات : : رابعاً 
مجلس  أعضاءمن مٌثاق جامعة الدول العربٌة على تمتع  (24لقد نصت المادة )

الداخلً فٌها باالمتٌازات  النظامالجامعة ولجانها وموظفٌها الذٌن ٌنص علٌهم 
 إلٌها( المشار 24على المادة ) , وتؤكٌداُ  قٌامهم بؤعمالهم ثناءأوالحصانات الدبلوماسٌة 

اتفاقٌة امتٌازات  األعضاءالدول  أبرمتوتفصٌبلُ لهذه االمتٌازات والحصانات 
ولقد نص مشروع مٌثاق جامعة الدول  ,2753وحصانات جامعة الدول العربٌة عام 

الدول  منه بؤن : جامعة( 1فً المادة) 2793\21\2 بتارٌخالجامعة  إلىالعربٌة المقدم 
الدولٌة  , وهذا ما ٌجعل الشخصٌة القانونٌة لقانونٌة الدولٌةالعربٌة تتمتع بالشخصٌة ا

 فٌها الجدل . نحسمألهذه الجامعة مسؤلة قد 
 

عالمٌة والى منظمات  منظمات إلىوتنقسم المنظمات الدولٌة من حٌث العضوٌة 
دولة من الدول  ةأٌ بانضمام, والمنظمات العالمٌة ٌسمح نظام العضوٌة فٌها  إقلٌمٌة

المنظمات  أمادامت تتوافر فً هذه الدولة الشروط التً ٌتطلبها مٌثاق المنظمة, ما
الدول التً ترتبط فٌما بٌنها  فهً تقتصر العضوٌة فٌها على طابفة معٌنة من اإلقلٌمٌة

.  االقتصادٌة أوالجؽرافٌة  أوالتارٌخٌة  أواسٌة بروابط معٌنة ترجع للظروؾ السٌ
(2)

 
 

المختلفة ومكاتب  تهااوإداروٌضم مكاتبها  أنشطتهاولكل منظمة دولٌة مقر تمارس فٌه 
مقر وٌتم تحدٌد  ذي ٌوجد فٌه مقرها ,كل منظمة لها حق اختٌار المكان الموظفٌها, و

الدولة المضٌفة وفقاً  أراضًالمنظمة الدولٌة والوضع القانونً الذي  تتمتع به فوق 
العبلقة , واتفاقٌات المقر تعد  ٌبرم بٌنهما لتنظٌم هذه , ٌطلق علٌه )اتفاق المقر( التفاق

ة والدول حد الوسابل المثالٌة لخلق التزامات قانونٌة متبادلة بٌن المنظمات الدولٌأ
دولة  أراضًالوضع القانونً لمنظمة دولٌة فوق  أنذلك  ,كؤشخاص للقانون الدولً 

 صادر عن الدولة المضٌفة )كقانون مثبلً( إفرادي إراديٌنجم عن عمل  أالما ٌجب 

                                                           
دول العربٌة , وحرصاً على :)تثبٌتاً للعبلقات الوثٌقة والروابط العدٌدة التً تربط بٌن الجاء فً دٌباجة مٌثاق جامعة الدول العربٌة  ((2

ما فٌه خٌر الببلد العربٌة قاطبًة  إلىها لجهودها هقبلل تلك الدول وسٌادتها , وتوجٌاحترام است أساسالروابط وتوطٌدها على  هدعم هذ
 العربٌة (. األقطارللرأي العربً العام فً جمٌع  ة, واستجاب مالهاوأ أمانٌهاوتؤمٌن مستقبلها وتحقٌق  أحوالهاوصبلح 

(, 4القومٌة لساطع الحصري  ) األعمالخلدون ساطع الحصري , العروبة بٌن دعاتها ومعارضٌها , سلسلة التراث القومً ,  أبود. 
 .222مركز دراسات الوحدة العربٌة , ص , 2794,  2ت, طوبٌر
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ٌنظم من خبلل اتفاق ٌبرم بٌنهما حتى ال ٌكون لدولة المقر الحق فً  أنبل ٌجب 
 أن إلى اإلشارةظروفها السٌاسٌة , وتجدر  حسب أوباتها وفقاً لرؼ إلؽابه أوتعدٌله 
 األممالمتحدة قد جاء خلواً من تحدٌد مقر الهٌبة وذلك بخبلؾ عهد عصبة  األمممٌثاق 

سكوت المٌثاق قررت  وإزاءوالذي حددت المادة السابعة منه مقر العصبة فً جنٌؾ , 
 لؤلمماختٌار مدٌنة نٌوٌورك لتكون مقراً  (2746 )دٌسمبر 24الجمعٌة العامة فً 

 .المتحدة 
لعصبة  هذا باإلضافة إلى المقر األوربً لؤلمم المتحدة فً جنٌؾ , والذي كان مقراً 

وممتلكاتها  أموالهااألمم ثم آل إلى األمم المتحدة بعد حل نظام عصبة األمم ونقل 
 .( 2746)إبرٌل  29ووظابفها إلى هٌبة األمم المتحدة فً 

فعالٌات التً تمارس الومن المبادئ الهامة التً تحكم مقار المنظمات الدولٌة أن تكون 
 واستناداً تلك التً تتعلق بها  أوداخل هذه المقار منحصرة فً إطار أنشطة المنظمة 

وتتعامل  متمٌزاً  تمنح الدول المضٌفة مقار المنظمات الدولٌة وضعاً  المبدأإلى هذا 
مخالفة قانونٌة ٌترتب علٌها  المبدأشكل أي خروج على هذا معها معاملة خاصة , وٌ

مسإولٌة المنظمة الدولٌة , وتخضع مسإولٌة المنظمة الدولٌة من حٌث شروطها 
انون الدولً بشؤن مسإولٌة قالالموضوعٌة أو الشكلٌة لنفس األحكام التً وضعها 

تعاقدي , أو  التزام نفٌذعن ت امتنعت, وقد تكون مسإولٌة المنظمة تعاقدٌة , إذا  ةالدول
قامت بتنفٌذه على وجه مخالؾ لشروط التعاقد , كما قد تكون مسإولٌة المنظمة إذا 

 تقصٌرٌة فً حالة وقوع ضرر للمنظمة دور فً إلحاقه .
 

ا ما كانت هناك هٌبات ٌتعلق بتطبٌق أحكام المسإولٌة فبل تثور صعوبة إذ ما وفً
وملزمة فً شؤن التصرفات ؼٌر المشروعة , ؼٌر صدار قرارات نهابٌة إتملك سلطة 

 منظمات الدولٌة حٌث ال ٌوجد عادةأن هناك صعوبات بشؤن تحدٌد شرعٌة تصرفات ال
ة قضابٌة دولٌة تملك سلطة وبصفة خاصة حالة عدم وجود هٌب , اتالهٌبمثل هذه 
وتتمٌز الجماعات األوربٌة بوجود هذه  , حكام نهابٌة فً هذا الخصوصإصدار أ

حٌث توجد فٌها محكمة عدل أوربٌة لممارسة هذه الوظٌفة , أما  , الهٌبة القضابٌة
على صعٌد المنظمات الدولٌة األخرى , فبل تملك محكمة العدل الدولٌة إال سلطة 

ؼٌر ملزمة , وطالما كانت آراء محكمة العدل الدولٌة ؼٌر  استشارٌةإصدار قرارات 
          رفض أعمالها تصرؾ  اعتبارإنه ٌمكن ملزمة قانونا للمنظمات الدولٌة , ف

حد طرفٌه منظمة دولٌة أحل نزاع ٌكون  ٌتعذرؼٌر قانونً , وإزاء هذا الوضع فقد 
الدولٌة ودولة  تزم المنظمةتلإلى التحكٌم و لجوءالودي أو ال االتفاقإال عن طرٌق 

وإتباع  كافة الشروط  , المقر بحسن نٌة اتفاقالناجمة عن  تزاماتااللالمقر بتنفٌذ 
 المدعوٌنواألحكام المنصوص علٌها فٌه , فعلى دولة المقر أن تسهل دخول األفراد 

 أالى أراضٌها وكذلك خروجهم منها والمنظمة أو أحد أجهزتها إل ماعاتتجالحضور 
 االنتقالسهولة  تقٌم العراقٌل التً قد تحول دون تحقٌق ذلك , وأن توفر لهم أٌضاً 

اخل إقلٌمها , حتى ٌتمكنوا من ممارسة مهامهم التمثٌلٌة طبقا للقواعد واإلقامة د
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الخاصة بالمنظمة الدولٌة , ) وهذا ما ٌسمى بوفود وبعثات الدول لدى المنظمات 
 .الدولٌة ( 

لجنة خاصة سمٌت " لجنة  (2792)حٌث أنشؤت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً عام 
هر على سجهاز دابم تابع للجمعٌة العامة ٌكً تعمل كالعبلقات مع البلد المضٌؾ " , ل

ممثلً الدول لدى منظمة األمم المتحدة , وقد حددت الجمعٌة العامة  استقبللضمان 
( فؤوكلت إلٌها معالجة مسؤلة أمن  16 - د )1927اللجنة فً قرارها  اختصاصات

فٌما سبق اللجنة  هاالبعثات وسبلمة موظفٌها وكذلك جمٌع المسابل التً كانت تنظر
المشتركة ؼٌر الرسمٌة المعنٌة بالعبلقات مع البلد المضٌؾ , والتً سبق تشكٌلها فً 

 احترامكما تختص اللجنة , بوجه خاص , بمراقبة وضمان  (2793)دٌسمبر  29
أعضاء البعثات الدابمة لقوانٌن ولوابح دولة المقر , وحل ما قد ٌنشؤ من نزاعات بٌن 

نفسها ودولة المقر  الهٌبةدولة أخرى ممثلة لدى األمم المتحدة أو بٌن دول المقر وأٌة 
 عن طرٌق التفاوض .

وقد قامت اللجنة بدور بارز فً حل كثٌر من المشاكل والصعوبات التً واجهها ممثلو 
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة , كما  اتى األمم المتحدة بالتنسٌق مع سلطالدول لد

من الموضوعات التً تهم المنظمة والدول األعضاء من ناحٌة تناولت اللجنة العدٌد 
ودولة المقر من ناحٌة أخرى ومن تلك الموضوعات على سبٌل المثال , أمن البعثات 

المبرم بٌن األمم  االتفاقوسبلمة موظفٌها , والنظر فٌما ٌنشؤ من مسابل بصدد تنفٌذ 
, وتقدٌم توصٌات بخصوص تلك المتحدة والوالٌات المتحدة بشؤن مقر األمم المتحدة 

المسابل بما فً ذلك تؤشٌرات الدخول التً ٌصدرها البلد المضٌؾ والتعجٌل 
شإون الهجرة والجمارك واإلعفاء من الضرابب ومسإولٌات البعثات  اتبإجراء

موظفً هذه البعثات وتوفٌر المساكن للموظفٌن و  الدابمة لدى األمم المتحدة
انة العامة ومسؤلة االمتٌازات والحصانات المقررة فً الدبلوماسٌٌن وموظفً األم

األخرى ذات الصلة وعبلقة ممثلً الدول  االتفاقات اتفاقٌة امتٌازات األمم المتحدة و
التً تحكم وضع  واالتفاقاتنافذة فً دولة المقر المرور اللدى األمم المتحدة بقوانٌن 

 ممثلً الدول فً عبلقاتهم بمنظمة األمم المتحدة .
 

 2773( أبرٌل 33دتها اللجنة فً )( التً عق245وتجدر اإلشارة إلى أنه فً الجلسة )
طلع المراقب عن فلسطٌن لجنة العبلقات مع البلد المضٌؾ على مشكلة نشبت فٌما أ

 ٌتصل بإصدار تؤشٌرات ألعضاء الوفد الفلسطٌنً القادمٌن لحضور دورة الجمعٌة
الوفد قد حصلت  أعضاءؼالبٌة  أن على الرؼم من, ف ٌة الثامنة عشرةبالعامة االستثنا

ولم  األشخاصمن  باثنٌنا ٌتعلق متؤخٌراً قد حدث فٌ أن إال على التؤشٌرات البلزمة ,
هذه التؤشٌرة  إصدارعدم  أن بر المراقب, وقد اعت إطبلقاً هم على تؤشٌرة ٌحصل احد
 فادأالمضٌؾ اللتزاماته بموجب اتفاق المقر, ورداً على ذلك  من قبل البلد ٌمثل انتهاكاً 

بشؤن  نابٌةث تما زالت هناك اتصاال أنهجنة لالفً  األمٌركٌةممثل الوالٌات المتحدة 
علماً بتعلٌقات المراقب الدابم عن  أحٌطقد  ك التؤشٌرة التً لم تصدر كما صرح بؤنهتل

 ذه المسؤلة .فً ه يرمن التح جراء المزٌدإفلسطٌن ووعد ب
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ترتب على ظهور المنظمات الدولٌة كؤشخاص دولٌة ومنحها العدٌد من الوظابؾ و

مجموعة بت , حٌث تتمتع المنظمات الدولٌة ضرورة تقرٌر بعض المزاٌا والحصانا
عملها وتتمثل تلك  أداءمن الحصانات واالمتٌازات البلزمة لمباشرة وظابفها وحسن 

فً عدم خضوع المنظمة الدولٌة للتشرٌعات  أساسٌةبصفة  والحصاناتاالمتٌازات 
الوطنٌة للدول وخاصة تشرٌعات دولة المقر )وهذا ما ٌسمى الحصانة القضابٌة 

 . للمنظمة الدولٌة (
المساس بسبلمة مباشرتها لوظابفها  إلىالتزامها بهذه التشرٌعات ٌإدي  أنذلك 

 .  األعضاءدول التسود العبلقات بٌن  أنقاعدة المساواة التً ٌجب ب واإلخبلل
حٌث تنشؤ هذه الحصانات واالمتٌازات عن  اتفاق دولً على عكس حصانات 
وامتٌازات المبعوثٌن الدبلوماسٌٌن التً قررها العرؾ الدولً منذ زمن طوٌل وقد 

للمنظمة الدولٌة  اتضمنها المٌثاق المنشٌهذا االتفاق فً صورة نصوص خاصة  ٌتمثل
كل  رضأتحدة التً تقرر تمتع الهٌبة فً الم األمممن مٌثاق  235\2ك المادة مثال ذل

التً ٌتطلبها تحقٌق مقاصدها  واإلعفاءاتبالمزاٌا  أعضابهاعضو من 
(2) 

, وقد تكون 
 . فً المنظمة األعضاءفً صورة اتفاقٌة توقعها كل الدول 

ذات السٌادة وترمً إلى فالحصانات الدبلوماسٌة كما هو معلوم تتقرر لمصلحة الدول 
إعطاء مبعوثٌها الدبلوماسٌٌن المراكز القانونٌة التً تسمح لهم بالقٌام بؤعباء وظابفهم 

 دون أي تدخل من جانب الحكومات الموفدٌن لدٌها .
أما فبة الموظفٌن الدولٌٌن فهً فبة ال تعمل باسم دولة معٌنة , وإنما ٌعملون لمصلحة 

أن المنظمات الدولٌة ال تعتمدهم لدى دولة معٌنة وإنما هم  الجماعة الدولٌة ككل , كما
قد ٌنتقلون بٌن عدة دول ومنها الدول التً ٌتمتعون بجنسٌتها أثناء قٌامهم بؤعباء 
وظابفهم , وهم ٌتمتعون بالحصانات الدولٌة ال لمصلحتهم الخاصة , بل لمصلحة 

ساسٌة بٌن الحصانات المنظمة التً ٌعملون بها , وٌترتب على ذلك وجود فروق أ
 الدبلوماسٌة والحصانات الدولٌة أهمها فٌما ٌلً :

الحصانات الدولٌة تقررت لتسهٌل تحقٌق أؼراض أهداؾ المنظمة , فلذا ال  .2
تحتج بها الدول حتى الدولة التً ٌنتمً إلٌها الموظؾ بجنسٌته , فً حٌن أن 

 ث الدبلوماسً .الحصانات الدبلوماسٌة ال تعتبر حجة على الدولة التً تبتع
الحصانة القضابٌة المقررة للدبلوماسً ال تعفٌه من قضاء دولة اإلرسال , أما  .1

فً الحصانات الدولٌة فبل توجد دولة إرسال ولذلك فإن المقابل لهذا بالنسبة 
للحصانات الدولٌة هو إما إسقاط تلك الحصانة أو خضوع الموظؾ لنوع من 

 اإلجراءات الدولٌة .

                                                           
 : 2745المتحدة لعام  األمممن مٌثاق 235المادة  تنص (2)

 .التً ٌتطلبها تحقٌق مقاصدها  واإلعفاءاتبالمزاٌا  أعضابهاكل عضو من  رض أفً  الهٌبةتتمتع  -2
ام بمهام التً ٌتطلبها استقبللهم فً القٌ واإلعفاءاتوموظفو هذه الهٌبة  بالمزاٌا  المتحدة ( األمم) أعضاء عن المندوبونكذلك ٌتمتع  -1

 .وظابفهم المتصلة بالهٌبة 
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تع بالحصانة من رعاٌا دولة االستقبال فإن القاعدة العامة أنه ال إذا كان المتم .3
ٌتمتع فً دولة االستقبال من الحصانات الدبلوماسٌة إال بالحصانة الشخصٌة 
والقضابٌة بالنسبة لؤلفعال المتصلة بؤعماله الرسمٌة , وفٌما عدا ذلك فإن األمر 

جوهرٌاً فً هذا  ٌعتمد على إرادة دولة االستقبال , ولكن األمر ٌختلؾ
 الخصوص بالنسبة للحصانات الدولٌة .

مصدرها األساسً العرؾ ثم تؤكدت باالتفاقٌات  الحصانات الدبلوماسٌة .4
( أما الحصانات  2762وآخرها اتفاقٌة فٌٌنا للعبلقات الدبلوماسٌة عام ) 

الدولٌة فهً حصانات اتفاقٌة وتنحصر فٌما تمنحه هذه االتفاقٌات من حصانات 
 وامتٌازات .

مضرورة هو مبدأ المعاملة بالمثل وخطورة الثؤر أو االنتقام من جانب الدولة ال .5
مثٌل لذلك فً الحصانات  كفٌل بضمان احترام الحصانات الدبلوماسٌة , وال

 الدولٌة .

 

مة إن الدبلوماسٌة متعددة األطراؾ تنطوي على عبلقات متعددة أي العبلقات بٌن منظ
, ولذلك عند الحدٌث عن الحصانة القضابٌة فً  دولٌة ودولة مرسلة ودولة مضٌفة

إطار هذه الدبلوماسٌة ٌجب أن ٌكون هناك إلمام بجمٌع األطراؾ الذٌن ٌتمتعون بهذه 
الحصانة , أي المنظمة الدولٌة , وموظفو المنظمة الدولٌة , و وفود وبعثات الدول 

 لدى المنظمة الدولٌة .

 ع إلى ثبلثة فصول على النحو التالً :وعلى ذلك فإننا سنقوم بتقسٌم هذا الموضو

 الفصل األول : الحصانة القضابٌة للمنظمة الدولٌة .

 الفصل الثانً : الحصانة القضابٌة للموظفٌن الدولٌٌن .

الفصل الثالث : الحصانة القضابٌة لبعثات و وفود الدول األعضاء فً المنظمات 
 الدولٌة .
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 األولالفصل 
 
 للمنظمة الدولٌة الحصانة القضائٌة

 
 

نٌة للمنظمة الدولٌة تؤخذ الشخصٌة القانو ةحرب العالمٌة الثانٌة , بدأت فكرمنذ نهاٌة ال
 تتمتع بالشخصٌة أنر من الضروري المتحدة اعتب األمم تأنشبدٌداً, فعندما جبعداً 

العدٌدة من قبٌل إبرام  عقود ال الحتٌاجاتها العملٌة لكً تتمكن من التدبٌر الفعّ  القانونٌة
القانون الخاص  بمقتضىالممتلكات , والتمتع بؤهلٌة ممارسة حقوقها  وحٌازةالشراء , 
المتحدة )تتمتع  األمممن مٌثاق  234المحلٌة , وهذا ما نصت علٌه المادة  اكملدى المح

ا بؤعباء باألهلٌة القانونٌة التً ٌتطلبها قٌامه أعضابهاالهٌبة فً ببلد كل عضو من 
 وظابفها وتحقٌق مقاصدها (

الدولٌة عام  محكمة العدل أصدرتهالرأي االستشاري التً  أعقابولقد تؤكد هذا فً 
, معترفة فٌه صراحة  المتحدة لؤلممطلب الجمعٌة العامة  لىع ( بناء2747)

, وكانت مناسبة هذا الرأي االستشاري هو مقتل  المتحدة لؤلممبالشخصٌة القانونٌة 
 أٌديعلى  (2749)المتحدة فً فلسطٌن  األممونت فولك برنادوت مبعوث الك

 المتحدة .  األممعضواً فً  إسرابٌلتصبح  أنالعصابات الصهٌونٌة قبل 
المنظمة الدولٌة ال تتمتع بالشخصٌة  أنفً رأٌها االستشاري  أكدتالمحكمة  أنؼٌر 

ة ٌوظٌف تتمتع بشخصٌة أنها أي أهدافهابالقدر البلزم لتحقٌق  إالالقانونٌة الدولٌة 
. وهذه  إنشابهاالدول فً مٌثاق  أقرتهاواالختصاصات التً  األهداؾفً  تنحصر

امتٌازات  اتفاقٌةمن  األولىمن المادة / 2/ دنلها فً الب اإلشارةالشخصٌة الوظٌفٌة تم 
 المتحدة : األمموحصانات  

 :  األهلٌةحقوقٌة ولها  المتحدة شخصٌة األمملمنظمة  )
 للتعاقد. - أ

 منقولة الؼٌر المنقولة و األموالللشراء وبٌع   - ب
 .  ( التقاضً –ج 

(2)
 

 
 
 
 
 

                                                           
 .2746المتحدة لعام  األمممن اتفاقٌة امتٌازات وحصانات 2المادة  (2)
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 إلجراءالبلزمة  باألهلٌةالمتحدة متمتعة  األممتكون  أنٌنبؽً  أنه األحكاموتوضح هذه 
 العملٌات الٌومٌة التً ٌنظمها القانون الخاص . 

ها الحصانة حالدولٌة ضرورة منوترتب على منح الشخصٌة االعتبارٌة للمنظمات 
الداخلٌة للدول التً توجد فٌها  وانٌنالق ألحكامالتً تنؤى بها من الخضوع  ضابٌةالق

من  تأنشبالرسالة التً  أداءتتمكن من  أنجل أوعها من فر أومقرات هذه المنظمات 
 ٌة اربالمنظمات الدولٌة نتٌجة لمنحها الشخصٌة االعت أنمن المعروؾ و , جل تحقٌقهاأ

ٌام بالعدٌد قالعقود وكذلك تستطٌع ال نؼٌرها م أوفهً قادرة على إبرام عقود تجارٌة 
مثل تاعتداء وت أيحماٌة حقوقها ضد  إلى من التصرفات القانونٌة ولذلك فهً بحاجة

  . وسابل هذه الحماٌة بالحصانة القضابٌة للمنظمة الدولٌة ىحدإ
 

 ثبلثة مباحث :وسوؾ نقوم بدراسة هذا الفصل عبر 
  .الدولٌة للمنظمة هٌة الحصانة القضابٌة ما : األول المبحث

 . الصعوبات المترتبة على الحصانات القضابٌة للمنظمة الدولٌة  : المبحث الثانً 
لهذه  العملً لقضابٌة للمنظمة الدولٌة والواقعانتهاء الحصانة ا : الثالث المبحث

 .  صانةحال
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 األولالمبحث 

  هٌة الحصانة القضائٌة للمنظمة الدولٌةما 

 

تنؽلق على نفسها بل هً على  أنال ٌمكن  –ككابن قانونً  –المنظمات الدولٌة 
العكس تقٌم عبلقات عدٌدة مع ؼٌرها من الكابنات , مثل هذه العبلقات تفرضها 

 .  األشٌاءمها طبٌعة ت, وهً عبلقات تح ةٌحاجات المنظمة الوظٌف

 أن أٌضاً  ا من الكابنات القانونٌة من شؤنهوعقد المنظمات الدولٌة لعبلقات مع ؼٌره
 أنهٌبٌن لنا من حٌث الواقع مدى وطبٌعة الشخصٌة القانونٌة التً تتمتع بها , كما 

ٌعد  األخرىوالكابنات القانونٌة  الدولٌة وجود عبلقات بٌن المنظماتأن جدٌر بالتنوٌه 
والتً تقصر العبلقات التً تحكمها على  ة للقانون الدولًالتقلٌدٌخروجاً على القواعد 

 . أساسٌةقام بٌن الدول بصفة تلك التً كانت تُ 

فقد تكون  فٌها متعددة : تكون طرفاً  أنالعبلقات التً ٌمكن للمنظمات الدولٌة  وأنواع
دخول ال أن. وال شك  األخرىمع الكابنات القانونٌة  أومع الدول  أوعبلقات فٌما بٌنها 

,  األطراؾعلى الدبلوماسٌة متعددة  انعكاساتهن ٌترك أفً مثل هذه العبلقات البد و
فكان البد من منح المنظمات الدولٌة حصانة قضابٌة تعفٌها من الخضوع لقوانٌن دولة 

 المقر.

 : وسوؾ نقوم بدراسة هذا المبحث عبر مطلبٌن

 للمنظمة الدولٌة ومداها .مفهوم الحصانة القضابٌة  : األول طلبمال

 . درهات وامتٌازات المنظمة الدولٌة ومصالمطب الثانً : سبب منح حصانا
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 المطلب األول

 مفهوم الحصانة القضائٌة للمنظمات الدولٌة ومداها

 

ٌقصد بالحصانة القضابٌة للمنظمة الدولٌة عدم اختصاص محاكم الدول األعضاء فً 

من الدول األخرى بنظر الدعاوى التً ترفع ضد المنظمة المنظمة الدولٌة وؼٌرها 

الدولٌة ما لم ٌكن هناك اتفاق أو شرط فً عقد أبرمته المنظمة ٌعطً المحكمة هذا 

االختصاص . وهذا ما أكدته المادة الثانٌة من اتفاقٌة امتٌازات وحصانات األمم 

دت وتحت ٌد من أٌنما وج اموجوداته" تتمتع هٌبة األمم المتحدة و أموالها و  المتحدة

كانت بحق اإلعفاء القضابً بصفة مطلقة , ما لم تقرر الهٌبة صراحة التنازل عن هذا 

الحق , وٌسري هذا التنازل فً جمٌع األحوال ما عدا ما ٌتعلق منها باإلجراءات 

 . التنفٌذٌة "
(2)

 

ة القضابٌة والحصانة القضابٌة التً تتمتع بها المنظمات الدولٌة مستقلة عن الحصان

التً ٌتمتع بها األفراد العاملون فٌها من موظفٌن دولٌٌن وممثلٌن عن الدول األعضاء 

والحصانة القضابٌة المقررة للمنظمة الدولٌة هً حصانة شاملة تؽطً كل ما ٌصدر 

 كاتها ومقرها وهً تحمً المنظمة ضدعن المنظمة من أفعال وكما تمتد لتشمل ممتل

القانونٌة أمام السلطات الوطنٌة سواء أكانت قضابٌة  أي صورة من اإلجراءات

ة للمثول أمام تنفٌذٌة وسواء كانت المنظمة مدعو)جزابٌة أو مدنٌة( أو إدارٌة أو 

 . القضاء , أو طلب منها تقدٌم معلومات

( من اتفاقٌة حصانات وامتٌازات الوكاالت المتخصصة  4وٌقابل هذا النص المادة ) 

بق عدا عبارة " بصفة مطلقة " التً تلت عبارة الحصانة االتً تطابقت مع النص الس

(  4القضابٌة حٌث نصت المادة ) 
(1)

ا و : " تتمتع الوكاالت المتخصصة وممتلكاته 

فً  أصولها أٌنما كانت وأٌاً كان الحابز لها بالحصانة القضابٌة ما لم تتنازل صراحةً 

كن أن ٌمتد حالة معٌنة وفً حدود هذا التنازل ومن المفهوم مع ذلك أن التنازل ال ٌم

".التنفٌذ إلى إجراءات 

                                                           
 .2746( من اتفاقٌة حصانات وامتٌازات األمم المتحدة لعام  1المادة )  (2)

 .2749( من اتفاقٌة امتٌازات و حصانات الوكاالت المتخصصة لعام  4المادة )  (1)
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: ى أنهزات جامعة الدول العربٌة عل( من اتفاقٌة حصانات وامتٌا 1كما نصت المادة ) 

" تتمتع أموال جامعة الدول العربٌة , ثابتة كانت أو منقولة و موجوداتها أٌنما كانت و 

مٌن العام التنازل عنها صراحة , أٌاً كان حابزها بالحصانة القضابٌة , ما لم ٌقرر األ

. على أن ال ٌتناول هذا التنازل إجراءات التنفٌذ " 
(2)

 

نجد أن هذا النص األخٌر ٌختلؾ عن سابقٌه فً وبالرجوع إلى النصوص المشار إلٌها 

 و ناحٌتٌن : األولى : أنه قصر التمتع بالحصانة القضابٌة على أموال الجامعة

موجوداتها وأؼفل ذكر الجامعة ذاتها , بما قد ٌفسر على أنه إجازة بمقاضاة الجامعة 

قع باسمها أو بوصفها شخصاً اعتبارٌاً بالنسبة لؤلعمال أو التصرفات التً تتم أو ت

 . لحسابها فً ؼٌر ما ٌتصل بهذه األموال أو الموجودات

قد  ٌة حصانات وامتٌازات جامعة الدول العربٌة( من اتفاق 32وإن كانت المادة ) 

نصت على أنه تشكل الجامعة هٌبة لفض المنازعات الناشبة عن التعاقد وؼٌرها من 

المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص التً تكون الجامعة طرفاً فٌها , فإن هذا النص ال 

ا ٌتعلق بهذه المنازعات من على أنه ٌتضمن إعفاء الجامعة فٌم ٌمكن تفسٌره

 . اإلقلٌمً وفق القواعد العامةاالختصاص المقرر أصبلً للقضاء 

فهً إن ذلك النص المتعلق بحصانات الجامعة قد جعل التنازل  : أما الناحٌة الثانٌة 

عن الحصانة من اختصاص األمٌن العام , ولم ٌتطلب أن تقره الهٌبة الممثلة للجامعة 

 كما فعل النصان السابقان علٌه.

ال التنازل عن الحصانة القضابٌة وإن كانت هذه النصوص قد أجمعت على أنه فً ح

 . فإن هذا التنازل ال ٌتناول إجراءات التنفٌذ

وتشمل الحصانة القضابٌة المنظمة الدولٌة و أموالها و موجوداتها أٌنما وجدت حتى 

لو كانت خارج نطاق مقرها الرسمً ومنشآتها , كما لو كانت أموالها مودعة فً 

 . ٌقع فٌها مقرها الرسمًمصارؾ تقع فً دولة ؼٌر الدولة التً 

والحصانة القضابٌة تعنً الحماٌة الكاملة من أي شكل من أشكال اإلجراءات القانونٌة 

 . كالحجز على أموال المنظمة أو استٌفاء الدٌون والتبلٌػ القضابً
(1)

  

 

                                                           
 . 2753( من اتفاقٌة مزاٌا وحصانات جامعة الدولة العربٌة لعام  1) مادة  (2)
د . إبراهٌم بصراوي الكراؾ , حصانة الدبلوماسً والعامل الدولً , رسالة للحصول على درجة الدكتوراه فً الحقوق , مكتبة  (1)

 . 663, ص  2774الدراسات الطبلبٌة , دمشق , 
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 المطلب الثانً

 سبب منح حصانات وامتٌازات المنظمات الدولٌة ومصدرها

 

فً منح الحصانات واالمتٌازات إلى المنظمات الدولٌة فً فكرة ٌتمثل السبب الربٌسً 

وخصوصاً تحقٌقها  , ذلك أن تحقٌق فعالٌة هذه المنظمات , المصلحة الوظٌفٌة

وظابفها ٌمثبلن األساس القانونً الذي من أجله منحت تلك الحصانات و   ألهدافها

وإنما تهدؾ فقط إلى تٌسٌر  , واالمتٌازات والتً ال تهدؾ إلى تمٌٌز المنظمة

 . الممارسة الفعالة للمهام المنوطة بها

وٌتمثل الؽرض أٌضاً من تلك الحصانات واالمتٌازات فً كفالة تحقٌق العمل المشترك 

للدول األعضاء فً هذه المنظمات وهذا األساس الوظٌفً المتٌازات وحصانات 

ة لهذه المنظمات واتفاقٌات المقر المنظمات الدولٌة تحرص على تؤكٌده المواثٌق المنشب

مثبلً ٌنص مٌثاق األمم المتحدة على أن تتمتع الهٌبة  , و اتفاقٌات الحصانات والمزاٌا

فً ببلد كل عضو من أعضابها باألهلٌة القانونٌة التً ٌتطلب قٌامها بؤعباء وظابفها 

 , وتحقٌق مقاصدها
(2)

المزاٌا وأنها تتمتع أٌضاً فً أرض كل عضو من أعضابها ب 

 . ( 2 / 235واإلعفاءات التً ٌتطلبها تحقٌق مقاصدها ) م 

ومن الثابت أن منح امتٌازات وحصانات إلى المنظمات الدولٌة لٌس أمراً تلقابٌاً إذ أن 

المنظمة ال ٌمكن أن تتمتع بوضع قانونً ما إال برضاء دولة المقر باعتبار أن هذه 

لها . وقد أدى ازدٌاد عدد أعضاء  –ع من حٌث الواق –األخٌرة هً التً تمنحها 

المنظمات الدولٌة وكذلك عدد الدول التً تستضٌؾ منظمات دولٌة أو تتخذها تلك 

المنظمات مقراً لها إلى ازدٌاد أهمٌة موضوع الحصانات واالمتٌازات وإلى ضرورة 

 إصدار تشرٌعات وطنٌة وإبرام اتفاقٌات دولٌة لتنظٌم ذلك.

ات المنظمات الدولٌة متعددة وتتمثل أساساً فً أربعة ومصادر حصانات وامتٌاز

مصادر وهً : المواثٌق المنشبة واالتفاقٌات العامة والخاصة للحصانات واالمتٌازات 

 . والقوانٌن والتشرٌعات الوطنٌة

 

                                                           
 .2745متحدة عام ( من مٌثاق األمم ال 234مادة )  (2)
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 أولا : المواثٌق المنشئة للمنظمات الدولٌة :

ص دستورٌة تقرر تمتع عادة تحتوي المواثٌق المنشبة للمنظمات الدولٌة على نصو

  . المنظمة بالحصانات واالمتٌازات البلزمة لممارسة الوظابؾ المنوطة بها

 من دستور  21من مٌثاق األمم المتحدة , المادة  235 – 234مثال : المادة  

 . من دستور منظمة الصحة العالمٌة 69 – 66الٌونسكو , المادة 

المنظمة بعقد اتفاقٌات مع الدول  قٌاماتٌر المنظمات الدولٌة على وعادة تنص دس

. األعضاء لكفالة منح تلك الحصانات واالمتٌازات 
(2)

 

 ثانٌاا : التفاقٌات العامة للحصانات والمتٌازات :

أبرمت المنظمات الدولٌة بعض االتفاقٌات العامة بشؤن الحصانات والمزاٌا التً ٌمكن 

التً ٌمكن أن ٌطلق علٌها اصطبلح و –أن تمنح لها , ومن أمثلة تلك االتفاقٌات 

الخاصة  (2746)اتفاقٌة  –االتفاقٌات المتعددة األطراؾ أو االتفاقٌات شبه التشرٌعٌة 

الخاصة بامتٌازات وحصانات  (2749) بامتٌازات وحصانات األمم المتحدة واتفاقٌة

 . الوكاالت المتخصصة

 ثالثاا : التفاقٌات الخاصة للحصانات والمتٌازات :

ل منظمة دولٌة أن تبرم اتفاقاً خاصاً بحصاناتها وامتٌازاتها مع أٌة دولة وٌتم ذلك لك

عادة فً اتفاقٌات المقر التً تبرم بٌن المنظمة والدولة المضٌفة والتً تحدد الشروط 

التً ٌمكن للمنظمة بمقتضاها أن تمارس اختصاصاتها فوق أراضً هذه الدولة , وقد 

ة عن اتفاقٌة المقر أو إلى جانب اتفاقٌة المقر وتسمى اتفاقٌة ٌتم ذلك فً اتفاقٌة مستقل

 . مزاٌا وحصانات المنظمة

 رابعاا : القوانٌن والتشرٌعات الداخلٌة :

بخصوص حصانات  اً نصوص –عادة  –تتضمن القوانٌن والتشرٌعات الداخلٌة للدول 

لبلتفاق  تطبٌقاً  ٌكون إصدار تلك القوانٌنوؼالباً ما  , وامتٌازات المنظمات الدولٌة

وفً حال وجود تعارض بٌن االتفاق الدولً وقواعد  .المبرم بٌن الدولة والمنظمة

 ,بؤولوٌة فً التطبٌق ٌتمتع  فإن االتفاق الدولً , هذا الخصوصفً  , القانون الداخلً

إذ فً هذه الحالة ٌجب أن تفسر قواعد القانون الداخلً على ضوء نصوص االتفاق 

                                                           
 .146, ص 2776 -2775د . أحمد أبو الوفا , قانون العبلقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة , دار النهضة العربٌة , القاهرة , (2)
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ر ذلك أن الدولة ال تستطٌع أن تتذرع بتعارض االتفاق مع قوانٌنها وتبرٌ , الدولً

 . الداخلٌة للتحلل من التزاماتها الدولٌة

وٌشكل إصدار قوانٌن داخلٌة خاصة بحصانات وامتٌازات المنظمات الدولٌة أهمٌة 

كبرى فً الدول التً ال تطبق فٌها االتفاقٌات الدولٌة تطبٌقاً مباشراً رؼبة فً وضع 

الحصانات واالمتٌازات موضع تنفٌذ فعلً على أساس أن المنظمة تتمتع بهذه  تلك

 . الحصانات واالمتٌازات بصفة أساسٌة داخل أراضً الدولة

 تتمثل أهم االمتٌازات والحصانات التً تمنح للمنظمة الدولٌة فً :

 . أوالً : الحصانة القضابٌة : وهً التً تكلمنا عنها فً المطلب األول

 : : حرمة المبانً واألماكن العامة التً تشؽلها المنظمة وحماٌة وثابقها ثانٌاً 

تنص المادة الثالثة من اتفاقٌة مزاٌا وحصانات األمم المتحدة والمادة الخامسة من 

اتفاقٌة مزاٌا وحصانات الوكاالت المتخصصة على أن تكون مصونة حرمة المبانً 

وال موجوداتها أٌنما كانت وتحت ٌد أي من التً تشؽلها المنظمة , وال تخضع أموالها 

كان ألٌة إجراءات تفتٌش أو استٌبلء أو مصادرة أو نزع ملكٌة أو ألي نوع آخر من 

 أنواع اإلجراءات الجبرٌة اإلدارٌة والقضابٌة والتشرٌعٌة .

وعدم  , وتفرض حرمة المبانً على الدولة المضٌفة واجب عدم التعرض للمنظمة

من جهة  , كما ٌتعٌن على الدولة المضٌفة. المحلٌة إلٌها  جواز دخول السلطات

حماٌة المنظمة ضد العدوان واإلزعاج الخارجً . وتكتفً االتفاقات العامة  ,أخرى

ولكنها ال تعالج  , المتعلقة بالحصانات , عادة , بتقرٌر حرمة المبانً كقاعدة عامة

 دولة اإلقامة دخول تلك المبانً.الظروؾ التفصٌلٌة التً ٌجوز فٌها للسلطات المحلٌة ل

ٌُفرض شكل من   على الدولة المضٌفة واجب عدم التعرض للمنظمة بؤي حٌث 

وحماٌة  ,علٌهاواتخاذ التدابٌر البلزمة لحماٌة المبانً ضد أي اعتداء قد ٌقع  , األشكال

 ظمةح بدخول المبانً التابعة للمنالسما مها ودولة المقر تلتزم بعدالوثابق التً بداخل

على  قوم مقامه , إال أن هناك استثناءات بإذن من أمٌنها العام , أو من ٌإال, الدولٌة 

 هذه القاعدة أهمها ما ٌلً :

أحوال الدفاع الشرعً , حٌث ٌجوز للدولة أن تتخذ كافة االحتٌاطات البلزمة  -2

وإن استدعى ذلك دخول مبنى المنظمة بدون  , للمحافظة على سبلمتها وأمنها

 . إذن
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ٌجوز لسلطات الدولة فً أحوال الضرورة , كحالة نشوب حرٌق أو اإلعداد  -1

الرتكاب جرٌمة داخل مبنى المنظمة , مع وجود دالبل قوٌة على ذلك , دخول 

 مبنى المنظمة دون استبذان من أمٌنها العام , وٌرى البعض أن القوة القاهرة

 . ترتب إذنا ضمنٌاً بدخول المبنى

ولة البلزمة لحماٌة مبنى قة المعٌتخاذ اإلجراءات الضرورتلتزم دولة المقر با -3

وال ٌوجد التزام محدد بضمان الحماٌة المطلقة , وإنما تلتزم الدولة  , المنظمة

 . ببذل الجهد لمنع اقتحام المبنى من جانب األشخاص وحماٌته بصفة عامة

, فإن ول مبانً المنظمة الدولٌة خوفً مقابل امتناع السلطات المحلٌة عن د

هناك التزاماً على المنظمة بمنع استخدام تلك المبانً إلٌواء األشخاص الفارٌن 

 .وهو ما ٌطلق علٌه " حق الملجؤ السٌاسً "  , من العدالة

وقد أبرمت األمم المتحدة مع الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة اتفاقاً خاصاً 

مم المتحدة , اتفق فٌه على منح األ (2749)ٌونٌو  16بحصانات المقر فً 

وتتلخص حصانات مقر . سلطات معٌنة على المنطقة التً ٌقع فٌها مقر الهٌبة 

 فٌما ٌلً : , كما نصت علٌه االتفاقٌة , األمم المتحدة

 , مم المتحدة فً نٌوٌورك تحت سلطان ورقابة األمم المتحدةاألٌقع مقر  - أ

ر لتسهٌل سلطة إصدار لوابح تسري فً منطقة المق, فً هذا الصدد , ولها 

 . ممارسة المنظمة لوظابفها

لمنطقة المقر حرمة , فبل ٌجوز دخولها بواسطة موظفً الوالٌات المتحدة   - ب

 . العام لؤلمم المتحدة بالشروط التً ٌوافق علٌها األمٌن إال , األمرٌكٌة

تنطبق قوانٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة الفٌدرالٌة والمحلٌة فً منطقة   - ت

للسلطات األمرٌكٌة وقضابها االختصاص بالنسبة لما ٌقع المقر , وٌكون 

ع فٌها المنظمة بالحصانات من أعمال , وٌستثنى من ذلك األحوال التً تتمت

 . ألحكام اتفاقٌة المقروفقاً 

تتمتع الهٌبة بتسهٌبلت تتعلق بنظام االتصاالت بٌنها وبٌن ممثلً الدول   - ث

ات المتخصصة , وممثلً األعضاء , وموظفً األمم المتحدة , والمنظم

الصحافة واإلذاعة وؼٌرهم من األشخاص الذٌن ٌدعون للمقر لمباشرة 

عمل رسمً , ولهإالء حرٌة دخول المقر دون أي عابق من جانب 

 . السلطات المحلٌة

 . للهٌبة أن تنشا داخلها محطة إذاعة ومطاراً الستعمالها الخاص  - ج

لمقر من أي اعتداء قد ٌقع علٌه تقوم السلطات األمرٌكٌة المحلٌة بحماٌة ا  - ح

 . وتسهٌل حصوله على المرافق العامة
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على أن الحدٌث عن حرمة مبانً المنظمات الدولٌة قد ٌثٌر التساإل عن حكم من ٌلجؤ 

 إلى تلك المبانً ؟

 أن نصوص اتفاقات اإلقامة تخلو من أٌة إشارة إلى حق الملجؤ السٌاسً . الواقع 

ولكن االتفاق الخاص بالمقر الربٌسً بٌن الوالٌات المتحدة واألمم المتحدة ٌنص على 

أنه : دون اإلخبلل بالنصوص التً تتعلق بحرٌة دخول منطقة المقر الربٌسً , فإن 

القبض  ٌتجنبوناألمم المتحدة تمنع من أن تصبح المنطقة ملجؤ سواء لؤلشخاص الذٌن 

شخاص ٌحاولون التهرب من تطبٌق اإلجراءات المدنٌة إلبعادهم إلى دولة أخرى أم أل

المنظمة الذٌن ال ٌتمتعون   نص أن جمٌع األشخاص , ومنهم موظفووٌبدو من هذا ال

 172بالحصانة طبقاً التفاقٌة امتٌازات وحصانات األمم المتحدة , والقانون العام رقم 

الؽوؼاء مثبلً , ال ٌمكن واتفاقٌة اإلقامة وكذلك األفراد الذٌن ٌحاولون الهروب من 

 المطالبة لهم بحق الملجؤ .
(2)

 

وٌرى جانب من الفقه الدولً أن منع المنظمات الدولٌة من استخدام حق الملجؤ ٌرجع 

إلى طبٌعة هذا الحق وعدم توافقه مع أهداؾ ووظابؾ المنظمات الدولٌة التً تهدؾ 

 المشاكل الداخلٌة للدولة .عادة إلى تحقٌق أؼراض جماعٌة تبعد بها أساساً عن 

وذهب آخرون إلى جواز ذلك استناداً إلى أن المنظمات الدولٌة التً أعدت اتفاقات 

دولٌة لحقوق اإلنسان , بما فً ذلك حق الملجؤ هً أولى الجهات بمنحه , كذلك فقد 

منحت األمم المتحدة الملجؤ فً بعض المناطق التً كانت تسٌطر علٌها قواتها فً 

ألحد  2747, وأٌضا فً مركز االستعبلمات التابع لها فً مدٌنة براغ عام  الكونؽو

نح مدٌر مركز االستعبلمات الخاص لتشٌك ) المستر موردٌخ ( ,  إذ مموظفٌها ا

ملجؤ فً مبانً المركز إلى  –بعد موافقة األمٌن العام  –باألمم المتحدة فً براغ 

ت األمن أن تستجوبه إلى أن تلقى الموظؾ التشٌكً فً المركز عندما حاولت سلطا

تؤكٌداً بؤن أسبلة الموظؾ المذكور لن تشٌر إلى نشاط األمم المتحدة أو إلى تصرفاته 

هو  كموظؾ فٌها , وعندبذ ؼادر المذكور المركز واحترمت السلطات وعدها .
(1) 

 : ثالثاً : حرمة مراسبلت المنظمة وحرٌتها فً االتصال

منظمة الدولٌة فً أقالٌم الدول األعضاء معاملة ال تقل تعامل الرسابل الرسمٌة لل

امتٌازاً عن تلك الخاصة بؤي دولة أخرى وبعثاتها الدبلوماسٌة , وال تخضع رسابل 

                                                           
 ( والمعروؾ باسم قانون حصانة المنظمة . 2745( ُمعِدل للقانون األمرٌكً الصادر عام ) 2751لعام  ) 172القانون رقم  (2)

,     2793أمر هللا , النظرٌة العامة لحق الملجؤ فً القانون الدولً المعاصر , رسالة دكتوراه ,حقوق القاهرة , د . برهان  (1)

 .423-439ص
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المنظمة الدولٌة ومكاتباتها الرسمٌة ألي نوع من أنواع الرقابة التً تمارسها الدول 

   ة استعمال الرمز فً لدولٌعلى حركة البرٌد داخل إقلٌمها وٌجوز للمنظمات ا

    , واالستعانة فً إرسال وتسلم مكاتباتها برسول خاص أو بحقابب رسابلها

دبلوماسٌة , كما لها حرٌة االتصال عن طرٌق الرادٌو والخدمات البلسلكٌة وكافة 

الخدمات المتعلقة باالتصاالت مثل أي دولة أخرى , وقد قامت األمم المتحدة بتشؽٌل 

 . تحت إشرافها وطبقاً التفاق المواصبلت البلسلكٌة الدولٌةخدمات السلكٌة 

 من اتفاقٌة امتٌازات وحصانات األمم المتحدة على : 7حٌث تنص المادة 

) تتمتع منظمة األمم المتحدة على أراضً كل من الدول األعضاء فٌما ٌتعلق 

لحكومة أي دولة بمخابراتها الرسمٌة بمعاملة مماثلة على األقل لمعاملة هذه الدولة 

أخرى ولبعثتها الدبلوماسٌة من حٌث األسبقٌة والتعرٌفات وأجور البرٌد والرسابل 

البرقٌة العادٌة والبرقٌات بواسطة الرادٌو والتصوٌر البرقً والمخابرات الهاتفٌة 

وؼٌرها من االتصاالت وكذلك التعرٌفات الصحفٌة عن أنبابها بالصحؾ أو اإلذاعة , 

 ات والمراسبلت الرسمٌة للمنظمة ال ٌمكن أن تخضع للرقابة ( .كما أن المخابر

) لمنظمة األمم المتحدة حق استعمال المخابرات  من نفس االتفاقٌة : 23وتنص المادة 

الرمزٌة , وكذلك حق استعمال مراسبلتها بواسطة رسل أو بحقابب تتمتع بذات 

وهذا ما  قابب الدبلوماسٌة ( .الحصانة واالمتٌازات الخاصة بالرسل الدبلوماسٌٌن والح

 من اتفاقٌة مزاٌا وحصانات المنظمات المتخصصة . 21, 22 نصت علٌه المادتان

 رابعاً : الحصانات واالمتٌازات المالٌة والضراببٌة :

وتتمثل فً اإلعفاء من التشرٌعات الضرٌبٌة والمالٌة الجمركٌة والنقدٌة , ومن أمثلة 

دون أن تتقٌد بإشراؾ  –ألمم المتحدة من أن للهٌبة ذلك ما ٌقرره اتفاق حصانات ا

أن تحتفظ برصٌد من ذهب أو نقد من أي نوع وتدٌر  –مالً أو تنظٌمات من أي نوع 

 . حسابات بؤي نقد ولها حرٌة تحوٌل رصٌدها وذهبها ونقدها إلى أي نقد آخر

وم التً وتعفى المنظمة الدولٌة من الضرابب المباشرة , ولكنها ال تعفى من الرس

تإدى مقابل خدمات فعلٌة , كما تتمتع المنظمات الدولٌة بإعفاء مماثل لئلعفاء المقرر 

للبعثات الدبلوماسٌة , فٌما ٌتعلق بالرسوم الجمركٌة والقٌود المفروضة على 

الصادرات والواردات واألوامر الصادرة بحظر أو تقٌٌد االستٌراد لكافة ما تستورده 

 . ت الخاصة بهاأو تصدره من المطبوعا
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من المٌثاق على أن : " ٌتمتع  1/  235وفً إطار األمم المتحدة تنص المادة 

المندوبون من أعضاء األمم المتحدة وموظفو هذه الهٌبة بالمزاٌا واإلعفاءات التً 

جمعٌة العامة ٌتطلبها استقبللهم فً القٌام بمهام وظابفهم المتصلة بالهٌبة " وتقوم ال

دٌد التفاصٌل الخاصة بتطبٌق هذا النص , كما أن لها أن تقترح ت وتحبتقدٌم التوصٌا

على أعضاء الهٌبة إبرام اتفاقات لهذا الؽرض , وقد أقرت الجمعٌة العامة لؤلمم 

اتفاقاً عاماً بشؤن الحصانات  (2746)فبراٌر  23المتحدة فً دورتها األولى فً 

فاق مزاٌا وحصانات لكل من الهٌبة واالمتٌازات الخاصة باألمم المتحدة , وٌقرر االت

وممثلً الدول األعضاء والموظفٌن والخبراء , وتتمتع األمم المتحدة وأموالها , بصفة 

تعفى من الضرابب والرسوم  كما دت ,عفاء من الخضوع للقضاء , أٌنما وجعامة باإل

صدره الجمركٌة واألوامر الصادرة بحظر أو تقٌٌد االستٌراد لجمٌع ما تستورده أو ت

 . من المطبوعات الخاصة بها

وتنص المادة السابعة من اتفاقٌة مزاٌا وحصانات األمم المتحدة وكذا المادة التاسعة من 

اتفاقٌة مزاٌا وحصانات الوكاالت المتخصصة , على تمتع هذه المنظمات وموجوداتها 

 وأموالها باالمتٌازات الضرٌبٌة اآلتٌة :

 ا عدا ما ٌختص منها بالمرافق العامة .اإلعفاء من الضرابب المباشرة م - أ

اإلعفاء من الرسوم الجمركٌة واألوامر الصادرة بحظر وتقٌٌد االستٌراد  - ب

والتصدٌر لكافة ما تستورده أو تصدره , فٌما ٌكون متعلقاً بؤعمالها الرسمٌة 

وبشرط عدم التصرؾ بالبٌع فٌما استوردته , معفى من الرسوم الجمركٌة إال 

 الدولة صاحبة الشؤن . بموافقة حكومة

اإلعفاء من جمٌع الرسوم الجمركٌة واألوامر الصادرة بحظر أو تقٌٌد  - ت

 االستٌراد والتصدٌر لكافة ما تستورده من المطبوعات الخاصة بها .

أو  اإلنتاجأما ما تشترٌه هذه المنظمات محلٌاً ألعمالها الرسمٌة فبل ٌعفى من ضرٌبة 

وز رد ما تدفعه من رسوم أو البٌع إال إذا بلؽت قٌمته مبلؽاً كبٌراً ففً هذه الحالة ٌج

وٌجوز لهذه المنظمات أن تحوز عملة من أي نوع وأن تكون لها حسابات ضرابب , 

بؤٌة عملة وأن تحول قٌمة ما لدٌها من عملة إلى ما ٌعادلها من عملة أخرى دون أن 

على أن تراعً مالٌة أو تؤجٌل جبري من أي نوع ,  أو رقابة تتقٌد فً ذلك بؤٌة لوابح

هذه المنظمات فً مباشرتها لهذه الحقوق ما تبدٌه الدول األعضاء ذات الشؤن من 

 للمنظمة . ما ال ٌتعارض مع المصلحة الخاصةمبلحظات أو توصٌات ب
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 المبحث الثانً 

 الدولٌةلحصانة القضائٌة للمنظمة بة على اتالصعوبات المتر 

 

إن تمتع المنظمة الدولٌة بالحصانة القضابٌة ٌعنً عدم خضوعها لقوانٌن دولة المقر 

وعدم إمكانٌة مساءلة هذه المنظمة عن ما ٌصدر منها من أفعال ؼٌر مشروعة تسبب 

ضرراً بالؽٌر سواء أكانت هذه األفعال صادرة من المنظمة نفسها أو من أحد موظفٌها 

أو واجب مقابل أو تبادلً , وٌتمثل ذلك فً  التزامحق ٌقابله  , ولكن كل أو أجهزتها

إمكانٌة مقاضاة المنظمة الدولٌة أو التقدم بمطالبات ضدها عن األضرار التً ترتكبها 

 المنظمة أو أحد موظفٌها .

فالحصانة القضابٌة لم ُتمنح للمنظمة الدولٌة إلضاعة حقوق الؽٌر , أو حقوق الدولة 

كانت الشخصٌة القانونٌة للمنظمة الدولٌة تعطٌها حق المطالبة المضٌفة . فلما 

بالتعوٌض عن األضرار التً تلحق بها أو بموظفٌها فإنها تحتم أٌضاً وبالضرورة 

إمكانٌة مساءلة المنظمة عن األفعال ؼٌر المشروعة وؼٌرها من األفعال األخرى التً 

 أو أجهزتها . كبها هً أو أحد موظفٌهاتتسبب ضرراً للؽٌر والتً تر

وكذلك القانون الواجب التطبٌق داخل مقر المنظمة هو محل نقاش وكذلك لمن ٌكون 

 ؟ االختصاص القضابً عما ٌقع داخلها من أفعال وجرابم

وهذه أمور تجافً العدل لذلك فهناك طرق عدة لتسوٌة المنازعات التً تكون المنظمة 

تً تنص على القانون الواجب التطبٌق هً ال –عادة  –طرفاً فٌها , واتفاقٌات المقر 

 .الدولٌة  داخل مقر المنظمة

 وعلى ذلك سوؾ نقوم بدراسة هذا المبحث عبر مطلبٌن :

 

 المطلب األول : المشاكل التً تثٌرها الحصانة القضابٌة للمنظمة الدولٌة.

 . المطلب الثانً : وسابل تسوٌة المنازعات التً تكون المنظمة طرفاً فٌها
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 ب األولالمطل

 المشاكل التً تثٌرها الحصانة القضائٌة للمنظمات الدولٌة

 

إن من أهم المشاكل التً تثٌرها الحصانة القضابٌة للمنظمات الدولٌة هً التساإلٌن 

 التالٌٌن : 

 واجب التطبٌق داخل مقر المنظمة الدولٌة ؟ (ال) ما هو القانون 

للمنظمة الدولٌة تعفٌها من الخضوع لقوانٌن الدول األعضاء ولكن  ةالقضابٌالحصانة 

هل هذه الحصانة القضابٌة الممنوحة للمنظمة الدولٌة تجعل األفعال والجرابم الواقعة 

 داخل مقر المنظمة خارج اختصاص قوانٌن دولة المقر ؟

 والتساإل الثانً هو :

ا عن األضرار التً ترتكبها أو ضده) هل ٌمكن مقاضاة المنظمة أو التقدم بطلبات  

 (  ٌرتكبها موظفوها ؟

ٌقصد بالحصانة القضابٌة للمنظمة الدولٌة عدم اختصاص محاكم الدول األعضاء فً 

المنظمة الدولٌة وؼٌرها من الدول األخرى بنظر الدعاوى التً ترفع ضد المنظمة 

ٌعطً المحكمة هذا ما لم ٌكن هناك اتفاق أو شرط فً عقد أبرمته المنظمة  , الدولٌة

 االختصاص .

 لكن هل تعنً هذه الحصانة حرٌة انتهاك قوانٌن دولة المقر أو ضٌاع حقوق الؽٌر ؟ 

فمن المعروؾ أن المنظمات الدولٌة نتٌجة إلبرامها عقوداً تجارٌة أو ؼٌرها , وكذلك 

إصدارها للعدٌد من التصرفات القانونٌة فً حاجة إلى حماٌة حقوقها وحقوق الؽٌر 

 المتعاملٌن معها .

 على ذلك سوؾ نقوم بدراسة هذا المطلب عبر فرعٌن : وبناءً 

 .واجب التطبٌق داخل مقار المنظمات الدولٌةالالفرع األول : القانون  

 .الفرع الثانً : مدى إمكانٌة مقاضاة المنظمة الدولٌة ) الجانب السلبً لحق التقاضً (
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 الفرع األول

 اخل مقار المنظمات الدولٌةبٌق دالقانون الواجب التط

  

نظراً لتمتع المنظمات الدولٌة بالحصانة القضابٌة فقد ٌعتقد البعض عدم اختصاص 

محاكم دولة المقر بما ٌقع من جرابم داخل مقر المنظمة ولذلك ثار التساإل لمن ٌكون 

 االختصاص القضابً عما ٌقع داخل المنظمة الدولٌة من جرابم وأفعال ؟

التشرٌعً للمنظمات الدولٌة ناقص فً منذ البداٌة أن التنظٌم الهٌكلً و تجدر اإلشارة

هذه الناحٌة وأنه ما لم ٌوجد اتفاق ٌقضً بخبلؾ ذلك فإنه ٌطبق القانون الداخلً 

واختصاص المحاكم الوطنٌة التً ٌوجد فٌها مقر المنظمة ومعنى ذلك أنه من الناحٌة 

.  تقع خارج مقر المنظمة أو داخلهاالعملٌة ال ٌوجد فرق بٌن األفعال التً 
(2)

 

 ( من اتفاق المقر بٌن األمم المتحدة والوالٌات المتحدة : 3وهكذا تنص المادة ) 

باستثناء ما ٌنص علٌه بخبلؾ ذلك فً هذه االتفاقٌة أو االتفاقٌة العامة , ٌطبق  -ب

 ة داخل نطاق المقر.القانون الفٌدرالً و قانون الوالٌة والقانون المحلً للوالٌات المتحد

باستثناء ما ٌنص علٌه بخبلؾ ذلك فً هذه االتفاقٌة أو االتفاقٌة العامة  ٌكون  -ج

اختصاص المحاكم الفٌدرالٌة ومحاكم الوالٌات والمحاكم المحلٌة فً الوالٌات المتحدة 

على األفعال التً ترتكب و الصفقات التً تتم فً نطاق المقر كما هو منصوص علٌه 

 . انٌن الفٌدرالٌة وقوانٌن الوالٌة والقوانٌن المحلٌةفً القو
(1)

 

( أن المقر ٌكون تحت سٌطرة و سلطة األمم 9وتضٌؾ نفس االتفاقٌة  )نفس الفصل 

المتحدة وأن المحاكم األمرٌكٌة ٌجب أن تؤخذ فً اعتبارها اللوابح التً تصدرها األمم 

جمٌع األمور البلزمة لممارسة المتحدة وٌشترط فً هذه اللوابح أن تبٌن الشروط فً 

رض بٌن اللوابح والقوانٌن األمرٌكٌة فإن القوانٌن االمنظمة لوظابفها فإذا حدث تع

 . ٌق األولى حتى إزالة ذلك التعارضاألمرٌكٌة ال تطبق وٌتم تطب

 

                                                           
 .355د . أحمد أبو الوفا , قانون العبلقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة , مرجع سابق , ص  (2)
 . 2749ٌات المتحدة عام ( من االتفاق المبرم بٌن األمم المتحدة والوال 3المادة )  (1)

Michales , B , David : International Privileges and Immunities Martinus , Nijhoff , The Hague , 1971 , P.72 
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ثبلث لوابح بخصوص نظام الضمان  2759وقد أصدرت األمم المتحدة حتى عام 

أصدرت  2796وسرٌان الخدمات داخل المقر وفً عام االجتماعً وشروط الوظابؾ 

الجمعٌة العامة البحة رابعة بشؤن األضرار الواقعة داخل المقر ولم تصدر المنظمات 

ب المنظمة ولذلك فإذا ارتكالدولٌة لوابح بخصوص المسابل الجنابٌة التً تقع داخل 

جه تم القبض موظؾ دولً من الطبقة الدنٌا جرٌمة داخل مقر المنظمة وعند خرو

علٌه من قبل الشرطة وتم تقدٌمه للمحاكمة فبل ٌجوز له أن ٌدفع بعدم اختصاص 

المحكمة لوقوع الفعل داخل مقر المنظمة وال ٌجوز له أن ٌدفع بحصانته ) ألنها تشمل 

القبض  الثانً ( , وال ٌجوز أن ٌدفع بؤن ٌة فقط كما سنرى فً الفصلأفعاله الرسم

ألن ذلك حدث خارج مقر المنظمة ولم تدخل الشرطة  , لمنظمةعلٌه تم دون موافقة ا

 . إلى المقر إلحضاره
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 الفرع الثانً

 مدى إمكانٌة مقاضاة المنظمة الدولٌة ) الجانب السلبً لحق التقاضً (

  

لٌس معنى تمتع المنظمة الدولٌة بالحصانة القضابٌة أن تكون فوق الدولة التً تمنحها 

لما كانت الشخصٌة القانونٌة للمنظمات الدولٌة تعطٌها حق تلك الحصانة القضابٌة , 

المطالبة بالتعوٌض عن األضرار التً تلحق بها أو بموظفٌها أو بؤجهزتها ) الجانب 

لة المنظمة عن أفعالها حتم أٌضاً وبالضرورة إمكانٌة مساءها تاإلٌجابً للمسإولٌة ( فإن

هً أو  اؼٌر المشروعة وؼٌرها من األفعال التً تسبب ضرراً للؽٌر والتً ترتكبه

ومعنى ذلك أنه إذا كان للمنظمة  (الجانب السلبً للمسإولٌة)أحد موظفٌها أو أجهزتها 

ترفعها فإنها ٌمكن أن تكون " مدعى " فً القضاٌا التً  اً الدولٌة حق أن تكون " مدعٌ

 علٌها " فً القضاٌا التً ٌرفعها اآلخرون علٌها.

ذلك أنه إذا كان قد تم االعتراؾ للمنظمة الدولٌة ) فً الرأي االستشاري الخاص 

بالتعوٌض عن األضرار ( بالحق فً تقدٌم مطالبات دولٌة عن األضرار التً تصٌبها 

ً اتفاقٌات المقر واتفاقٌات المزاٌا والحصانات وفً وإذا كان قد تم االعتراؾ لها ف

مواثٌقها المنشبة بالحصانات والمزاٌا البلزمة لقٌامها بوظابفها ومن ذلك الشخصٌة 

القانونٌة على الصعٌد الداخلً بما تتضمنه من حق التقاضً أمام المحاكم الوطنٌة , 

إمكانٌة مقاضاة المنظمة أو  وٌتمثل ذلك فً , فإن كل حق ٌقابله التزام أو واجب مقابل

. التقدم بمطالبات ضدها عن األضرار التً ترتكبها 
(2)

 

ولبحث إمكانٌة رفع الدعاوى على المنظمة الدولٌة ال بد من التمٌٌز بٌن الشق اإلٌجابً 

 . والشق السلبً للحصانة القضابٌة

 

 أهلٌة المنظمة الدولٌة فً رفع دعاوى أمام القضاء الوطنً : أولا: الجانب اإلٌجابً :

ترتب على االعتراؾ بالشخصٌة القانونٌة للمنظمات الدولٌة على الصعٌد الداخلً لكل 

دولة أن منحت المنظمات المكنات البلزمة ألي شخص قانونً داخلً ولذلك تنص 

                                                           
 . 363د . أحمد أبو الوفا , قانون العبلقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة , مرجع سابق , ص  ((2
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ظمة : أهلٌة التعاقد وأهلٌة اتفاقٌة المقر واتفاقٌات المزاٌا والحصانات على أن للمن

 . اقتناء األموال الثابتة والمنقولة والتصرؾ فٌها وحق التقاضً أو رفع الدعاوي
(2)

 

نتٌجة إلبرامها عقوداً تجارٌة وؼٌرها من  , ومن المعروؾ أن المنظمات الدولٌة

العقود وكذلك إصدارها العدٌد من التصرفات القانونٌة , فً حاجة إلى حماٌة حقوقها 

ضد أي اعتداء وتتمثل إحدى وسابل هذه الحماٌة فً إمكانٌة لجوبها إلى القاضً 

الوطنً على أن ذلك الحق لٌس مطلقاً وإنما ٌتقٌد بداهة بؤمر هام : أن ٌكون موضوع 

عرض أمام النزاع داخبلً فً اختصاص المنظمة و وظابفها وأن ٌكون قاببلً ألن ٌُ 

منظمة الدولٌة ضد التقاضً ال تحول دون بلحظ أن حصانة الالقاضً الداخلً وٌُ 

ممارستها لحقها فً اللجوء إلى اإلجراءات القانونٌة األخرى المتفق علٌها سواء 

 . بعرض األمر على محكمة تحكٌم أو باللجوء إلى القضاء الوطنً
(1)

 

أما على الصعٌد الدولً فإن للمنظمة حق التقدم بمطالبات دولٌة إذ من المعروؾ أن 

عوٌض عن األضرار تلعدل الدولٌة قررت فً رأٌها االستشاري الخاص بالمحكمة ا

( أن األمم المتحدة بالنظر إلى السلطات البلزمة لممارستها لوظابفها لها أهلٌة 2747)

 . التقدم بمطالبات دولٌة عن األضرار التً لحقت بها

  األعلى على اعتباره الربٌس اإلداري , وتجدر اإلشارة إلى أن السكرتٌر العام

هو خٌر من ٌمثل المنظمة فً تقدٌم الدعاوى والمطالبات فً هذا , للمنظمة 

وهو ما جرى علٌه عمل المنظمات الدولٌة المعاصرة , ولذلك و أخذاً  , الخصوص

 فً االعتبار الرأي االستشاري السابق أصدرت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة القرار

( ٌسمح للسكرتٌر العام بخصوص طلبات التعوٌض عن األضرار 4) 365 رقم

 الناجمة عن خدمة األمم المتحدة :

 ثٌر مسإولٌة دولة ما .دد ما إذا كانت القضٌة من المحتمل أن تُ بؤن ٌح -

أن ٌقوم بالتشاور مع حكومة دولة المجنً علٌه لمعرفة ما إذا كانت ال تعترض  -

طالبة بالتعوٌض أو ترؼب فً االشتراك معها فً على قٌام األمم المتحدة بالم

 تقدٌم الطلب.

ة عن الضرر لتحدٌد وقابع القضٌة ومبلػ التفاوض مع الدولة المسإول -

التعوٌض فإذا لم ٌتم تسوٌة األمر عن طرٌق التفاوض ٌكون للسكرتٌر العام 

 . رفع الدعوى أمام محكمة تحكٌم تتكون من ثبلثة أعضاء
                                                           

 . 2746ات األمم المتحدة لعام ( من اتفاقٌة امتٌازات وحصان 2مادة )  ((2
رفعت األمم المتحدة قضٌة ضد الوالٌات المتحدة للمطالبة بالتعوٌض الناجم عن فقد شحنة ألبان تم شحنها نٌابة عن  2753فً عام  (1)

   Y.B.I.L.Cالٌونٌسٌؾ فً سفٌنة تابعة للحكومة األمرٌكٌة 

Year book of the international law commission , 1967 , p.216-9                                                                       
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ار التً المنظمة الحق فً المطالبة بالتعوٌض عن األضروال شك أن إعطاء  -

بالتؤٌٌد وذلك لمساعدة المنظمة فً حسن أدابها  تلحق موظفٌها هو أمر جدٌر

كما أن التزام الدول فً هذا الصدد ٌإكده المبدأ العام فً قانون  , لمهمتها

ة المنظمات الدولٌة والذي ٌقضً بؤن تقدم الدول للمنظمة كل مساعدة ضرورٌ

لحسن أدابها لوظابفها , والمبدأ القاضً بالتزام الدولة بتقدٌم حماٌة خاصة 

لؤلشخاص الرسمٌٌن المكلفٌن بوظٌفة دولٌة وهو أمر ال ٌقتصر على 

. الدبلوماسٌٌن 
(2)

 

 ثانٌاا : الجانب السلبً : مدى إمكانٌة مقاضاة المنظمة الدولٌة :

أو اتخاذ إجراء من اإلجراءات هل ٌمكن رفع دعوى ضد إحدى المنظمات الدولٌة 

هً أن  –فً هذا الخصوص  -القانونٌة ضدها أمام القضاء الوطنً للدول ؟ القاعدة  

المنظمة تتمتع بالحصانة القضابٌة هً وأموالها وأصولها ما لم تتنازل صراحة عن 

 . هذه الحصانة وفً حدود هذا التنازل

حصانات والمزاٌا إلى تٌسٌر عمل وإذا كانت الحصانة القضابٌة تهدؾ كؽٌرها من ال

المنظمة فإن تقرٌرها ٌتمثل أساساً فً الرؼبة فً منع محاكم الدول من أن تفسر أعمال 

المنظمة بطرٌقة متعارضة أو متضاربة أحٌاناً , وفً حماٌة المنظمة من الدعاوى 

م الكٌدٌة التً قد ُترفع ضدها ولذلك تشمل تلك الحصانة أي صورة من اإلجراءات أما

السلطات الوطنٌة سواء كانت قضابٌة أو إدارٌة أو تنفٌذٌة وبؽض النظر عما إذا كانت 

المنظمة نفسها هً المدعى علٌها أو طلب منها تقدٌم معلومات أو القٌام بدور إضافً 

ومعنى ذلك أن المنظمة وممتلكاتها أٌنما كانت وأٌاً كان الحابز لها ٌجب أن تتمتع , ما 

 إال التقاضً أو ضد كل شكل من أشكال اإلجراءات القانونٌةبحصانة ضد كل صور 

 . إذا تنازلت عن ذلك صراحة وبحدود هذا التنازل
(1)

 

وبالتالً ال ٌمكن مقاضاة المنظمة أمام المحاكم الوطنٌة دون موافقتها الصرٌحة 

وٌسري ذلك سواء رفعت الدعوى على المنظمة للمطالبة بؤمر ٌتعلق بها ) كإخبلء 

دفع شًء معٌن تعاقدت علٌه ( أو إلجبارها على القٌام بعمل ما أو تقدٌم  مبنى أو

معلومات معٌنة أو إلجبارها على دفع مبلػ تحت ٌدها من حق أحد موظفٌها )كما لو 

ٌُدفع لها مرتب زوجها السابق  رفعت زوجة دعوى ضد األمم المتحدة للمطالبة بؤن 

فعت . وسواء رُ  لدٌون علٌه لها ( وفاءً الذي مازال حٌاً والذي ٌتقاضاه من المنظمة 

ضد المنظمة نفسها أو ضد أحد أجهزتها وسواء رفعت الدعوى على أحد  الدعوى
                                                           

 . 175, ص  2794د. أحمد أبو الوفا , الوسٌط فً قانون المنظمات الدولٌة , دار الثقافة العربٌة , القاهرة ,  ((2

 . 2746( من اتفاقٌة امتٌازات و حصانات األمم المتحدة لعام  1مادة )  (1)
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ٌُراد إقحام المنظمة فٌها وٌستوي فً ذلك  موظفً المنظمة أو على طرؾ ثالث ولكن 

 . بالمنظمة ة خاصةأٌضاً أن ٌتعلق أمر بمعلومات رسمٌ

دعوى ضد إحدى المنظمات الدولٌة فإن المنظمة ال تمثل  نه إذا ُرفعتوتجدر اإلشارة أ

المعنٌة سواء أمام القضاء وإنما ترسل مذكرة مكتوبة إلى وزارة خارجٌة الدولة 

مثل تلك الدولة لدى المنظمة الدولٌة تطالبها فٌها باتخاذ ما مباشرة أو عن طرٌق م

أي جهاز مختص  م أو) وزارة العدل أو النابب العا  ٌلزم إلخطار الجهاز المختص

الحصانة القضابٌة  آخر( لكً ٌتقدم إلى المحكمة بؤن الدعوى ال ٌمكن نظرها بسبب

وإذا كان األمر ٌتعلق بدعوى رفعها موظؾ مة الدولٌة وبالتالً ٌجب رفضها , للمنظ

بالتذكٌر بؤن هناك جهات داخلها   - عادة -دولً ضد المنظمة فإن المنظمة تكتفً 

 . تلك الدعاوىتختص بالفصل فً 

وتحترم المحاكم الوطنٌة عادة الحصانة القضابٌة للمنظمات الدولٌة وعدم خضوعها 

للقضاء الوطنً ما لم تتنازل عن هذه الحصانة فهذه الحصانة مسلم بها وال ٌمكن 

 الخروج علٌها والؽرض منها كفالة تحقٌق المنظمة لوظابفها.

ها أن تتقاضى أمام محاكم كالدولة ٌمكن ومعنى ما تقدم و حاصله أن المنظمة الدولٌة

ة أجنبٌة ) أهلٌة التقاضً اإلٌجابٌة ( إال أنه ال ٌمكن كالدولة أٌضاً وكقاعدة عامة دول

أو بتنازلها عن الحصانة القضابٌة , رفع دعوى علٌها أمام تلك المحاكم إال بموافقتها 

 9مثال : المادة  ٌة ( على أن مواثٌق بعض المنظمات الدولٌة ) المالٌة أو االقتصاد

من مٌثاق وكالة التنمٌة  6من دستور البنك الدولً لئلنشاء والتعمٌر , مادة  3قسم 

تنص على قواعد   IFCمن مٌثاق مإسسة التموٌل الدولٌة 6ومادة   IDAالدولٌة 

تتضمن خروجاً على ما قلناه : إذ ٌمكن مقاضاة المنظمة أمام المحكمة المختصة فً 

   ألي  التً تملك فٌها أي من تلك المنظمات مكتباً أو ُعٌن فٌها ممثبلً  الدولة العضو

منها , على أن رفع هذه الدعاوى ال ٌمكن أن تقوم به الدول األعضاء أو أشخاص 

ٌعملون لحسابها أو ٌرؼبون فً االستفادة بحقوق تنازلت عنها , أي أن األشخاص 

لذٌن ٌستطٌعون فقط رفع الدعاوى على ) فرد أو شركة خاصة مثبلً ( هم ا    العادٌٌن

 أي من المنظمات الثبلث .

( والتً تبناها وزراء المال  53كذلك تنص اتفاقٌة صندوق النقد العربً ) م 

على أن " تكون مقاضاة الصندوق  19/4/2796واالقتصاد العرب فً الرباط ٌوم 

اكم النزاع إذا ُوجد أمام المحاكم المختصة فً دولة المقر وٌجوز رفع الدعوى أمام مح

وٌبلحظ أن مسإولٌة المنظمة على الصعٌد  " به للصندوق وكالة أو مكتب مفوضاً 
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الدولً تجد قٌداً هاماً ٌتمثل فً أن النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة ال ٌسمح لها 

 . بؤن تتقاضى أمامها
(2)

إذ أن اختصاص المحكمة القضابً محصور على الدول  

ل بعض المنظمات الدولٌة ز حتى طلب رأي استشاري منها إال من قبوحدها وال ٌجو

على ذلك فبل ٌجوز لدولة ما أو لمنظمة دولٌة مقاضاة منظمة دولٌة أمام  , وبناءً 

محكمة العدل الدولٌة , ولحل مثل هذه الصعوبة ٌتم اللجوء إلى التحكٌم أو االتفاق على 

انتظاراً لما قد ٌتم فً  حكمة ,إعطاء المنظمة طلب رأي استشاري ملزم من الم

من تعدٌل لمٌثاق األمم المتحدة وللنظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة تعدٌبلً  المستقبل

 . ٌسمح للمنظمات الدولٌة بالمثول أمامها
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( من النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة . 34مادة )  (2)
 . 26, ص  2795د . أحمد أبو الوفا , مشكلة عدم الظهور أمام محكمة العدل الدولٌة , دارة النهضة العربٌة , القاهرة ,  (1)
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 المطلب الثانً :

                         وسائل تسوٌة المنازعات التً تكون المنظمة الدولٌة طرفاا فٌها

إن تمتع المنظمة الدولٌة بالحصانة القضابٌة ٌحول دون إمكانٌة رفع الدعاوى علٌها 

لحل المنازعات التً تنشؤ بٌنها وبٌن أطراؾ أخرى سواًء دولة المقر أو ؼٌرها من 

فمن الضروري إٌجاد حل لتسوٌة هذه المنازعات , األطراؾ كاألفراد والشركات لذا 

 نقوم بدراسة هذا المطلب عبر فرعٌن .وسوؾ 

 . الفرع األول : تسوٌة المنازعات بٌن المنظمة الدولٌة ودولة المقر

 . الفرع الثانً : تسوٌة المنازعات بٌن المنظمة الدولٌة وأحد األطراؾ

 

 الفرع األول

 تسوٌة المنازعات بٌن المنظمة الدولٌة ودولة المقر

ء بالتزاماتها قبل المنظمة الدولٌة فإن األمر ٌتطلب حٌنما تفشل دولة المقر فً الوفا

وسٌلة تتمكن من خبللها المنظمة الدولٌة من حماٌة مصالحها , فبل شك أن وجود 

المنظمة الدولٌة فوق إقلٌم دولة معٌنة من شؤنه أن ٌثٌر العدٌد من المشاكل 

ت فٌما ٌتعلق بتفسٌر وتطبٌق النصوص الخاصة بحصانا والمنازعات خصوصاً 

 . وامتٌازات المنظمات الدولٌة

تمتلك المنظمات الدولٌة اللجوء إلى الطرق السلمٌة لحل المنازعات الدولٌة ومن بٌن 

هذه الطرق السلمٌة : المفاوضات والتحقٌق والوساطة والتوفٌق , وفً أحوال نادرة 

ٌر لتقد القاضً الدولً مٌمكن للمنظمة الدولٌة أن تخضع سلوك الدولة العضو لتقٌٌ

فً  إال أنه مدى مطابقته لبللتزامات التً تقع على عاتقها كدولة عضو فً المنظمة ,

إطار المنظمات الدولٌة ذات السمة العالمٌة ال ٌوجد أٌة وسٌلة مباشرة للمنظمة تخولها 

.  رفع األمر إلى محكمة العدل الدولٌة لمقاضاة الدولة المقصرة أمامها
(2)

 

( من النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة ٌقتصر اللجوء إلى  34فطبقاً للمادة ) 

المحكمة على الدولة فقط لذلك فإن الوسٌلة المتبقٌة للمنظمة الدولٌة لكً تمكن قضاة 

                                                           
 .293د. أحمد رفعت , المنظمات الدولٌة , مرجع سابق , ص  ((2
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محكمة العدل الدولٌة من فحص سلوك الدولة المقصرة تتمثل فً طلب رأي استشاري 

 . من المحكمة
(2)

 

آلراء االستشارٌة لمحكمة العدل الدولٌة ؼٌر ملزمة قانوناً للمنظمات ولما كانت ا

الدولٌة فإنه قد ٌتعذر حل نزاع ٌكون أحد طرفٌه منظمة دولٌة إال عن طرٌق االتفاق 

الودي أو اللجوء إلى التحكٌم , وفً إطار األمم المتحدة ٌنص اتفاق المقر المبرم بٌن 

" أي نزاع ٌنشؤ بٌن األمم المتحدة  : ٌة على أنالمنظمة و الوالٌات المتحدة األمرٌك

والوالٌات المتحدة بشؤن تفسٌر تطبٌق هذا االتفاق أو أي اتفاق مكمل وال تتم تسوٌته 

حال التخاذ قرار بطرٌق التفاوض أو بوسٌلة أخرى للتسوٌة ٌتفق علٌها الطرفان , ٌُ 

أحدهم وٌعٌن الثانً وزٌر  نهابً بشؤنه إلى هٌبة من ثبلثة محكمٌن , ٌعٌن األمٌن العام

خارجٌة الوالٌات المتحدة وٌقوم االثنان باختٌار الثالث وفً حالة عدم اتفاقهما على 

 . اختٌار المحكم الثالث ٌقوم ربٌس محكمة العدل الدولٌة باختٌاره "

كما ٌنص االتفاق أٌضاً على أن " لكل من األمٌن العام أو الوالٌات المتحدة أن ٌطلب 

ة العامة استصدار فتوى من محكمة العدل الدولٌة بشؤن أي مسؤلة قانونٌة من الجمعٌ

بالقرار  , تنشؤ أثناء هذه اإلجراءات وٌلتزم الطرفان , رٌثما ترد فتوى المحكمة

المإقت لهٌبة التحكٌم وبعد ذلك تصدر هٌبة التحكٌم قراراً نهابٌاً بؤخذ فتوى المحكمة 

 .فً االعتبار " 

( من اتفاقٌة المقر المبرمة بٌن تونس والجامعة العربٌة على  19) وهكذا تنص المادة 

" ٌعرض أي نزاع خاص بتطبٌق االتفاق أو تفسٌره ولم ٌمكن تسوٌته بالتفاوض : أن 

أو أٌة وسٌلة أخرى على هٌبة تحكٌم تتكون من ثبلثة أعضاء , ٌختار وزٌر الشإون 

عضواً وٌعٌن هذان العضوان  الخارجٌة التونسٌة عضواً و األمٌن العام للجامعة

العضو الثالث فإذا لم ٌتفقا على اختٌار العضو الثالث فإن تعٌنه ٌتم بواسطة مجلس 

ة ٌعطً أحد طرفً النزاع ) مجلس الجامعة ( سلط هالجامعة " وهذا النص ؼرٌب ألن

و أعطى ذلك إلى جهة أخرى محاٌدة وهو ال ٌنص تعٌٌن العضو الثالث وكان أفضل ل

 رأس هٌبة التحكٌم .على من ٌ

 

 

 

                                                           
(2)                                                    Bowett , D.W : The law of international institutions , op.cit , p. 325  
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 الفرع الثانً

 تسوٌة المنازعات بٌن المنظمة الدولٌة وأحد األطراف

إن تمتع المنظمات الدولٌة بالحصانة القضابٌة ال ٌعنً ضٌاع حقوق الؽٌر أو االعتداء 

علٌها ولذلك تنص اتفاقٌات المقر وكذلك اتفاقات المزاٌا والحصانات على ضرورة 

 ناسبة فً هذا الخصوص .اعتماد وسابل تسوٌة م

" ستقوم : من االتفاقٌة العامة لمزاٌا وحصانات األمم المتحدة  17حٌث ٌنص الفصل 

 األمم المتحدة باتخاذ وسابل التسوٌة المبلبمة : 

للمنازعات الناشبة عن عقود أو أي منازعات أخرى ذات طبٌعة خاصة تكون  - أ

التً تبرمها المنظمة تنص عادة وهكذا فإن العقود .  األمم المتحدة طرفاً فٌها 

ولذلك فإن كفالة احترام حقوق الؽٌر تتم بطرق عدة  , إلى اللجوء إلى التحكٌم

منها : التنازل عن الحصانة أو التفاوض واالتصال بحكومة الدولة المعنٌة 

ر العام لمنع للتوصل إلى اتفاق أو اتخاذ إجراءات إدارٌة من قبل السكرتٌ

 . تكرار حدوث الفعل

وٌتمثل الؽرض من النص على ضرورة قٌام المنظمة بتسوٌة المنازعات التً   - ب

تكون طرفاً فٌها : فً كفالة حقوق الؽٌر الذي قد ٌتحمل ضرراً من فعل 

 ". المنظمة أو أحد أجهزتها
(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لُخص رأي قانونً لؤلمم المتحدة قٌام المنظمة بالوفاء بالتزاماتها بتسوٌة المنازعات التً تكون طرفاً فٌها بؤنها تتمثل كاآلتً : فً  ((2

تفاقات مع الدول ٌتم النص على التحكٌم أو على طلب رأي استشاري ملزم من محكمة العدل الدولٌة , وفً العقود مع األفراد عن اال
 طرٌق التحكٌم إذا لم ٌتم التوصل إلى حل عن طرٌق التفاوض وبخصوص عملٌات حفظ السبلم ٌتم إنشاء لجان محاٌدة تقدم إلٌها الطلبات.



56 
 

 
 

 المبحث الثالث

 ٌة والواقع العملً لهذه الحصانةانتهاء الحصانة القضائٌة للمنظمة الدول

المسلم به أن الحصانات واالمتٌازات التً تمنح للمنظمة الدولٌة لم تمنح لمصلحة  من

 موظفٌها الشخصٌة أو الخاصة , بل تمنح لمصلحة الهٌبة التً ٌعملون بها .

حٌث تتمتع المنظمة الدولٌة , ككابن قانونً , بوضع متمٌز ٌتوافق مع الطبٌعة 

الدولٌة لٌست ظواهر عابرة فً العبلقات الخاصة التً أُنشبت من أجلها , والمنظمات 

وتطوٌرها على نحو دابم وفعال , لذلك تقرر منح المنظمات الدولٌة الحصانة القضابٌة 

 لُتعفى من الخضوع لقوانٌن دولة المقر .

وكما أن منح الحصانة القضابٌة للمنظمة الدولٌة ال ٌعنً حرٌة خرق قوانٌن دولة 

 قوانٌن دولة المقر .المقر وإنما ٌجب علٌها احترام 

لمنظمة الدولٌة بالتنازل عن هذه الحصانة القضابٌة والبد القضابٌة ل حصانةالتنتهً و 

 . أن ٌصدر هذا التنازل من الجهاز المختص بالمنظمة

والبد من اإلشارة أن هناك بعض الدول احترمت الحصانة القضابٌة للمنظمة الدولٌة 

ارة إلى أن هناك الكثٌر من الدول لم تحترم بشكل واضح وصرٌح ولكن البد من اإلش

 . هذه الحصانة

 على ذلك سوؾ نقوم بدراسة هذا المبحث عبر مطلبٌن : وبناءً 

 . المطلب األول : التنازل عن الحصانة القضابٌة للمنظمة الدولٌة

 . المطلب الثانً : العمل الدولً
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 المطلب األول

 الدولٌة التنازل عن الحصانة القضائٌة للمنظمة

 

إن منح المنظمات الدولٌة الحصانة القضابٌة ال ٌعنً حرٌة خرق قوانٌن دولة المقر , 

انٌن دولة المقر وعدم خرقها ألن وإنما ٌتوجب على المنظمة الدولٌة احترام قو

ة الدولٌة ال لمصلحة أشخاص تقررت أصبلً لمصلحة المنظم الحصانة القضابٌة

 ن فٌها .معٌنٌ

ة الدولٌة تتمتع بالحصانة القضابٌة فإن هذه األخٌرة ٌمكنها التنازل وبما أن المنظم

عنها من قبل الجهاز المختص فً المنظمة أو فً الدول األعضاء , وإذا حدث ذلك 

ٌعود االختصاص األصٌل لمحاكم دولة المقر فً النظر فً الدعاوى التً ُترفع ضد 

  المنظمة أو موظفٌها أو ضد ممثلً الدول األعضاء .

إذا ُرفعت دعوى أمام المحاكم الوطنٌة لدولة المقر أو لدولة أخرى ضد منظمة دولٌة 

فمن الطبٌعً أن ٌتم الدفع بالحصانة القضابٌة للمنظمة الدولٌة وٌكون ذلك إما بتوكٌل 

بٌه على هذه محام أو بقٌام السلطات المختصة فً الدولة التً تتبعها المحكمة بالتن

مة الدولٌة للدفع ة بالحصانة القضابٌة أو حتى بمثول المنظبتمتع المنظم المحاكم

مثول المنظمة أمام المحكمة ال ٌعنً تنازل المنظمة اس أن مجرد أس بالحصانة على

 عن حصانتها القضابٌة .

أما إذا أرادت المنظمة الدولٌة التنازل عن حصانتها القضابٌة فكٌؾ ٌتم ذلك ومن ٌقوم 

للمنظمة الدولٌة من قبل الجهاز المختص فً  نة القضابٌةبه ؟ ٌتم التنازل عن الحصا

, وإذا حدث ذلك ٌعود االختصاص األصٌل لمحاكم  المنظمة أو فً الدول األعضاء

  رفع ضد المنظمة الدولٌة .دولة المقر فً النظر فً الدعاوى التً تُ 

موال بلحظ أن التنازل عن الحصانة القضابٌة ال ٌمتد إلى حصانة التنفٌذ ضد أوٌُ 

المنظمة  , إذ للمنظمة وحدها أن تقرر وسابل تنفٌذ أي قرار صادر ضدها وإن كان 

ٌجب على المنظمة أال تلجؤ إلى التحكٌم ورفض التنفٌذ وذلك رؼبة فً المحافظة على 

حقوق اآلخرٌن وإن كانت دساتٌر بعض المنظمات المالٌة الدولٌة تنص على أن أموال 

تخضع إلجراءات الحجز أو التنفٌذ طالما لم ٌصدر حكم  المنظمة وأصولها ال ٌمكن أن

نهابً ضدها وٌجب أن ٌكون التنازل صرٌحاً وصادراً عن الجهاز المختص فً 

 . المنظمة
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وذهبت سكرتارٌة األمم المتحدة إلى أن عبارة " التنازل عن الحصانة ال ٌمتد إلى 

الحكم ال ٌمكن انتها فإن إجراءات التنفٌذ " تعنً أنه إذا لم تتنازل المنظمة عن حص

تنفٌذه بؤمر من المحكمة أو من جانب السلطات التنفٌذٌة المختصة , والموجهة ضد 

المنظمة أو أموالها وباختصار فإن طرٌقة االنصٌاع ألي قرار تبقى فً تقدٌر األمم 

 المتحدة .

أن وٌجب أن ٌكون التنازل صرٌحاً , ولذلك فقد قررت محكمة االستبناؾ فً الفلبٌن 

مجرد مثول منظمة الصحة العالمٌة أمام محكمة أول درجة لتدفع بحصانتها ضد 

 التقاضً ال ٌمكن تفسٌره على أنه تنازل عن تلك الحصانة .
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 المطلب الثانً

 العمل الدولً

 القضاء اإلٌطالً :

رفع هذا أبرمت الفاو عقداً الستبجار بعض المقار الخاصة بها مع أحد األشخاص وقد 

األخٌر دعوى ضد المنظمة للمطالبة بزٌادة اإلٌجار استناداً إلى أحد نصوص العقد 

 فدفعت المنظمة بعدم اختصاص المحاكم اإلٌطالٌة استناداً إلى حجج ثبلث وهً :

ك التً أنشؤت المنظمة ( من اتفاقٌة كوٌب 26) حالٌاً  25أنه بالتطبٌق للمادة  -

صدقت علٌه إٌطالٌا ٌلتزم كل عضو بؤن ٌمنح  والتً , وفٌها دستورها المنشا

بما فً , المنظمة كل الحصانات والتسهٌبلت التً ُتمنح للبعثات الدبلوماسٌة 

وقد رفضت المحكمة  . ذلك حصانة المبانً واألرشٌؾ وحصانة التقاضً

منح للدول العلٌا ذلك استناداً إلى أنه بالنسبة للحصانة ضد التقاضً التً تُ 

من  14لدولٌة فإنه ٌجب أن ٌإخذ فً االعتبار نص المادة والمنظمات ا

الدستور اإلٌطالً التً تقرر أن المصالح المشروعة للمواطنٌن ٌجب حماٌتها 

 . قضابٌاً 

والتً صدقت علٌها إٌطالٌا تتمتع  2753( من اتفاقٌة واشنطن  9وفقاً للمادة )  -

ة ضد أي إجراء إال المنظمة وممتلكاتها فً أي مكان وفً أي ٌد كانت بالحصان

وقد ردت إذا تنازلت عن حصانتها وهذا التنازل ال ٌمتد إلى إجراءات التنفٌذ , 

ن المادة المذكورة ال تضفً " حصانة عامة " على المحكمة على ذلك بقولها إ

( من نفس االتفاقٌة  9المنظمة ألن موضوعها مقر المنظمة ولما كانت المادة ) 

قد واكتساب األموال المنقولة والثابتة والتصرؾ فٌها تقرر أهلٌة المنظمة للتعا

إمكانٌة خضوع  االفتراضوالتقاضً فإن هذه األخٌرة تإكد على سبٌل 

 .وأن حصانتها لٌست عامة أو مطلقة  , المنظمة للمحاكم اإلٌطالٌة

بالتطبٌق التفاقٌة مزاٌا و حصانات الوكاالت المتخصصة التً وافقت علٌها  -

ٌجار للتحكٌم وهو ما وافق علٌه الطرفان فً عقد اإلٌجار إٌطالٌا ٌخضع اإل

المبرم بٌنهما وقد ردت المحكمة على ذلك بقولها أن االتفاقٌة المذكورة والتً 

تطلب من المنظمة إٌجاد وسابل لحل المنازعات الخاصة ال تشفع للمنظمة 

 .ألنها كما سبق القول , اعترفت لها الحكومة اإلٌطالٌة بؤهلٌة التقاضً

طبٌعة خاصة ٌخضع للقضاء  ة أٌضاً إلى أن العقد باعتباره ذاوقد استندت المحكم

اإلٌطالً بعكس التصرفات ذات الطبٌعة العامة ومعنى ذلك أن المحكمة استندت إلى 
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كانت المحكمة قد انتهت  بعة بخصوص الدول فً هذا الشؤن وإنالتفرقة التقلٌدٌة المت

إلى أن حكمها قد ال ٌتفق مع االتفاقٌات الدولٌة التً تنص على حصانة المنظمة 

 . المذكورة

 القضاء األمرٌكً :

فً قضٌة طلب فٌها المدعً ملٌون دوالر كتعوٌض عن انتهاك عقد من منظمة الدول 

التقاضً وبالتالً  األمرٌكٌة وسكرتٌرها العام , ودفع المدعى علٌهما بحصانتهما ضد

طالبا بعدم قبول الدعوى وقد ذهب القضاء األمرٌكً إلى أحقٌتهما فً ذلك استناداً إلى 

( والتً تقرر تمتع المنظمات  11) م 2745قانون حصانات المنظمات الدولٌة لعام 

 . الدولٌة بنفس حصانة التقاضً التً تتمتع بها الحكومات األجنبٌة

كانت تلك الحصانة تسري على الدعوى الحالٌة ؟ ذهب  لكن ذهب التساإل عما إذا

المدعى علٌهما إلى تؤٌٌد ذلك استناداً إلى أنه وقت صدور القانون المذكور عام 

كانت الحصانة التً تسري على الدول هً حصانة مطلقة , إال أن المحكمة  (2745)

الضٌقة والتً  تم تبنً فكرة الحصانة النسبٌة أو (2751)الحظت أنه ابتداء من عام 

عطً الدول حصانة عن أعمالها العامة والحكومٌة دون األعمال الخاصة والتجارٌة , تُ 

ولما كانت المنظمات الدولٌة وفق القانون السابق تتمتع بالحصانة التً تتمتع بها الدول 

فإن فكرة الحصانة الضٌقة تسري علٌها أٌضاً ولذلك فقد رفضت المحكمة الدفع بعدم 

 , عوى استناداً إلى أنها تتعلق بعقد خاص بإنشاء مبنى أي بنشاط تجاريقبول الد
(2)

 

وقد رفع المدعى علٌهما طلباً إلعادة النظر و وقؾ اإلجراءات و ادعٌا أن المنظمات 

الدولٌة لكونها من طبٌعة خاصة مختلفة عن الحكومات األجنبٌة فإن هذا االختبلؾ 

نسبة لكل القضاٌا التً تكون طرفاً فٌها تلك ٌبرر تطبٌق مبدأ الحصانة المطلقة بال

 . المنظمات

ح نجرس نص فً القانون المذكور على منوقد ردت المحكمة على ذلك بؤن الكو

الحصانة الممنوحة للحكومات األجنبٌة وأنه إذا كان قد  دولٌة " نفس "المنظمات ال

 . قصد منح المنظمات حصانة مطلقة لكان قد نص على ذلك صراحة

وانتهت المحكمة إلى أن الحصانة الضٌقة ال ٌمكن أن تشكل وسٌلة دفاع فً قضٌة ٌتم 

رفعها على أثر انتهاء عقد إنشاء مبنى حتى لو كان هذا المبنى مخصص لٌصبح مقراً 

  للمنظمة ألن العقد هو عقد تجاري , وبالتالً رفضت المحكمة ما طلبه المدعى 

 . علٌهما

                                                           
 . 399 – 396فا , قانون العبلقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة , مرجع سابق , ص د . احمد أبو الو (2)
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 القضاء النمساوي :

إلى رفض أي  –وهو ما قررته المحاكم فً كثٌر من الدول  –قضاء النمساوي ذهب ال

) موظؾ دولً  طلب بالحجز على أموال المنظمة ولو كانت من حق طرؾ ثالث 

مثبلً ( مدٌن للؽٌر , وعلة ذلك تكمن فً حصانة المنظمة ضد أٌة صورة من صور 

األموال قبل دفعها إلى اإلجراءات القانونٌة التً تتخذ ضدها , وألن الحجز على 

 الموظؾ ٌعتبر أخذاً جبرٌاً ألموال المنظمة نفسها.

 . وقد سار القضاء الفرنسً والقضاء اللبنانً بهذا االتجاه

بؤن مجلس منظمة التعاون  (2754)ضت إحدى المحاكم الفرنسٌة عام فقد ق

تً أقامها االقتصادي األوربً ٌتمتع بالحصانة القضابٌة وردت لهذا السبب الدعوى ال

ة بناء لمكاتبه على وجبها منع المجلس المذكور من إشادمالك أرض مجاورة وطلب بم

. األرض المملوكة للمجلس
(2)

أصدرت إحدى المحاكم اللبنانٌة  (2759)وفً عام  

حكماً كان قد قضى بؤنه لٌست ألٌة محكمة تابعة إلحدى الدول األعضاء فً منظمة 

الدعاوى التً توجه ضدها باعتبار أن األمم المتحدة األمم المتحدة صبلحٌة النظر ب

. وفروعها تتمتع بالحصانة القضابٌة 
(1)

 

 القضاء السوري :

فً سورٌا كان العمل ٌجري على تمتع المنظمة الدولٌة والهٌبات المنبثقة عنها 

بالحصانة القضابٌة إذ كان من رأي حكومة الجمهورٌة العربٌة السورٌة فٌما ٌتعلق 

بوكالة إؼاثة وتشؽٌل البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن أنه : " ٌجب التفرٌق بٌن موظفً الوكالة 

كالة ٌتمتعون بحصانات وإعفاءات على ؼرار الرسمٌٌن ومكاتبها , فموظفو الو

البعثات الدبلوماسٌة , أما مشارٌع وأعمال الوكالة التً ترتدي طابعاً اقتصادٌاً أو 

تجارٌاً  وتتصل بمصالح كثٌر من الناس من مواطنٌن و الجبٌن وعمال ومتعهدٌن 

ل تتعداها فهذه ال تتصل بصمٌم الوكالة الدبلوماسٌة ب الخومستؤجرٌن ومبلكٌن .... 

إلى نطاق مصالح مادٌة ال ٌمكن تطبٌق الحصانات واإلعفاءات من أجلها ومن ضمنها 

قضاٌا العمال و دعاوٌهم ثم تراجعت الحكومة السورٌة عن هذا الرأي بعد أن لمست 

                                                           
(2)                                                                            I . L . R  : International law reports , (1954) ,p.279. 
 .2341,ص  2792, المجلد الثامن ,إعداد حسٌن زٌن , بٌروت, 2794 – 2745خبلصة االجتهاد فً النشرة القضابٌة اللبنانٌة  ((1
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عرقلة أعمال الوكالة المذكورة بسبب كثرة الدعاوى المقامة علٌها أمام المحاكم 

. من أحكام ضد الوكالة المذكورة  ما كان قد صدرة وتم توقٌؾ تنفٌذ السورٌ
(2)

 

بتوجٌه الكتب الرسمٌة إلى النٌابات العامة فً  السورٌة وقامت وزارة العدل

المحافظات لبٌان هذا الموقؾ من الحصانة التً تتمتع بها الوكالة المعنٌة حٌث جاء 

 فً أحد هذه الكتب ما ٌلً :

/  2/  3الخارجٌة السورٌة المإرخ فً عث إلٌكم بصورة عن كتاب وزارة نب  "

( المتضمن شكوى وكالة إؼاثة وتشؽٌل  13 – 43 – 17 – 5رقم )  2759

ن هذه البلجبٌن من قبل محكمة البداٌة فً حمص بدعوى مقامة علٌها من قبل .... وإ

لحصانة من كل ة عن منظمة األمم المتحدة وهً تتمتع باالوكالة من الهٌبات المتفرع

( من اتفاقٌة امتٌازات  4( من المادة )  22) أ ( من الفقرة )  مبلً بالبندمقاضاة ع

(  21وحصانات منظمة األمم المتحدة المصدقة بموجب المرسوم التشرٌعً رقم ) 

 33( تارٌخ  15وقد سبق أن أذعنا ببلؼاً برقم )  2753/  9/  3       الصادر بتارٌخ

 ." ا الحكملفتنا به نظر القضاة إلى هذ 2756/  4/ 
(1)

  

وطلبت هذه الوزارة من الجهة التً تمت مخاطبتها بٌان كٌفٌة قبول هذه الدعوى 

ومصٌر الدفع بعدم االختصاص الذي أثارته الجهة المدعى علٌها ) وهً الوكالة 

المذكورة ( أما بالنسبة للببلغ الذي أشارت إلٌه وزارة العدل فقد ورد فٌه أن بعض 

تزال تنظر فً الدعاوى المقامة على وكالة اإلؼاثة المذكورة , الدوابر القضابٌة ال 

جزابٌة وتتخذ بعض اإلجراءات المتعلقة بهذه الدعاوى , رؼم الببلغ  ممدنٌة كانت أ

و لما كانت وكالة األمم المتحدة إلؼاثة  2751/  5/  22( المإرخ فً  53رقم ) 

        تحدة بموجب القرار رقم وتشؽٌل البلجبٌن هً هٌبة منبثقة عن منظمة األمم الم

             ( تارٌخ  6/  523والقرار رقم )  2747/  21/  9( تارٌخ  2/  331) 

الصادر عن الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة باالستناد إلى مٌثاقها  2751/  2/  16

لذلك فهً تتمتع  (2746)واالتفاقٌات الناظمة لحصانات وامتٌازات األمم المتحدة لعام 

التً تؤلفت من ممثلٌن عن وزارة الخارجٌة صانة  القضابٌة ولما كانت اللجنة بالح

والوكالة المعنٌة قد أضحت هً المرجع للنظر فً الدعاوى التً تكون الوكالة طرفاً 

                                                           
بٌن األمٌن العام لوزارة الخارجٌة وربٌس وكالة إؼاثة البلجبٌن والمدٌر اإلقلٌمً  17/22/2752محضر المقابلة التً تمت بتارٌخ  (2)

قانون العقوبات ,مطبعة الجامعة السورٌة ,دمشق  فً سورٌة , مشار إلٌه فً د. عدنان الخطٌب الوجٌز فً شرح المبادئ العامة فً
 . 134, ص 2755,

الكتب الرسمٌة منذ عام  –منشور فً : مطالعات إدارة التشرٌع بوزارة العدل  –كتاب وزارة العدل إلى النٌابة العامة فً حمص  ((1

 . 333وضع وترتٌب المكتب الفنً بمحكمة النقض, ص 2791وحتى عام  2753
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فٌها , واعتبرتها وزارة العدل لجنة لحل الخبلفات ولفتت نظر الدوابر القضابٌة 

رإٌة مثل هذه الدعاوى قبل إحالتها إلى اللجنة المذكورة .  السورٌة إلى عدم
(2)

 

عامة فً ضمنت وزارة العدل كتابها الموجه إلى النٌابة ال 2797/  5/  14وبتارٌخ 

لقاء الحجز على ما للمدٌن تحت ٌد المنظمات الدولٌة حٌث دمشق رأٌها حول إمكانٌة إ

.... المتضمن إلقاء الحجز  ذكرت أن قرار الحجز االحتٌاطً الصادر عن محكمة

......علٌهماالحتٌاطً على استحقاقات المدعى 
(1)

لدى المركز العربً للتدرٌب  

قد جاء مخالفاً ألحكام القانون وعللت ذلك بالقول : إن  قاإلذاعً والتلفزٌونً فً دمش

 هذا المركز تسري علٌه اتفاقٌة حصانات وامتٌازات جامعة الدول العربٌة عمبلً بؤحكام

( من هذه االتفاقٌة  3وإن المادة )  1/23/2795/ تارٌخ  93المرسوم التشرٌعً رقم /

تنص على عدم خضوع األموال والموجودات أٌنما تكون وأٌاً كان حابزها إلجراءات 

التفتٌش أو الحجز .... أو ما ماثل ذلك من اإلجراءات الجبرٌة , كما أن إببلغ الجهة 

نما هو جزء من اإلجراءات مدٌن تحت ٌد اآلخرٌن , إحجز ما للالمحجوز تحت ٌدها 

التنفٌذٌة خاصة وأنه تترتب على هذا التبلٌػ آثار قانونٌة .
(3)

وهذا الرأي العام لم ٌكن  

سلٌماً ألنه لم ٌفرق بٌن أموال المنظمة وأموال المدعى علٌهم فً هذه القضٌة , إذ ال 

د المنظمة الدولٌة , ألن هذا الحجز ما ٌمنع من إلقاء الحجز تحت ٌ –قانوناً  –ٌوجد 

لٌس موجهاً ضدها وإنما موجه ضد أشخاص ٌملكون أمواالً تحت ٌدها ال ٌتمتعون 

 . بؤٌة حصانة قضابٌة

على إلقاء الحجز تحت ٌد السفارة العراقٌة  –وبحق  –وسبق لهذه الوزارة أن وافقت 

هذه السفارة , تعود على بدالت إٌجار عقار مستؤجر من قبل  (2769 ) فً دمشق عام

 .لشخص مدعى علٌه فً قضٌة مماثلة
(4)

لكل من البعثة الدبلوماسٌة  علماً أنّ  

 . والمنظمة الدولٌة الوضع القانونً نفسه من هذه الناحٌة

وجهت وزارة العدل كتاباً إلى النٌابة العامة فً دمشق بٌنت  25/4/2797وبتارٌخ 

دابرة التنفٌذ على أموال االتحاد العربً بموجبه أنه ال ٌجوز إلقاء الحجز من قبل 

لؤلسمنت و مواد البناء باعتباره هٌبة دولٌة عربٌة منبثقة عن مجلس الوحدة 

االقتصادٌة العربٌة وذلك عندما عمدت هذه الدابرة إلى إٌقاع الحجز على أموال 

                                                           
منشور فً مجموعة قانون أصول المحاكمات الجزابٌة السورٌة , إعداد  2756/  4/  33( المإرخ فً  15وزارة العدل رقم ) ببلغ  (2)

 . 46, ص  2799: أدٌب استانبولً , دار األنوار للطباعة , دمشق , 
اد القضابً فً ربع قرن , المبادئ لدى محكمة البداٌة المدنٌة السادسة فً دمشق , االجته 2797لعام  6633الدعوى رقم أساس  ((1

 أحمد بدر . –إعداد عزة ضاحً  2794 – 2747القانونٌة التً قررتها الؽرؾ المدنٌة لمحكمة النقض السورٌة من حزٌران 
 . 14/5/2797تارٌخ  3/  1349كتاب وزارة العدل الموجه إلى المحامً العام األول فً دمشق برقم  (3)

 . 197د . إبراهٌم بصراوي الكراؾ, حصانة الدبلوماسً والعامل الدولً , مرجع سابق ,ص  (4)
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 .االتحاد تنفٌذاً لمضمون ملؾ تنفٌذي لمصلحة أحد موظفٌها السابقٌن 
(2)

وكان هذا  

ولٌس ألشخاص ال صفة لهم تربطهم  –الرأي سدٌداً ألن هذه األموال تعود للمنظمة 

وبالتالً ال ٌمكن أن تكون مطرحاً للحجز ألنها  –بالمنظمة , كما هً الحالة السابقة 

 . تتمتع بالحصانة القضابٌة فً هذا الصدد

مات الدولٌة بالحصانة تمتع المنظالتشرٌع فً وزارة العدل قد قالت بوكانت إدارة 

القضابٌة فٌما ٌتعلق بدعاوى التخمٌن واإلخبلء , هذا ما تبٌن من خبلل الكتاب الموجه 

الذي بٌنت فٌه عدم  (2793)إلى النٌابة العامة فً دمشق عن طرٌق وزارة العدل عام

إمكانٌة إقامة دعوى تخمٌن لعقار فً دمشق مإجر لوكالة إؼاثة وتشؽٌل البلجبٌن 

. نٌٌن استناداً لتمتع هذه المنظمة بالحصانة القضابٌة الفلسطٌ
(1)

 

الموجه إلى النٌابة العامة فً حلب عام  وعادت هذه اإلدارة وأكدت هذا الرأي بكتابها

عندما ذكرت فٌه أنه ال ٌجوز إقامة دعوى تخمٌن وإخبلء لعقار مإجر  (2791)

لسبب لكاردا ( فً مدٌنة حلب للمركز الدولً للبحوث الزراعٌة فً المناطق الجافة ) إٌ

. السابق ذاته 
(3)

 

واستمر العمل بهذا الرأي حتى بداٌة العقد الحالً ونتٌجة لكثرة الخبلفات مع هذه 

كتاباً مهماً  33/7/2772المنظمة وجهت وزارة الخارجٌة إلى وزارة العدل بتارٌخ 

م المحاكم السورٌة بٌنت لها فٌه أنها ال ترى مانعاً من إقامة الدعاوى القضابٌة أما

المختصة على المركز الدولً للبحوث الزراعٌة فً المناطق الجافة من قبل كل من له 

حقوق أو مطالبات مالٌة ناشبة عن عمله لدى المركز المشار إلٌه ولم ٌتمكن من 

الوصول إلى حقوقه التً ٌدعٌها تجاه المركز ال بالطرٌقة المباشرة و ال عن طرٌق 

ً بذلت مساعٌها دون جدوى واستنفدت بذلك الوسابط المباشرة هذه الوزارة الت

والدبلوماسٌة ولم ٌبق أمامه إال رفع األمر إلى القضاء وأن هذه الوزارة ترى أنه لم 

                                                           
الذي ورد فٌه ما ٌلً : " كتبت إلٌنا  25/4/2797/ تارٌخ 3735كتاب وزارة العدل الموجه إلى المحامً العام األول فً دمشق رقم / (2)

ُتعلمنا عن قٌام دابرة التنفٌذ بدمشق بإلقاء  46/97و برقم  27/1/2797ارٌخ األمانة العامة لبلتحاد العربً لؤلسمنت ومواد البناء بت
تارٌخ  2397/739الحجز على أموال االتحاد المنقولة ولمصلحة المدعو ...... أحد موظفٌها السابقٌن فً الملؾ التنفٌذي رقم 

تعتبر أن المبعوث  2799( لعام 23سورٌة بالقانون رقم ) ولما كانت اتفاقٌة فٌٌنا للعبلقات الدبلوماسٌة التً انضمت إلٌها 17/21/2799
( الموجه إلى  3/  2476برقم )  16/4/2799الدبلوماسً ٌتمتع بالحصانة إزاء القضاء المدنً , وهو ما أكد علٌه كتابنا المإرخ فً 

 17/7/2799/ تارٌخ 6437ورقم / 2799/ 4/  5( تارٌخ 923المحامً العام األول بدمشق وأوضحته كتب هذه الوزارة المتعددة رقم )
 . وكان مإدى ذلك عدم قانونٌة إلقاء الحجز على أموال االتحاد كون أمواله المنقولة وؼٌر المنقولة ال تكون مطرحاً للحجز وبالتالً عدم

ٌكم إببلغ رباسة التنفٌذ بدمشق قانونٌة اإلجراء الذي قامت به دابرة التنفٌذ بدمشق والمتمثل بإٌقاعها الحجز خبلفاً للقانون لذلك نطلب إل
 إلعمال حكم القانون فً القرار المتخذ"

 دابرة التنفٌذ بدمشق.  17/21/2799تارٌخ  2397/739اإلضبارة التنفٌذٌة رقم  

الذي نص على أنه : " إشارة إلى  25/3/2793تارٌخ  12944كتاب وزارة العدل الموجه إلى المحامً العام األول بدمشق رقم  ((1

بؤن وكالة األمم المتحدة إلؼاثة وتشؽٌل البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن  13/2/2793( تارٌخ 27/22/165/233)5ب وزارة الخارجٌة رقم م/كتا
 تتمتع بالحصانة الدبلوماسٌة وٌنبؽً تسوٌة موضوع الدعوى المدنٌة المقامة علٌها ) تخمٌن عقار ( بالطرق الدبلوماسٌة" .

 
الذي نص على أنه : " وردنا كتاب  16/4/2791تارٌخ  4557إلى المحامً العام األول فً حلب رقم كتاب وزارة العدل الموجه  (3)

من المواطن ... من حلب ٌطلب رأي إدارة التشرٌع فً إمكانٌة مقاضاة المركز الدولً للبحوث الزراعٌة ) إٌكاردا ( بشؤن تخمٌن عقاره 
وبعد دراسة الموضوع تبٌن أنه ال ٌحق للمواطن إقامة دعوى مدنٌة على ربٌس  المإجر للمركز المذكور وإمكانٌة إقامة دعوى إخبلء

 المركز لشموله بالحصانة المدنٌة والطرٌق الصحٌح فً مثل هذه الحالة مراجعة المركز عن طرٌق وزار الخارجٌة لحل الموضوع ودٌاً".
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ٌعد من حق المركز اإلدعاء بالحصانة الدبلوماسٌة ألنها وضعت لحماٌة البعثات 

هم ولٌتمكنوا من القٌام بواجباتهم الدبلوماسٌة والدبلوماسٌٌن من التجاوز أو التعدي علٌ

ولٌس للتجاوز على حقوق المواطنٌن العاملٌن لدٌها أو المتعاملٌن معها أو مع موظفٌها 

 . الدبلوماسٌٌن
(2)

 

وقد انسحب هذا المبدأ على المنظمات الدولٌة األخرى التً لها فروع فً سورٌة وحد 

 من نطاق حصانتها القضابٌة فً القضاٌا المدنٌة .

الحصانة القضابٌة الممنوحة للمنظمة الدولٌة ال ٌمكن أن تحقق الؽاٌة المرجوة منها  إن

إال إذا اُتبعت بحصانة ُتمنح لموظفً هذه المنظمة حتى تتمكن المنظمة من أداء مهامها 

 سنقوم بدراسته فً الفصل الثانً . بفاعلٌة , وهذا ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
المعمم من وزارة العدل  33/7/2772تارٌخ  5699(  163/  22/  99)  6كتاب وزارة الخارجٌة الموجه إلى وزارة العدل رقم   (2)

 . 2772/ 7/  33تارٌخ  9764برقم 
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 الفصل الثانً 

 الحصانة القضائٌة للموظفٌن الدولٌٌن 

 

إن موضوع الحصانة القضابٌة للموظفٌن الدولٌٌن موضوع مهم , لذلك سنقوم 

 بمعالجة هذا الفصل فً أربعة مباحث على النحو التالً :

 المبحث األول : مفهوم الموظؾ الدولً .

 المبحث الثانً : ماهٌة الحصانة القضابٌة للموظفٌن الدولٌٌن .

 حث الثالث : الحصانة القضابٌة اإلدارٌة للموظؾ الدولً .المب

المبحث الرابع : انتهاء الحصانة القضابٌة للموظفٌن الدولٌٌن والواقع العملً لهذه 

 الحصانة .

 المبحث األول

 مفهوم الموظف الدولً

من المتعارؾ علٌه أن المنظمات الدولٌة تستعٌن فً أدابها لوظابفها وإنجاز مهماتها 

د كبٌر من العاملٌن منهم الفنً واإلداري والدبلوماسً , وبعض هإالء ٌعمل بعد

بصفة دابمة , وآخرون ٌعملون بصفة مإقتة , أو إلنجاز مهام محددة ومعٌنة والتسمٌة 

          ندولٌون على هإالء هً : المستخدمون الدولٌوالتً ٌطلقها الفقهاء ال

"Agents internationaux  " ٌفرق بٌن تعبٌر  بعض الفقهاء ومع ذلك فإن

 المستخدم الدولً وتعبٌر الموظؾ الدولً
(2)

, فٌرى أن استعانة المنظمة الدولٌة  

ببعض األشخاص ألداء مهمة معٌنة ال ٌعنً أن ٌعتبر كل هإالء موظفٌن لدى المنظمة 

 . , وإن ذهب إلى أن العكس صحٌح , أي أن كل موظؾ دولً ٌعتبر مستخدماً دولٌاً 

إدي مهمة دولٌة لحساب سلطة فً هذا الصدد أن المستخدم الدولً هو كل من ٌُ وٌرى 

دولٌة أي سلطة تمثل أكثر من دولة وبالتالً فإن من ٌإدي مهمة دولٌة لصالح دولة 

 . معٌنة ال ٌعتبر مستخدماً دولٌاً 

                                                           
 . 56, ص 2796د . جمال طه ندا , الموظؾ الدولً , دراسة مقارنة فً القانون الدولً اإلداري , الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ,  (2)
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وقد تعرضت محكمة العدل الدولٌة لهذا الموضوع , أي ما هو المقصود بمستخدمً 

نٌسان  22المنظمات الدولٌة أو موظفٌها وذلك فً الرأي االستشاري الصادر فً 

بشؤن التعوٌض عن األضرار التً تصٌب موظفً األمم المتحدة , حٌث  (2747)

جر ٌعمل بصفة دابمة أو ن أصد به كل موظؾ بؤجر أو بدوذكرت أن هذا التعبٌر ٌق

مإقتة , ٌعٌن بواسطة أحد أجهزة المنظمة للممارسة أو للمساعدة فً ممارسة إحدى 

 .وظابؾ المنظمة , وباختصار : " كل شخص تعمل المنظمة بواسطته " 

وٌتضح من ذلك أن كل شخص تعهد إلٌه المنظمة الدولٌة بمهمة أو بعمل ٌمارسه 

عد والتعلٌمات التً تحددها أجهزتها المختصة ٌعتبر باسمها ولحسابها ووفق القوا

 مستخدماً أو موظفاً دولٌاً فً المنظمة .

ونصل من ذلك إلى تعرٌؾ الموظؾ الدولً بؤنه : كل من ٌعمل فً خدمة إحدى 

المنظمات الدولٌة بصفة مستمرة و دابمة , و وفق ما تملٌه أحكام مٌثاقها و لوابحها 

. المنظمة  مستهدفاً تحقٌق أهداؾ هذه
(2)

وهكذا فإن مصطلح " الموظفٌن الدولٌٌن "  

إنما ٌطلق على من ٌعملون بالمنظمة الدولٌة على سبٌل الدوام واالستمرار من أجل 

ٌخضعون فً  نتحقٌق هدؾ دولً ٌخدم مصالح الجماعة الدولٌة بؤسرها , والذٌ

وٌتضمن ما  عملهم هذا إلى نظام قانونً خاص تضعه المنظمة التً ٌعملون بها ,

واستمرار شمول  ضمانات وما ٌخضعون له من واجباتٌتمتعون به من حقوق و

إنما ٌمٌزهم عن  , الوظٌفة الدولٌة التً ٌمارسها الموظفون الدولٌون على هذا النحو

صفة مإقتة  اسواهم من الموظفٌن المإقتٌن الذٌن ٌكلفون بؤعمال من قبل المنظمة له

 وعارضة , كالخبراء والمحكمٌن والمحققٌن .

وٌرى بعضهم , أن التفرقة بٌن الموظفٌن الدولٌٌن الدابمٌن والموظفٌن الدولٌٌن 

المإقتٌن , إنما هً تفرقة نسبٌة , تتوقؾ على ظروؾ و أوضاع معٌنة تختلؾ من 

بح الوظٌفة منظمة إلى أخرى , فبعض المنظمات الدولٌة التً ال ترؼب فً أن تص

العامة مهنة أو حرفة , نجد أنها ال تعتمد إال على موظفٌن مإقتٌن فقط , كما هو الحال 

قد تفضل خبلل  , بالنسبة لحلؾ شمال األطلسً وبعض المنظمات الدولٌة األخرى

فترة معٌنة ولظروؾ معٌنة خاصة بها االعتماد على موظفٌن مإقتٌن فقط , ولكن 

فً خدمة المنظمة لمدة طوٌلة ٌصبحون بعدها كالموظفٌن  كمتعاقدٌن , حٌث ٌستمرون

 . الدولٌٌن الدابمٌن

                                                           
,          1323, دار المنهل اللبنانٌة , بٌروت ,1ارٌخها قوانٌنها و أصولها , ط د . هانً الرضا , العبلقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة ت ((2

 .124ص 
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وعلى هذا ٌمكن االستنتاج بؤن العناصر التً البد من توفرها فً الموظؾ الدولً هً 

 التالٌة :

أن ٌإدي الموظؾ الدولً عمله خدمة لمنظمة دولٌة أو ألحد أجهزتها , فبل  -2

لخدمة دولة معٌنة أو مإسسة دولٌة ال ٌصح  ٌعتبر موظفاً دولٌاً من ٌإدي عمله

 . بالنسبة لها وصؾ المنظمة الدولٌة

أن ٌستهدؾ الموظؾ من خبلل ممارسته لعمله تحقٌق مصالح المنظمة ولٌس  -1

وال ٌحول دون توافر هذا العنصر أن ٌإدي الموظؾ .مصلحة دولة بعٌنها 

وراء هذا النشاط نشاطه داخل اإلطار اإلقلٌمً لدولة معٌنة ما دام ٌهدؾ من 

 كما هو الحال المحدد إقلٌمٌاً ومكانٌاً , تحقٌق المصلحة الدولٌة المشتركة ,

الذٌن ٌعملون فً أجهزة ومكاتب إقلٌمٌة تابعة للمنظمات بالنسبة للموظفٌن 

    وكالة األمم المتحدة لؽوث وتشؽٌل البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن  ًالدولٌة , كموظف

مم المتحدة الذٌن ٌعملون فً قٌادة األمم المتحدة فً (  وموظفً األ ا) األونرو

كوبا أو فً الكونؽو وال ٌخص أنه فً مثل هذه األحوال ٌظهر كذلك الصالح 

 . الدولً العام الذي ٌحكم تصرفات هإالء الموظفٌن

خضوع الموظؾ فً أدابه لعمله إلشراؾ أجهزة المنظمة الدولٌة وفقاً لما تملٌه  -3

وبالتالً ال ٌعتبر موظفاً دولٌاً من ٌخضع فً أدابه  , هاأحكام مٌثاقها ولوابح

لعمله لقوانٌن دولته أو تعلٌماتها , وعلى ذلك فإن ضباط قٌادة منظمة حلؾ 

لٌٌن , بل ممثلٌن موظفٌن دو –على سبٌل المثال  –شمال األطلسً ال ٌعتبرون 

ة لتعلٌمات ٌخضعون فً أدابهم ألعمالهم فً القٌادة العامة للمنظم لدولهم ألنهم

حكوماتهم وأوامرها ولؤلحكام التً تتضمنها قوانٌنها العسكرٌة , وتإكد مواثٌق 

المنظمات الدولٌة على الصفة الدولٌة لموظفٌها وعلى تعهد الدول األعضاء 

 . باحترامها وعلى مسإولٌة موظفٌها أمام المنظمة وحدها

اطه , وأن ٌكون أن ٌتفرغ الموظؾ ألداء عمله بالمنظمة مكرساً لها كل نش -4

 . ذلك بصفة مستمرة ولٌس بصورة مإقتة و آنٌة عارضة

أن ٌتم تحدٌد النظام القانونً الذي ٌخضع له الموظؾ بطرٌقة دولٌة , أي عن  -5

 . طرٌق اتفاقٌة دولٌة

 

 



69 
 

 
 

فضبلً عن ذلك فإن هناك اختبلفاً واضحاً بٌن الموظفٌن الدولٌٌن وبٌن ممثلً الدول 

 : وٌظهر هذا االختبلؾ من عدة نواح أجهزتها المختلفة ,األعضاء فً المنظمة وفً 

 من حٌث التبعٌة والمساءلة : -2

بتعٌٌن ممثلٌها التابعٌن لها , فإن المنظمة الدولٌة فبٌنما تقوم الدول األعضاء 

ها هً التً تتولى تعٌٌن الموظفٌن الذٌن ٌعملون لدٌها , سواء تم ذلك عن طرٌق

رشٌح من حكومات الدول األعضاء , وإذا كان على ت وباختٌار مباشر أو بناءً 

ممثلو الدولة ٌسؤلون أمام دولهم فقط , فإن الموظفٌن الدولٌٌن ال ٌسؤلون إال 

 .أمام المنظمة التً ٌتبعونها 

 من حٌث التصرفات : -1

تنصرؾ آثار تصرفات ممثلً الدول لدى المنظمة إلى دولهم , حٌث تلتزم بها 

آثار تصرفات الموظفٌن الدولٌٌن فتنصرؾ إلى وتتحمل المسإولٌة عنها , أما 

ً حالة اشتراكهم فً التصوٌت على قرار تصدره فالمنظمة نفسها وذلك 

 المنظمة.

 :من حٌث الحصانات واالمتٌازات -3

وفً هذا المجال ٌبرز الفرق بٌن الموظؾ الدولً وممثل الدولة , فاألول ٌتمتع 

فٌها الدولة التً ٌحمل  الدول بما حصانات وامتٌازات مطلقة تجاه جمٌعب

جنسٌتها , إال أنها حصانات وامتٌازات مقررة لصالح الوظٌفة الدولٌة ذاتها , 

أما ممثلو الدول فبل ٌتمتعون بالحصانات واالمتٌازات فً مواجهة دولهم , 

وإنما ٌتمتعون بها فً مواجهة ؼٌرها من الدول ألن هذه الحصانات 

 التً ٌمثلونها ولٌس ألشخاصهم . واالمتٌازات قد تقررت لصالح الدولة
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  المبحث الثانً

 للموظفٌن الدولٌٌنماهٌة الحصانة القضائٌة  

ٌعتبر وجود الموظفٌن الدولٌٌن من الدعامات األساسٌة البلزمة لتمكٌن المنظمات 

الدولٌة من مباشرة نشاطها والنهوض بمهامها وبالتالً تحقٌق األهداؾ والؽاٌات 

 . منهاالمرجوة 

ؼٌر أن إسهام هإالء الموظفٌن فً تسٌٌر شإون وأعمال المنظمة ال ٌمكن أن تكون له 

فعالٌة فً هذا الصدد إال إذا تمتعوا بمجموعة من المزاٌا والحصانات التً تكفل لهم 

تنؤى بهم عن الخضوع ألٌة مإثرات خارجٌة أو ومباشرة وظابفهم بحرٌة واستقبلل , 

أو , خاصة تلك التً ٌوجد فٌها مقر المنظمة  , ب الدولةالرضوخ ألي ضؽط من جان

وهم فً , وكذلك التً ٌنتمون إلٌها بجنسٌتهم  , التً ٌمارسون وظابفهم على إقلٌمها

باعتبار أن ممثلً الدول  و ذلك ٌتمٌزون عن ممثلً الدول األعضاء فً المنظمة ,

أنه ال ٌحتج بها فً األعضاء وإن تقررت لهم مزاٌا وحصانات أثناء عملهم , إال 

 .مواجهة الدول التً ٌمثلونها
(2)

ولٌس من شك فً أن ذلك ٌمكن الموظفٌن الدولٌٌن  

 , وفً جو من الثقة والطمؤنٌنة واالستقرار , من أداء أعمالهم على الوجه األكمل

وتبعاً لذلك فإن االمتٌازات والحصانات التً ٌتمتع بها هإالء , والتً ٌطلق علٌها 

الدبلوماسٌة  ت والحصانات الدولٌة تمٌٌزاً لها عن االمتٌازات والحصاناتاالمتٌازا

المباشرة المترتبة على  التً ٌتمتع بها ممثلو الدول , تعد بهذه المثابة من النتابج

االعتراؾ للمنظمة الدولٌة بالشخصٌة القانونٌة الدولٌة ألنها تعبر عن استقبلل المنظمة 

نات التً ٌتمتع بها الموظفون الدولٌون على هذا النحو وموظفٌها فاالمتٌازات والحصا

 –كلٌاً أو جزبٌاً  – رات المتقدمة قُصد بها عدم إخضاعهموالتً تملٌها االعتبا

ازات والحصانات ن االعتراؾ باالمتٌ. وٌمكن القول إ لبلختصاص اإلقلٌمً ألٌة دولة

أمراً مسلماً به من قبل أعضاء الجماعة الدولٌة , مما انعكس  دالهإالء الموظفٌن ؼ

وبالتالً تحقٌق المنظمات الدولٌة ألؼراضها وأهدافها , أثره على أدابهم لواجباتهم 

 . المنشودة

     ( و 13ن ) ات ومزاٌا األمم المتحدة والمادتٌ( من اتفاقٌة حصان 29طبقاً للمادة ) 

وحصانات المنظمات المتخصصة ٌتمتع موظفو األمم ( من اتفاقٌة امتٌازات  12) 

 : تخصصة بالحصانات والمزاٌا اآلتٌةالمتحدة والمنظمات الم

                                                           
 . 257د . جمال طه ندا , الموظؾ الدولً , مرجع سابق , ص   ((2
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الحصانة القضابٌة بصفة عامة عما ٌصدر منهم من أعمال بصفتهم الرسمٌة  -2

 . بما فً ذلك ما ٌصدر عنهم شفوٌاً أو كتابةً 
(2) 

تً ٌتقاضونها من المنظمة اإلعفاء من أي ضرٌبة على ماهٌاتهم ومرتباتهم ال -1

 , وهذا اإلعفاء ال ٌستهدؾ خلق طبقة ممٌزة من الموظفٌن , التً ٌتبعونها

بؽض النظر عن  , وإنما لتحقٌق المساواة فً الرواتب بٌن الموظفٌن الدولٌٌن

و أننا أخضعنا كل موظؾ دولً لنظام األمر الذي ٌمكن أن ٌختل ل , لجنسٌةا

 الضرابب الخاص ببلده .

فاء من التزامات الخدمة الوطنٌة وفً هذا ٌقول األستاذ الدكتور محمد اإلع -3

طلعت الؽنٌمً أنه إذا سمحنا للدول بؤن تفرض الخدمة العسكرٌة على 

مواطنٌها حتى ولو كانوا ٌشؽلون وظابؾ دولٌة فإن ذلك قد ٌنتهً إلى تعطٌل 

د كبٌر أو عد – اموظفوه الدولٌة وشل حركتها إذا ما استدعًعمل المنظمة 

ألداء الخدمة العسكرٌة .  –منهم 
(1) 

اإلعفاء بالنسبة لهم وزوجاتهم وألفراد عاببلتهم الذٌن ٌعولونهم من جمٌع قٌود  -4

 . الهجرة ومن اإلجراءات الخاصة بقٌد األجانب

منح للموظفٌن فً درجاتهم من أعضاء السلك ذات التسهٌبلت التً تُ  -5

الشؤن فٌما ٌتعلق بالنظم الخاصة  الدبلوماسً المعتمدٌن لدى الدولة صاحبة

 بالقطع .

ذات التسهٌبلت بالنسبة لهم ولزوجاتهم وألفراد أسرهم الذٌن ٌعولونهم التً  -6

تمنح للمبعوثٌن الدبلوماسٌٌن فً وقت األزمات الدولٌة وذلك فٌما ٌتعلق 

 بعودتهم إلى وطنهم.

ول سبة أستوردونه من أثاث ومتاع لمنااإلعفاء من الرسوم الجمركٌة عما ٌ -9

( من اتفاقٌة  29فقرة  5مادة ) ال ,توطن لهم فً الدولة صاحبة الشؤن 

 امتٌازات وحصانات األمم المتحدة.

 

 

 

 

                                                           
 , 1339د. عبد العزٌز العبٌكان , الحصانات واالمتٌازات الدبلوماسٌة والقنصلٌة فً القانون الدولً , مكتبة العبٌكان , الرٌاض ,  ((2

 .435ص 
 .  246, ص 2799د. محمد طلعت الؽنٌمً , الوجٌز فً التنظٌم الدولً , منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة,  (1)
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 وعلى ذلك سوؾ نقوم بدراسة هذا المبحث عبر أربعة مطالب كاآلتً :

 المطلب األول : األساس القانونً المتٌازات وحصانات الموظفٌن الدولٌٌن ومصدرها.

 . الثانً : فبات الموظفٌن الدولٌٌن ومدى تمتع كل منهم بالحصانة القضابٌةالمطلب 

المطلب الثالث : التفرٌق بٌن األعمال الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة التً ٌقوم بها الموظؾ 

 . الدولً

 . المطلب الرابع : جنسٌة الموظؾ الدولً وأثرها على حصانته القضابٌة

 

 المطلب األول

 لمتٌازات وحصانات الموظفٌن الدولٌٌن ومصدرهااألساس القانونً 

إن حصانات الموظفٌن الدولٌٌن لها أساس قانونً تستند علٌه ولها مصدر وبدون هذه 

 . الحصانات واالمتٌازات ال ٌستطٌع الموظؾ الدولً تحقٌق المهام الموكولة إلٌه

 

 الفرع األول

 األساس القانونً

متع بها الموظفون الدولٌون بالوظٌفة الدولٌة ترتبط االمتٌازات والحصانات التً ٌت

أكثر من ارتباطها بالموظؾ نفسه , وهً تختلؾ فً ذلك عن االمتٌازات والحصانات 

 المعترؾ بها للمبعوثٌن الدبلوماسٌٌن .

وتبعاً لذلك فإن مصلحة الوظٌفة الدولٌة وضمان حسن مباشرة الموظؾ الدولً 

انونً لتمتع الموظفٌن الدولٌٌن باالمتٌازات لواجبات هذه الوظٌفة تعد األساس الق

تقرر لهم أصبلً إال من أجل تحقٌق صالح المنظمة ذاتها , توالحصانات ذلك أنها لم 

جل دولٌة على الوجه األكمل ولٌس من أولتمكنهم من النهوض بمتطلبات الوظٌفة ال

 حماٌة مصالحهم الشخصٌة أو تمٌٌزهم عن ؼٌرهم من األفراد , وتعتبر هذه

من النظام القانونً للوظٌفة العامة  ات والحصانات على هذا النحو جزءً االمتٌاز

 . الدولٌة
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 وإذا كان األساس القانونً لتمتع الموظفٌن الدولٌٌن بهذه االمتٌازات والحصانات هو

فً هذا الصدد إلى النظرٌات واألسانٌد التً  نظرٌة الوظٌفة , فإنه ال وجه لبلستناد

ر و تؤسٌس حصانات المبعوثٌن الدبلوماسٌٌن , كنظرٌة االمتداد قٌل بها فً تبرٌ

رض احترام الدولة التً ٌنتمً إلٌها الممثل تالتً تف , اإلقلٌمً أو نظرٌة السٌادة

الدبلوماسً فهذه النظرٌة األخٌرة ال ترتكز على أساس قوي مصدره القواعد القانونٌة 

 . وإنما تستمد وجودها من قواعد المجامبلت الدولٌة , التً تحكم العبلقات الدولٌة

وكذلك فإنه ال ٌمكن النظر فً إسناد االمتٌازات والحصانات الدولٌة التً ٌتمتع بها 

الموظفون الدولٌون  إلى مبدأ المعاملة بالمثل فهذا المبدأ ٌصلح أساساً المتٌازات 

ن امتٌازات وحصانات وحصانات البعثات الدبلوماسٌة ولكن ال ٌجد تطبٌقاً بشؤ

 الموظفٌن الدولٌٌن.

قد لجؤ وهو بصدد تبرٌر  جانباً من الفقه أنوٌرى األستاذ الدكتور عبد العزٌز سرحان 

امتٌازات وحصانات الموظفٌن الدولٌٌن إلى فكرة المسإولٌة الدولٌة التً وتؤسٌس 

التً تفرض على تستند إلٌها الحصانات واالمتٌازات المقررة للمبعوثٌن الدبلوماسٌٌن و

تشكو إلٌها  ماالدولة االلتزام باستدعاء ومحاكمة مبعوثها الدبلوماسً أمام محاكمها عند

 الدولة المعتمدة من سلوك هذا الممثل .
(2)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .292-293, ص  2773ن الدولً اإلداري , دار النهضة العربٌة , القاهرة , د . عبد العزٌز سرحان , القانو (2)
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 الفرع الثانً

 مصادر الحصانة

المصدر األساسً لبلمتٌازات والحصانات الدولٌة التً ٌتمتع بها الموظفون الدولٌون 

 .هو االتفاقٌات الدولٌة 
(2)

إلى تؤٌٌد أن تلك الحصانات إنما  ٌتجه فؽالبٌة الفقه الدولً  

تستمد من النصوص الصرٌحة التً تتضمنها هذه االتفاقٌات وأنه ال محل من جانبهم 

ك االتفاقٌات إلى اللجوء إلى القواعد العرفٌة أو أي مصدر آخر فً حالة ؼٌاب مثل تل

خبلؾ ما تصدره الدولة التً ٌعمل الموظفون الدولٌون على إقلٌمها من تشرٌعات وما 

تقرره من اتفاقٌات تحدد امتٌازات وحصانات هإالء الموظفٌن , وبعبارة أخرى فإن 

وحصانات الموظفٌن الدولٌٌن , إذ العرؾ الدولً ال ٌمكن أن ٌعتبر مصدراً المتٌازات 

 . أنه ٌعتبر مصدراً فقط بالنسبة المتٌازات وحصانات الممثلٌن الدبلوماسٌٌن

وهناك أنواع متعددة من االتفاقٌات الدولٌة المتعلقة بامتٌازات وحصانات الموظفٌن 

الدولٌٌن كاالتفاقٌات العامة أو االتفاقٌات الثنابٌة واتفاقٌات المقر وسوؾ أقوم 

 باستعراض هذه األنواع :

 أولا : التفاقٌات العامة : 

وهً تلك التً تستهدؾ وضع القواعد العامة التً تكفل حماٌة حقوق الموظفٌن 

الدولٌٌن وتوفٌر االستقبلل البلزم ألداء أعمالهم ومن ذلك االتفاقٌة العامة المتٌازات 

فبراٌر  23للمنظمة فً وحصانات األمم المتحدة الصادر بها قرار الجمعٌة العامة 

, واالتفاقٌة العامة المتٌازات وحصانات المنظمات المتخصصة والتً  (2746)

وهً تتضمن كسابقتها  (2749)نوفمبر سنة  12وافقت علٌها الجمعٌة العامة فً 

 هذه المنظمات وتحقٌق استقبللهم. موظفً م العامة التً تستهدؾ ضمان حقوقاألحكا

ة المبادئ العامة فً هذا الصدد ثم تحٌل بشؤن األحكام المتعلقة وقد تشمل هذه االتفاقٌ 

بكل منظمة على حدة وفقاً لظروفها وطبٌعة وظٌفتها إلى مبلحق خاصة بهذه المنظمة 

وكذلك اتفاقٌة مزاٌا وحصانات جامعة الدول العربٌة التً أبرمت فً التاسع من أبرٌل 

 . 2753/  5/  23فً  595 و وافق علٌها مجلس الجامعة بقراره رقم (2753)

 

                                                           
وهذه االتفاقٌات قد تكون عامة بحٌث تتولى تحدٌد االمتٌازات والحصانات فً مواجهة كافة الدول األعضاء , وقد تكون اتفاقٌات  (2)

أحد فروعها والتً ٌطلق علٌها تسمٌة اتفاقٌات المقر , وفضبلً  خاصة تبرم مع دولة معٌنة كالدولة التً ٌوجد على إقلٌمها مقر المنظمة أو
 عن ذلك فقد ٌتضمن مٌثاق المنظمة ذاتها بعض النصوص التً تحدد االمتٌازات والحصانات فً هذا الصدد كما هو الحال بالنسبة للمادة      

 ( من مٌثاق األمم المتحدة .  235) 



75 
 

 
 

 ثانٌاا : التفاقٌات الثنائٌة : 

المنظمة الدولٌة وإحدى الدول التً ٌباشر الموظؾ الدولً أعمال  وهً التً تبرم بٌن

وظٌفته على إقلٌمها , سٌما عندما ال تكون هذه الدولة عضواً فً المنظمة وقد بدأت 

د عصبة األمم إذا أن مطالبة الدولة الحاجة إلى عقد مثل هذه االتفاقٌات تظهر منذ عه

ؼٌر العضو فً المنظمة باالعتراؾ بامتٌازات وحصانات الموظفٌن الدولٌٌن لم ٌكن 

ارتضت ذلك بإرادتها واختٌارها , وأبرمت اتفاقٌة مع  إذاأمراً مٌسوراً آنذاك , إال 

لك بعض المنظمة الدولٌة تتضمن اعترافاً بتلك االمتٌازات والحصانات , وقد أثار ذ

المشاكل فً هذه الحقبة , فقد رفضت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والتً لم تكن عضواً 

فً منظمة العمل الدولٌة , االعتراؾ لمكتب االتصال التابع للمنظمة والذي ٌقع مقره 

بالعاصمة األمرٌكٌة واشنطن , ببعض االمتٌازات ومنها إعفاء موظفٌه من الضرابب 

 . ثلة مع االتحاد السوفٌتً قبل انضمامه إلى عصبة األمموقد ثارت مشاكل مما

 ثالثاا : اتفاقٌات المقر :

وهذه االتفاقٌات تبرمها المنظمة الدولٌة مع الدولة التً ٌوجد مقر المنظمة أو أحد 

فروعها بإقلٌمها ومن ذلك االتفاقٌة المبرمة بٌن األمم المتحدة والوالٌات المتحدة 

وٌسرا عدداً كبٌراً من هذه االتفاقٌات منها اتفاقٌة المقر األمرٌكٌة وقد أبرمت س

. األوربً لؤلمم المتحدة فً جنٌؾ 
(2)

 

كما شاركت فرنسا كذلك فً إبرام بعض تلك االتفاقٌات منها االتفاق المإقت بٌن 

فرنسا ومنظمة الٌونسكو بشؤن الوضع القانونً لمقر هذه المنظمة والذي أعقبه توقٌع 

وأٌضاً االتفاق المبرم بٌن فرنسا ومجلس أوربا  (2754)ٌولٌو  3االتفاق النهابً فً 

 . سبورغبشؤن مقر هذه المنظمة فً سترا

وكذلك اتفاقٌة امتٌازات وحصانات مقر محكمة العدل الدولٌة وموظفٌها وقضاتها التً 

ذلك فً صورة وتم  (2746)أبرمت بٌن ربٌس المحكمة و وزٌر خارجٌة هولندا سنة 

 فً االتفاقٌة العامة المتٌازات وحصانات األمم المتحدة. تبادل مذكرات ثم أدمج

ه المعاصر ذلك االتجاه الذي ٌستبعد العرؾ الدولً من بٌن هذا وقد انتقد جانب من الفق

عام ,  الدولٌٌن والمنظمات الدولٌة بوجهمصادر امتٌازات وحصانات الموظفٌن 

ق استناداً إلى أن االتفاقٌات الدولٌة أو التشرٌعات الوطنٌة التً ٌعتبرها االتجاه الساب

ى تلك االمتٌازات والحصانات أحٌاناً من النص عل مصدراً فً هذا الصدد , قد تخلو

                                                           
 مبرمة بٌن المنظمة وإحدى الدول ؼٌر األعضاء فٌها . ترجع أهمٌة هذه االتفاقٌة إلى أنها ((2
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وهو ما ٌسبب صعوبات ومشاكل كثٌرة تقابل المحاكم الوطنٌة عندما تتصدى 

 . للمنازعات التً تتعلق بهذه االمتٌازات والحصانات

ومن ناحٌة أخرى فإن ما ساقه االتجاه المتقدم من قول بؤن االمتٌازات والحصانات 

ت التً ٌصدرها المشرع  الوطنً فً كل المشار إلٌها ٌمكن أن تستند إلى التشرٌعا

, ألنه ٌجعل  جداً  خطٌر لدولٌة من النص علٌها , هو أمردولة فً حالة خلو االتفاقات ا

وقت أن  مصٌر هذه الحصانات رهنا بإرادة المشرع الوطنً , الذي ٌستطٌع فً أي

 ها وإهدارها كلٌة , وهو احتمال قابم ومتصور خاصةٌصدر تشرٌعات تتضمن إلؽاء

فً الفترات التً تتؤزم فٌها العبلقات الدولٌة , سٌما بٌن الدولة التً ٌتبعها الموظؾ 

الدولً وتلك التً ٌعمل على إقلٌمها , فقد ترى الدولة األخٌرة أن سلوك الموظؾ 

, وأن ثمة أمورا قد اقترفها  كانت الوظٌفة التً ٌشؽلها لم ٌعد مرضٌاً  الدولً أٌاً 

, فهنا تلجؤ هذه الدولة إلى إبعاده رؼم ما ٌتمتع به من  تستوجب طرده من إقلٌمها

حصانات , وهو ما ٌهدر الحكمة التً تقررت من أجلها هذه الحصانات , أال وهً 

توفٌر االستقبلل للموظؾ الدولً كً ٌإدي واجبه على أكمل وجه بما ٌحقق وٌخدم 

عد مستقرة ٌقرها أؼراض المجتمع الدولً , وهو ما ال ٌتؤتى تحقٌقه إال بوجود قوا

لهذه الحصانات , وذلك ألن التشرٌع الوطنً ٌقصر  القانون الدولً وٌجعلها مصدراً 

 فً الؽالب فً تحقٌق الؽاٌة من تقرٌر تلك الحصانات على نحو ما سلؾ .

ونحن نرى أن ما ذهب إلٌه البعض من اعتبار االتفاقٌات الدولٌة المصدر األساسً 

الدولٌٌن , ال ٌتفق مع الواقع ومع ما تملٌه االعتبارات  المتٌازات وحصانات الموظفٌن

لقواعد العامة واألحكام العملٌة . فقد جرى العمل على أن تتضمن هذه االتفاقٌات ا

 , األساسٌة المتعلقة بتلك االمتٌازات والحصانات , أما التفاصٌل الخاصة بها والمبادئ

والجزاءات التً تترتب على ,  وبٌان حدودها وأسالٌب حماٌتها , كتحدٌد مضمونها

فكل هذا , ووسابل حل المنازعات التً تتولد عن ذلك  , مخالفتها وإساءة استعمالها

ٌتكفل به العرؾ الدولً أو االتفاقات الدولٌة المبرمة بصدد حاالت مماثلة سٌما العامة 

اإلشارة ة والسابق بامتٌازات وحصانات األمم المتحد واألساسٌة منها , كتلك المتعلقة

وهو أمر ضروري فً  ؾ دولً بجانب االتفاقات الدولٌة إلٌها . وهكذا فإن وجود عر

هذه األحوال , ألنه ٌكمل ما قد تكون هذه االتفاقٌات قد أؼفلته من أحكام وتفصٌبلت 

المتٌازات وحصانات الموظفٌن  فً هذا الشؤن . ومن ثم فإن كبلهما ٌعد مصدراً 

 الدولٌٌن .

ك فً حاالت عدٌدة كتلك التً تبرم فٌها المنظمة الدولٌة اتفاقٌة مع وتبدو أهمٌة ذل

مقر ( , وال تتضمن هذه الالدولة التً ٌوجد مقر المنظمة على إقلٌمها ) اتفاقٌة 
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االتفاقٌات سوى األحكام العامة والمبادئ األساسٌة المتعلقة بامتٌازات وحصانات 

 موظفً المنظمة .

هذه االمتٌازات والحصانات فقد تؽفل تلك االتفاقٌات أما تفاصٌل ومضمون أحكام 

بل مناص ومن ثم ف مة الدولٌة من تحدٌد وتنظٌم ذلك ,وتخلو المواثٌق الخاصة بالمنظ

التً قد تشٌر إلٌها  ا إلى االتفاقٌات العامة األخرى ,ممن الرجوع فً هذا الصدد إ

فً هذه األحوال , حٌث  االتفاقٌات المذكورة إلى العرؾ الدولً المستقر و المطبق

تتكفل هذه االتفاقٌات العامة وذلك العرؾ بسد ما ٌكون قد تضمنته االتفاقٌات سالفة 

 الذكر من نقص فً هذا الشؤن . 

ومن ناحٌة أخرى فقد أٌدت بعض الدول الموقؾ الفقهً المتقدم والذي ٌإكد على 

التً بعث بها وجود العرؾ الدولً ومن ذلك سوٌسرا . وٌتضح ذلك فً الرسالة 

 (2755)تموز سنة  19المجلس الفٌدرالً السوٌسري إلى الجمعٌة الفٌدرالٌة بتارٌخ 

التً أكدت على التزام سوٌسرا بوصفها الدولة التً ٌوجد على إقلٌمها مقر وكاالت 

متخصصة تابعة للمنظمة الدولٌة , ببعض االمتٌازات والحصانات الخاصة بهذه 

 ستمد من العرؾ الدولً الذي ال ٌمكن لها مخالفته .المنظمة وموظفٌها والتً ت

وكذلك فقد حفلت بعض اتفاقات المقر ذاتها بنصوص ٌستدل من صٌاؼتها على اإلحالة 

إلى العرؾ الدولً بصدد تحدٌد امتٌازات وحصانات المنظمة والموظفٌن التابعٌن لها 

سوٌسرا ومنظمة العمل  , ومن ذلك نص المادة الثالثة من كل من االتفاقٌة المبرمة بٌن

الدولٌة والصحة العالمٌة , التً تحٌل فً هذا الشؤن إلى الحصانات المعترؾ بها فً 

 القانون الدولً باسم " الحصانات الدبلوماسٌة " .

والمادة الثالثة من االتفاق المبرم بٌن مصر ومنظمة الصحة العالمٌة التً نصت على 

فرعٌة فً مصر باالستقبلل وحرٌة العمل تمتع المنظمة وأجهزتها الربٌسٌة وال

 المعترؾ بهما , ألٌة منظمة دولٌة , وفقا لما جرى عٌه العمل فً القانون الدولً .

ن قواعد القانون الدولً العرفٌة أو العرؾ الدولً ونخلص من كل ما تقدم إلى القول إ

عنه  ؼنىال  الخاص بامتٌازات وحصانات الموظفٌن الدولٌٌن , ٌعد مصدرا أساسٌاً 

بصدد تحدٌد األحكام والقواعد المتعلقة بهذه االمتٌازات والحصانات , وما االتفاقات 

عن وجود ذلك  وتعبٌراً  الدولٌة التً تبرمها المنظمات الدولٌة فً هذا الشؤن إال مظهراً 

 العرؾ .
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نصوص االتفاقات  ما ٌكمل النقص الذي قد ٌعتري فقد رأٌنا أن العرؾ الدولً كثٌراً 

المذكورة , وأن إؼفال النص فً تلك االتفاقات على بعض األحكام والتفصٌبلت إنما 

 االهتداءٌعنً إحالة منها إلى قواعد القانون الدولً العرفٌة فً هذا الصدد . وٌمكن 

إلى هذه القواعد بوسابل متعددة , كاالستبناس باتفاقات المقر واالتفاقات الدولٌة التً 

ها المنظمات الدولٌة بصدد حاالت مماثلة , والرجوع إلى القواعد العرفٌة تبرم

واالتفاقٌة المشابهة والخاصة بامتٌازات وحصانات المبعوثٌن الدبلوماسٌٌن , 

واالسترشاد كذلك بما قد تتضمنه المواثٌق الدولٌة والتشرٌعات الوطنٌة وأحكام 

ات وحصانات موظفً المنظمات المحاكم من مبادئ وقواعد تتفق مع طبٌعة امتٌاز

الدولٌة , فاللجوء إلى هذه المصادر ٌعٌن على الوصول إلى قواعد القانون الدولً 

تتضمنه من أحكام ومبادئ متعلقة بامتٌازات وحصانات  العرفً , والوقوؾ على ما

تتضمنه  إلى جنب مع ما الموظفٌن الدولٌٌن , وهكذا فإن هذه القواعد تسٌر جنباً 

االتفاقٌات الدولٌة  الدولٌة من أحكام فً هذا الخصوص , بحٌث تعتبر االتفاقات

 لبلمتٌازات والحصانات المذكورة .   مصدراً  وقواعد القانون الدولً العرفً
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 المطلب الثانً

 تمتع كل منهم بالحصانة القضائٌة فئات الموظفٌن الدولٌٌن ومدى  

 

الدولٌٌن عدم خضوع العاملٌن فً المنظمات الدولٌة تعنً الحصانة القضابٌة للموظفٌن 

للقضاء الوطنً للدول فً القضاٌا الجزابٌة أو المدنٌة بهدؾ تحقٌق أكبر قدر من 

 . االستقبلل لهم

وهً تدور من حٌث إعمالها أو عدم إعمالها فً حدود الهدؾ الذي من أجله تقررت , 

إباحة ارتكاب الجرابم وإال  ة والالقوانٌن واللوابح المحلٌ وال تعنً حرٌة مخالفة

تحولت وسٌلة للفوضى وعدم االكتراث , مإدٌة بذلك إلى خلق طبقة اجتماعٌة متمٌزة 

 تعلو على باقً األفراد وتسمو على القوانٌن .
(2)

 

( من البحة 2منها المادة ) وأكد هذا المبدأ صراحة العدٌد من النصوص الدولٌة

االمتٌازات والحصانات التً ٌتمتع بها  أنعلى األمم المتحدة والتً تنص  موظفً

الموظفون العاملون بالمنظمة ال تخولهم أي عذر فً عدم أدابهم اللتزاماتهم الخاصة , 

( من البحة شإون 1وعدم مراعاتهم للقوانٌن واللوابح المحلٌة , وكذلك المادة )

وظفً موظفً جامعة الدول العربٌة حٌث ألمحت إلى أن حصانات وامتٌازات م

الجامعة ال ٌسوغ أن تكون مبرراً  المتناع الموظفٌن عن الوفاء بالتزاماتهم أو مخالفة 

 القوانٌن واألنظمة.

وتقوم المنظمات الدولٌة بؽٌة الوصول إلى الهدؾ المنشود بوضع القواعد الكفٌلة 

لقوانٌن واألنظمة فً بتحقٌق التوازن بٌن مصلحة الوظٌفة الدولٌة وسبلمة تطبٌق ا

مارس فٌها موظفوها مهام أعمالهم وتتخذ من المواقؾ حٌال العاملٌن فٌها دول التً ٌال

ٌُمكن من احترام هذه القوانٌن وبالتالً تحقٌق العدالة .  ما 

 -فاألصل –وبالنسبة لمدى الحصانات واالمتٌازات التً ٌتمتع بها الموظفون الدولٌون 

ٌع الموظفٌن , ذلك أن هذه الحصانات أن التمتع بها ال ٌتم بدرجة واحدة بالنسبة لجم

واالمتٌازات ترتبط بالوظٌفة التً ٌشؽلها الموظؾ الدولً ومن ثم فإن مداها ٌختلؾ 

تبعاً للدرجة التً ٌشؽلها الموظؾ فً الهٌكل الوظٌفً للمنظمة الدولٌة و وفقاً لنطاق 

 . المسإولٌة التً ٌتحملها فً الوظٌفة التً ٌقوم بها

                                                           
 . 33, ص  2799المجلة المصرٌة للقانون الدولً , المجلد الثالث واألربعون ,  (2)
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وفً ضوء ما تنص علٌه االتفاقٌات الدولٌة المتعلقة بامتٌازات  وٌمكن بصورة عامة

وفقاً لما جرى علٌه العمل الدولً التفرقة بٌن ثبلث  , وحصانات الموظفٌن الدولٌٌن

طوابؾ من الموظفٌن الدولٌٌن . 
(2)

 

الفبة األولى : كبار الموظفٌن الدولٌٌن , مثل األمٌن العام واألمناء المساعدٌن  -2

وقضاة المحاكم الدولٌة , وتتمتع هذه الطابفة بالمزاٌا والحصانات التً للمنظمة 

 . ٌتمتع بها المبعوثون الدبلوماسٌون طبقاً للقانون الدولً

الفبة الثانٌة : الموظفون الدولٌون الذٌن ٌخضعون لرقابة الطابفة األولى  -1

ر من ل هذه الطابفة العدد األكببقرار من المنظمة الدولٌة , وتشم وٌعٌنون

الموظفٌن الدولٌٌن وتتمتع بالمزاٌا البلزمة والحصانات لمباشرة أعمالهم 

 . الرسمٌة

الفبة الثالثة : الكتبة والمستخدمون المإقتون وصؽار الموظفٌن على وجه  -3

بؤٌة مزاٌا أو حصانات .  –كؤصل عام  –العموم وهإالء ال ٌتمتعون 
(1) 

 المطلب عبر الفرعٌن التالٌٌن :وبناءاً على ذلك سوؾ نقوم بدراسة هذا 

 الفرع األول : الفبة األولى ومدى تمتعها بالحصانة القضابٌة ) الجنابٌة و المدنٌة (

 الفرع الثانً : الفبة الثانٌة ومدى تمتعها بالحصانة القضابٌة ) الجنابٌة و المدنٌة ( 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
( منها إلى األمٌن العام القٌام بتحدٌد طوابؾ الموظفٌن الذٌن تسري  79عهدت اتفاقٌة مزاٌا وحصانات األمم المتحدة فً المادة )  (2)

نصوص كل من الفصلٌن الخامس والسابع من هذه االتفاقٌة وقد أشارت اتفاقٌة مزاٌا وحصانات الوكاالت المتخصصة إلى ذات علٌهم 
( وإن كانت قد جعلت مهمة  27( منها كما رددت اتفاقٌة مزاٌا وحصانات جامعة الدول العربٌة حكماً مماثبلً ) المادة 29الحكم فً المادة )

 الذي ٌتمتعون بالمزاٌا والحصانات الواردة بها من اختصاص مجلس الجامعة بناء على ما ٌرفعه األمٌن العام.تحدٌد فبات الموظفٌن 
من اتفاقٌة ومزاٌا وحصانات  13إلى  27( من اتفاقٌة مزاٌا وحصانات األمم المتحدة , وكذلك المواد من 29( و مادة )26مادة ) (1)

 جامعة الدول العربٌة .
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 الفرع األول

 الجنائٌة والمدنٌة ( الفئة األولى ومدى تمتعها بالحصانة القضائٌة )

هذه الفبة تشمل كبار الموظفٌن الدولٌٌن مثل األمٌن العام واألمناء المساعدٌن للمنظمة 

وقضاة المحاكم الدولٌة , حٌث ٌوجد داخل األجهزة والمنظمات الدولٌة بعض 

الوظابؾ ذات الطبٌعة المختلفة واالختصاصات المتنوعة والمتمٌزة وهذه ٌتقلدها 

الموظفٌن ٌطلق علٌهم كبار الموظفٌن أو الموظفٌن الربٌسٌٌن وٌتحمل طابفة من 

هإالء مسإولٌات هامة وأعباء جسٌمة وهذا االعتبارات تقتضً منح هإالء مزٌداً من 

 التمٌٌز واألفضلٌة والحماٌة .

 أولا : الحصانة الجنائٌة : 

أنها منحت بالرجوع إلى اتفاقٌة امتٌازات وحصانات منظمة األمم المتحدة نجد 

وهً الحصانة التً ٌتمتع بها المبعوثون الدبلوماسٌون  -الحصانة القضابٌة الكاملة 

 . لكل من األمٌن العام واألمناء المساعدٌن –طبقاً للقانون الدولً 
(2)

  

وأزواجهم وأوالدهم القصر باالمتٌازات والحصانات نفسها التً  حٌث ٌتمتع هإالء

( وبالنسبة للوكاالت  27فقرة  5اسٌون ) المادة ٌتمتع بها المبعوثون الدبلوم

المتخصصة فقد سارت على ذات النهج , إذ منحت االتفاقٌة الخاصة بامتٌازات 

وحصانات هذه الوكاالت ربٌس الوكالة ونوابه الحصانة القضابٌة الكاملة وهذا ما 

أخذت به اتفاقٌة امتٌازات وحصانات جامعة الدول العربٌة 
(1)

ال بالنسبة وكذلك الح , 

لمنظمة الوحدة اإلفرٌقٌة 
(3)

 . ومنظمة الدول األمرٌكٌة , 
(4)

 

وتتجه بعض المنظمات صوب األخذ باتجاه موسع فً هذا الصدد وذلك فٌما ٌتعلق 

بتحدٌد نطاق الموظفٌن الذٌن ٌتمتعون بالحصانة القضابٌة الكاملة وهذا ما انتهجته 

, فقد منحت المنظمة بمقتضى االتفاق  منظمة األؼذٌة والزراعة بالنسبة لموظفٌها

المبرم بٌنها وبٌن إٌطالٌا ) دولة المقر ( الحصانة المذكورة ألكبر عدد من الموظفٌن 

 . التابعٌن لها , وأقرت استمرار تلك الحصانة حتى بعد انتهاء الوظٌفة الدولٌة

, وفوق ذلك فقد نص االتفاق المشار إلٌه على الحصانة ضد الحبس االحتٌاطً 

واستثنى من ذلك حالة التلبس والجرابم التً تزٌد عقوبتها على سنتٌن , وقد تبنى 

                                                           
 . 23/1/2746من اتفاقٌة امتٌازات وحصانات األمم المتحدة المبرمة بتارٌخ ( 27المادة ) ((2
 . 7/4/2753( من اتفاقٌة امتٌازات وحصانات جامعة الدول العربٌة المبرمة بتارٌخ  11و  13المادتان )  (1)
 . 2765( من اتفاقٌة وامتٌازات وحصانات منظمة الوحدة اإلفرٌقٌة عام 5المادة ) (3)
 .2747( من اتفاقٌة امتٌازات وحصانات منظمة الدول األمرٌكٌة عام 22) المادة (4)
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االتفاق الذي أبرمته فرنسا ومنظمة الٌونسكو االتجاه المتقدم حٌث أسبػ الحصانة 

واستثنى منها موظفً  القضابٌة الكاملة على عدد كبٌر من موظفً هذه المنظمة ,

لفرنسٌة مهما كانت المناصب التً ٌتقلدونها وذلك المنظمة الذٌن ٌتمتعون بالجنسٌة ا

بالنسبة لؤلعمال والتصرفات التً تصدر عنهم وتكون خارجة عن نطاق الوظٌفة 

وإذا كان من الواضح أن ؼالبٌة المنظمات الدولٌة تتجه نحو إٌثار كبار  , الدولٌة

قً موظفً دون با, بمنحهم  ٌن ٌشؽلون الوظابؾ الربٌسٌة بها , وذلكالموظفٌن الذ

إال أنه من الثابت أن الجماعات  رٌن , الحصانة القضابٌة الكاملة .المنظمة اآلخ

األوربٌة تسلك اتجاهاً مؽاٌراً تماماً فً هذا الصدد حٌث ال تنص مواثٌقها ولوابحها 

على منح هذه الحصانة أو االعتراؾ بها حتى لكبار الموظفٌن وتجدر اإلشارة إلى أن 

بٌة إنما ٌتم بقصد توفٌر وضمان االستقبلل الضروري والبلزم منح الحصانة القضا

للموظؾ الدولً وبهدؾ تؤمٌن المنظمة الدولٌة التً ٌعمل بها ضد تحٌز القضاء 

والتً ؼالباً ما  األمر فً هذا الصدد لمحاكم الدولالوطنً فً بعض الدول وعدم ترك 

ٌجٌز أن ٌسوغ للموظؾ  تقضً فٌه بمنطق مؽاٌر , وتقرٌر الحصانة بهذا المعنى ال

الدولً الخروج على واجبات الوظٌفة الدولٌة أو انتهاك قوانٌن ولوابح وأنظمة الدول 

 . من منح الحصانة وهو ما ٌتعارض تماماً مع الحكمة التً ٌعمل بها ,
(2)

  

والمطلقة وشمولها  ةومن ناحٌة أخرى فإن منح وتقرٌر الحصانة القضابٌة الكامل

ل الرسمٌة والخاصة قد ال ٌكون مقبوالً لدى بعض الدول التً ترى للتصرفات واألعما

قصر تلك الحصانة على األعمال الرسمٌة وعدم التمسك بها بالنسبة لؤلعمال الخاصة 

, وذلك تجنباً إلثارة الرأي العام والسلطات العامة فً دولة المقر وهو ما قد ٌسًء إلى 

قد ٌحتدم الجدل بشان تحدٌد وتكٌٌؾ طبٌعة  العبلقة بٌن المنظمة وهذه الدولة ؼٌر أنه

 . التصرؾ وهل ٌعتبر رسمٌاً أو شخصٌاً ) خاصاً (

ومن ثم اقترح البعض 
(1)

ٌناط به التحقٌق فً  , إنشاء جهاز قضابً إداري دولً , 

وتحدٌد الحاالت التً ٌجوز فٌها التمسك بهذه  , مدى تمتع الموظؾ بالحصانة القضابٌة

 حٌث , منظمة العمل الدولٌة باتخاذ خطوة موفقة فً هذا السبٌلالحصانة وقد بادرت 

منحت محكمتها اإلدارٌة اختصاصاً باإلشراؾ على المسابل واألمور المتعلق 

 . بالحصانات
(3) 

 

 

                                                           
 . 297د. جمال طه ندا , الموظؾ الدولً , مرجع سابق , ص  (2)
(1)                                   Genks (w.) International Immunities , Stevens and sons , London, 1961 ,p. 116 

 . 399, ص  2794الؽنٌمً , التنظٌم الدولً , منشؤة المعارؾ , اإلسكندرٌة ,  د . محمد طلعت (3)
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 ثانٌاا : الحصانة المدنٌة : 

بحصانة مطلقة وشاملة تعفٌهم من  موظفٌن الدولٌٌن تتمتعاألصل أن هذه الفبة من ال

الخضوع للقضاء المدنً بالنسبة لؤلعمال الرسمٌة والخاصة , وهذا ما أقره القضاء 

 (2716)كما اعترؾ االتفاق الذي أبرمته سوٌسرا مع عصبة األمم سنة  . السوٌسري

,  أن هإالء الموظفٌن ٌتمتعون بالوضع القانونً الذي ٌتمتع به الممثلون الدبلوماسٌون

أؼسطس سنة  19كذلك أشار المنشور الذي أصدره وزٌر العدل الفرنسً فً 

إلى اعتبار أن السكرتٌر العام لعصبة األمم ٌعتبر ممثبلً دبلوماسٌاً دولٌاً  (2734)

 موٌتمتع استثناء بالنظام القانونً للممثلٌن الدبلوماسٌٌن وال ٌمكن مقاضاته  أمام المحاك

نسٌاً , إذ أن السكرتٌر العام لعصبة األمم كان فً ذلك الفرنسٌة بوصفه مواطناً فر

الحٌن فرنسً الجنسٌة وتبعاً لذلك فبل ٌجوز توقٌع الحجز تحت ٌد المنظمة الدولٌة 

على المرتب أو على مرتب موظؾ من هذه الفبة , وٌعتبر اإلنذار بالدفع وبالحجز 

 .  إلخبلل ذلك بحصانة المدٌنجزء منه باطبلً , 

ور عبد العزٌز سرحان أن القضاء الفرنسً له موقؾ مؽاٌر لموقؾ وٌرى الدكت

القضاء السوٌسري فً هذا الصدد وقد تمثل ذلك فً القضٌة التً أشار إلٌها 

والمعروفة باسم ) أفٌنول ( حٌث أبانت المحاكم الفرنسٌة فٌها عن عدم ضرورة 

لقضاء المدنً , وجدوى االعتراؾ للسكرتٌر العام لعصبة األمم بحصانة مطلقة من ا

وتخلص وقابع القضٌة التً صدر فٌها حكم محكمة الحً السادس عشر ببارٌس 

فً أن ) أفٌنول ( بوصفه سكرتٌراً عاماً لعصبة األمم  (2739)مارس سنة  9بتارٌخ 

سنة  ٌونٌو 25مة السٌن المدنٌة ضده فً أقام معارضة ضد الحكم الذي أصدرته محك

                   نفقة لزوجته التً كان قد انفصل  والقاضً بإلزامه بدفع (2734)

 . عنها بدون طبلق
(2)

 

 وقد استند فً معارضته على أساسٌن قانونٌن هما :

من عهد عصبة األمم التً نصت على تمتع السكرتٌر العام  9/4المادة  -2

بالحصانة الدبلوماسٌة على إقلٌم أي من الدول األعضاء بما فً ذلك اإلقلٌم 

 . الفرنسً

 

                                                           
 . 133د . جمال طه ندا , الموظؾ الدولً , مرجع سابق , ص  ((2
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والذي  (2734)أؼسطس عام  19منشور وزارة العدل الفرنسٌة الصادر فً  -1

 . أشار باالسم إلى تمتعه بالحصانة القضابٌة

وقد رفض الحكم معارضة المذكور المإسسة على السندٌن المشار إلٌهما واستند فً 

 ذلك إلى أربعة أسباب تتلخص فً اآلتً :

وهو المساواة بٌن المواطنٌن أمام ضرورة احترام المبدأ القانونً األساسً  -2

القانون وضرورة وجود وسابل للفصل فً المنازعات بالنسبة لبعض 

 .التصرفات 

االعتراؾ بالحصانة فً مثل  ممن عهد عصبة األمم ال تحت 9/4أن المادة  -1

 .المسابل موضوع النزاع المعروض على المحكمة 

 . نون الفرنسًالوضع القانونً الخاص للسكرتٌر العام فً نظر القا -3

وأخٌراً فقد انتهت المحكمة فً تفسٌر هذا المنشور الصادر من وزارة العدل  -4

والذي تمسك به المدعى إلى القول بؤن هذا المنشور ال ٌمنحه الحصانة فً 

 .الدعوى 

سباب شارته إلى تلك األر عبد العزٌز سرحان وهو فً معرض إوقد أورد الدكتو

ها على أساسهما فؤوضح أن ٌن أقامت المحكمة قضاءلذتفصٌبلً للسببٌن األولٌن ال

المحكمة قد ارتؤت أن مبدأ المساواة بٌن المواطنٌن ال ٌمكن االستثناء منه وإال أدى 

ذلك إلى إنكار العدالة وانحسار حماٌة القضاء وكفالة حق الطعن أمام المحاكم من 

ذٌن المبدأٌن التوفٌق بٌن ه -فً نظر المحكمة  -المواطنٌن ومن ثم فبل ٌمكن

الدستورٌٌن وبٌن حصانة الموظؾ الدولً إال بإتباع اإلجراءات المقررة وهً تنحصر 

إما فً تنازل الموظؾ إدارٌاً عن هذه الحصانة أو رفع هذه الحصانة عنه , وأي من 

. وبالتالً فلم ٌكن من المقبول أن  هذٌن اإلجراءٌن لم ٌحدث فً الدعوى المطروحة

ح الزوجة المدعٌة أو أن تكبدها مشقة االلتجاء إلى وزارة تضحً المحكمة بمصال

الخارجٌة الفرنسٌة كً تطب من مجلس عصبة األمم إصدار قرار برفع الحصانة عن 

 . السكرتٌر العام للعصبة

أن المحكمة قد أشارت فً معرض تناولها  الدكتور عبد العزٌز سرحان كذلككما أبان 

للسبب الثانً من أسباب حكمها إلى أن الموظؾ الدولً ال ٌتمتع بحصانة إال بالنسبة 

من عهد عصبة األمم  9/4للمحاكم السوٌسرٌة حٌث مقر عمله على أساس أن المادة 

 تقضً بالحصانة بالنسبة لمحاكم جنٌؾ ولسوٌسرا بصفة عامة .
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إلى بعض االنتقادات التً وجهت إلى حكم المحكمة و حاصلها أن  وقد أشار أٌضاً 

من عهد عصبة األمم فقد  9/4المحكمة المذكورة قد أخطؤت فً تفسٌر وفهم المادة 

ولم ترد به أٌة إشارة إلى أن كلمة جنٌؾ أو سوٌسرا كما أن  ومطلقاً  ورد النص عاماً 

عامة على إقلٌم الدولة التً  هذا الفهم ٌإدي إلى قصر حصانة الموظؾ الدولً بصورة

 . ٌقع فٌها مقر المنظمة الدولٌة

كما بنت المحكمة قضاءها على تحلٌل الوضع القانونً للسكرتٌر العام لعصبة األمم  

موضحة أن االمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة ال ٌمكن  , أمام القانون الفرنسً

م اعتمادهم بصورة قانونٌة من مثلٌن الدبلوماسٌٌن الذٌن تممنحها فً نظرها إال لل

اء من الخضوع للقضاء الفرنسً فً هذه ورأت أن أساس اإلعف, دولة الفرنسٌة ال

الحالة هو فكرة االمتداد اإلقلٌمً , وكذلك قد أوضحت المحكمة بالنسبة لمنشور وزارة 

العدل الفرنسٌة أن هذا المنشور ال ٌعدو أن ٌكون مجرد إجراء وزاري أو بمثابة 

داخلً موجه للسلطات اإلدارٌة الفرنسٌة فً معامبلتها مع السكرتٌر العام  إجراء

وبالتالً ونظرا الستقبلل القضاء الفرنسً فً مواجهة وزارة العدل , لعصبة األمم 

 جاء فٌه . المحكمة ال تكون ملزمة باألخذ بماالفرنسٌة فإن 
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 الفرع الثانً

 بالحصانة القضائٌة ) الجنائٌة والمدنٌة (الفئة الثانٌة ومدى تمتعها 

ن الذٌن ٌخضعون لرقابة الطابفة األولى وٌعٌنون موظفٌن الدولٌٌوتشمل هذه الفبة ال 

بقرار من المنظمة الدولٌة , وتشمل هذه الطابفة العدد األكبر من الموظفٌن الدولٌٌن 

وتتمتع بالمزاٌا والحصانات لمباشرة أعمالهم الرسمٌة . 
(2)

    

 من هذه االمتٌازات والحصانات وٌحدد األمٌن العام فبات الموظفٌن الذٌن ٌستفٌدون

الدول األعضاء  حكومات وٌقدم قابمة بؤسمابهم إلى الجمعٌة العامة , تبلػ بعدها إلى

إلى حكومات الدول األعضاء .  كما أن أسماء الموظفٌن فً هذه الفبات تبلػ دورٌاً 
(1)

 

 أول : الحصانة الجنائٌة

نبلحظ أن اتفاقٌة امتٌازات وحصانات األمم المتحدة تنص على تمتع هذه الفبة من  

الموظفٌن الدولٌٌن بالحصانة القضابٌة عما ٌصدر عنهم بصفتهم الرسمٌة وفً نطاق 

 التصرفات التً تتصؾ بهذا الوصؾ .

ت وتلتزم الوكاالت المتخصصة بذات النهج , فتمنح االتفاقٌة الخاصة بمزاٌا وحصانا

الوكاالت المتخصصة هذه الفبة من الموظفٌن الدولٌٌن حصانة قضابٌة تماثل حصانة 

 نظرابهم فً منظمة األمم المتحدة .

وكذلك الحال بالنسبة لمنظمة الوحدة اإلفرٌقٌة فقد اعتنقت اتفاقٌة مزاٌا هذه المنظمة 

 مزاٌا وحصانات األمم المتحدة . اتفاقٌة نفس المبدأ الذي رددته

ها فً ذلك العدٌد من الجماعات والمنظمات األخرى مثل الجماعة االقتصادٌة وساٌرت

ومنظمة الدول األمرٌكٌة , ومجلس أوربا ,  ,األوربٌة ) السوق األوربٌة المشتركة ( 

 ومٌثاق حلؾ شمال األطلسً .

 ثانٌاا : الحصانة المدنٌة

ا إذا كان األمر متعلقاً بالنسبة لهذه الفبة من الموظفٌن الدولٌٌن فٌجب التفرقة بٌن م

 :باألعمال الخاصة أو الرسمٌة 

                                                           
وٌعفى هإالء الموظفون هم وزوجاتهم وأوالدهم من جمٌع قٌود الهجرة وإجراءات تسجٌل األجانب , ومن الخدمة العسكرٌة كما  ((2

 د من التسهٌبلت المالٌة واإلعفاءات الجمركٌة .ٌتمتعون بعد
 ( من اتفاقٌة امتٌازات وحصانات األمم المتحدة . 29فقرة  5المادة )  (1)
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إذا تعلق األمر باألعمال الخاصة فبل ٌتمتع هإالء بالحصانة المفردة فً هذا  -2

ٌنعقد الصدد بالنسبة لتلك األعمال ومن ثم ٌشملهم االختصاص القضابً وهو 

ولة التً بشؤن هذه األعمال إما أمام  محاكم الد بشؤن المنازعات التً قد تثور

ٌتبعها الموظؾ الدولً أو الدولة التً ٌوجد بها مقر المنظمة الدولٌة وذلك طبقاً 

للضوابط والحلول المستقرة فً القانون الدولً الخاص بشؤن تنازع القوانٌن 

 واالختصاص القضابً .

إذا تعلق األمر باألعمال الرسمٌة فلٌس من شك أن تلك الفبة من الموظفٌن  -1

تتمتع بالحصانة القضابٌة المدنٌة , وقد أقر القضاء السوٌسري هذا المبدأ حٌث 

وجب على المحكمة أن تقضً فً القضاٌا التً ترفع ضد الموظفٌن الدولٌٌن أ

ن المحكمة قد تثبتت من بشؤن أعمالهم الرسمٌة بعدم اختصاصها وذلك ما لم تك

قٌام المنظمة الدولٌة برفع الحصانة عن الموظؾ المدعى علٌه فهنا ٌحق لها أن 

 .تتصدى لنظر النزاع والفصل فٌه
(2)  
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 المطلب الثالث

التً ٌقوم بها الموظف  وغٌر الرسمٌة مٌةالتفرٌق بٌن األعمال الرس

 الدولً

 

من المبادئ المسلم بها فً قانون المنظمات الدولٌة أن الحصانة القضابٌة التً ٌتمتع 

ال تمتد إال  –دم خضوعه للقضاء الوطنً والتً تإدي إلى ع –بها الموظؾ الدولً 

لؤلعمال الوظٌفٌة الرسمٌة التً ٌمارسها الموظؾ الدولً والذي ٌتمتع بالحصانة وهذا 

وحصانات المنظمات الدولٌة العالمٌة  ما أكدته اتفاقٌات امتٌازات
(2)

أو اإلقلٌمٌة ,  
(1)

, 

تعقد بٌن الدولة المضٌفة والمنظمة الدولٌة   التً واتفاقٌات المقر
(3)

, باإلضافة إلى ما  

 تنص علٌه مواثٌق إنشاء الوكاالت المتخصصة .

المنشبة وبالعودة إلى اتفاقٌات االمتٌازات والحصانات للمنظمات الدولٌة والمواثٌق 

لهذه المنظمات , نجد بعض الخلط بٌن مفهوم األعمال الرسمٌة واألعمال التً تتم 

ارستها أثناء القٌام بالعمل الرسمً ومن ذلك ما ورد فً اتفاقٌة امتٌازات وحصانات مم

جامعة الدول العربٌة والتً قصرت الحصانة القضابٌة على ما ٌصدر من تصرفات أو 

      ( من هذه االتفاقٌة أما المادة 13حسب منطوق المادة )أعمال بصفة رسمٌة وذلك 

( من مٌثاق جامعة الدول العربٌة فقد نصت على تمتع موظفً الجامعة بالحصانة 24) 

" أثناء قٌامهم بعملهم " فهذا الخلط بٌن المفهومٌن ٌخلق إشكاالت فً التفسٌر وتحدٌد 

صفة الرسمٌة ٌمكن أن ترتبط ماهٌة العمل الذي ٌقوم به الموظؾ الدولً ألن ال

عامل أثناء العمل صفة ترتبط بالعمل ذاته فالبشخص الموظؾ الدولً فً حٌث أن أداء 

ولكنه لم ٌكن قابماً بعمله , وإن األمٌن وجوده بإجازة ال تنتهً عنه الصفة الرسمٌة 

ما قام  ولو لم ٌكن قابماً بعمله, وهذا تصرٌحاً بوصفه أمٌناً عاماً العام ٌمكن أن ٌصدر 

به األمٌن العام لؤلمم المتحدة خافٌر بٌر ٌزدي كوٌلٌار عندما أدلى بتصرٌحه حٌال 

االنقبلب السوفٌتً الفاشل وذلك عندما كان ٌقضً إجازته فً البرتؽال فً منتصؾ 

كما ٌمكن للموظؾ الدولً الذي ٌستدرج شخصاً إلى مكتبه  (2772 )شهر آب من عام

 ته الرسمٌة.بها أثناء تؤدٌة العمل ولكنه ال ٌرتكبها بصفوٌرتكب جرٌمة ضده إنما ٌرتك

                                                           
 -: ٌتمتع موظفو األمم المتحدة بالحقوق التالٌة : أ( على أنه 2746( من اتفاقٌة امتٌازات وحصانات األمم المتحدة ) 29تنص المادة ) (2)

 الحصانة القضابٌة فٌما ٌتعلق باألعمال التً ٌقومون بها بصفتهم الرسمٌة .
( على أنه ٌتمتع موظفو األمانة العامة بجامعة الدول 2753( من اتفاقٌة امتٌازات وحصانات جامعة الدول العربٌة) 13تنص المادة ) (1)

 الحصانة القضابٌة عما ٌصدر عنهم بصفتهم الرسمٌة . -ٌازات و الحصانات التالٌة أالعربٌة باالمت
أن ٌتمتع موظفو الجامعة  على( 2793( من اتفاقٌة المقر المبرمة بٌن الجمهورٌة التونسٌة وجامعة الدول العربٌة ) 13تنص المادة )  ((3

 ... بالحصانة القضابٌة فٌما ٌتعلق باألعمال التً ٌإدونها بصفة رسمٌة .
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المتعلق بمدى  23/23/2793وأكد األمٌن العام لؤلمم المتحدة بتقرٌره المإرخ فً  

احترام الدول المتٌازات وحصانات الموظفٌن الدولٌٌن والوكاالت المتخصصة 

والهٌبات التابعة لها , للعاملٌن فً منظمة األمم المتحدة من خبلل تعلٌمات إدارٌة بؤن 

عمال التً ٌإدونها بصفتهم الرسمٌة وأن هذه الحصانة القضابٌة ال تشمل إال األ

 الحصانة ال تشمل أعمالهم الشخصٌة .
(2) 

 

وقد أشارت التعلٌمات اإلدارٌة إلى أن التفرقة بٌن األعمال الرسمٌة والخاصة التً 

 . ٌقوم بها الموظؾ الدولً مسؤلة وقابع تختلؾ من حالة إلى أخرى

 بمهام ةة على األعمال الرسمٌة المتعلقوقد أكد القضاء على قصر الحصانة القضابٌ

 ورفض إعمال هذه الحصانة إذا كانت دها فً مٌثاق إنشابها ,كل منظمة كما ورد تعدا

التصرفات التً قام بها الموظؾ الدولً تخرج عن إطار األعمال الوظٌفٌة الموكلة 

 إلٌه.

مل ( وهو أمرٌكً الجنسٌة كان ٌع Coumatosومثال ذلك : قضٌة كوماتوس ) 

موظفاً فً منظمة األمم المتحدة وقد تم القبض علٌه خارج مقر المنظمة بتهمة السرقة 

التً قام بارتكابها فً مقر المنظمة ورفضت المحكمة دفعه بعدم اختصاص المحكمة 

كونه موظفاً دولٌاً ذا حصانة , وأصدرت حكمها بإدانته بالجرم المسند إلٌه وذلك 

فض استناداً إلى أن العمل الذي أتاه المذكور ال ٌمت وقد تم الر 27/2/2761بتارٌخ 

 . بصلة لعمله الرسمً

( الروسً الجنسٌة والذي كان   Gubitchevومثال أخر على ذلك قضٌة ؼوبتشٌؾ ) 

بتهمة التجسس لصالح  (2746 )ٌعمل موظفاً باألمم المتحدة وقد تم القبض علٌه عام

التجسس لٌس عمبلً من أعمال المتهم ببلده فقد أوضح المدعً العام األمرٌكً أن 

كموظؾ فً األمم المتحدة وقد قررت المحكمة األمرٌكٌة التً نظرت فً قضٌته رد 

 . له ال عبلقة لها بؤعمال وظٌفته ضابٌة ألن التهمة الموجةالدفع بالحصانة الق
(1)

 

مكن أن أما بالنسبة للجهة التً ٌمكن لها أن تحدد صفة العمل إذا كان رسمٌاً أم ال فٌ

تتمثل فً األمٌن العام للمنظمة الدولٌة باعتباره األقدر على تحدٌد مدى سلطات 

 .وتبعات و وظابؾ الحصانة 

وعلى ذلك فبل ٌجوز للمحاكم الوطنٌة أن تتصدى لبحث هذه المسابل أو أن تتؽاضى 

عن القرارات الصادرة عن األمٌن العام بخصوص الصفة الرسمٌة لهذا العمل أو ذاك  
                                                           

 .629 – 629د . إبراهٌم الكراؾ , حصانة الدبلوماسً والعامل الدولً , مرجع سابق , ص  (2)
(1)                                                             A.J.I.L : American Journal of International Law , 1950 , p 587 
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ن ذلك قد ٌإدي إلى صدور العدٌد من القرارات المتناقضة باعتبار أن المنظمات أل

الدولٌة تمارس أنشطة فوق أراضً العدٌد من الدول , بل إن التناقض قد ٌوجد بٌن 

 . محاكم الدول المعنٌة ذاتها , األمر الذي ٌإدي إلى إنكار الحصانة كلٌاً 
(1) 

كانت القضٌة وات الدولٌة هو الذي ٌقرر ما إذا وفً شتى األحوال فإن القابد العام للق

             التً تتعلق بؤي من أفراد هذه القوات ذات صلة بالمهمات الرسمٌة لذلك

 .الفرد أم ال
(1)

فعلى العامل الدولً فً كافة الظروؾ أن ٌسلك سلوكاً ٌتفق وصفته  

ة الدولٌة ألنه ٌتمتع الوظٌفٌة وعلٌه أن ٌتحاشى أي عمل من شؤنه أن ٌسًء إلى الوظٌف

 فً جمٌع ما ٌصدر عنه بصفته الرسمٌة من أعمال و أقوال بالحصانة القضابٌة. 

ال ٌتمتع بها  بالصفة الرسمٌة فبل تمنع من  رفً أمو عنه أما تلك األعمال التً تصدر

رفع الدعوى علٌه , وحتى الحكم علٌه بالحبس وهذا ما ٌتنافى مع كرامة الوظٌفة 

 .عتهاالدولٌة وطبٌ

ٌن الدولٌٌن ٌس لها ما ٌبررها بالنسبة للموظفلحصانة بصدد األعمال ؼٌر الرسمٌة فال 

ولذا فإنه ال ٌجوز ألي منهم أن ٌدعً بتلك الحصانة  –من الفبة الثانٌة وما دونها  –

عند عدم النص على تقرٌرها , و خاصة أن من مبررات االعتراض على التوسع فً 

لموظؾ الدولً , أنه فً وضع أفضل من المبعوث منح الحصانة القضابٌة ل

سلة استدعاء الدبلوماسً وذلك ألن الدولة المستقبلة ٌمكنها أن تطلب إلى الدولة المر

 . مقابل له فً حالة الموظؾ الدولً هذا إجراء المبعوثها الدبلوماسً و
(3)

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 377, ص  2794د . أحمد أبو الوفا , الوسٌط فً قانون المنظمات الدولٌة , دار الثقافة العربٌة , القاهرة ,  (2)

,  2792توزٌع , بٌروت , د . سلٌم حداد , قوات األمم المتحدة المإقتة العاملة فً لنبان , المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر وال (1)

 . 249ص 
 . 243,ص  2799د . محمد طلعت الؽنٌمً , الوجٌز فً التنظٌم الدولً , منشؤة المعارؾ , اإلسكندرٌة ,  (3)
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 المطلب الرابع

 ولً وأثرها على حصانته القضائٌة جنسٌة الموظف الد

تبرز أهمٌة هذا الموضوع فً حالة ما إذا التحق الموظؾ الدولً بالوظٌفة الدولٌة 

  . وكان متمتعاً آنذاك بجنسٌة دولة المقر أو مقٌماً فٌها إقامة عادٌة

حٌث إن تعٌٌن الموظؾ الدولً فً المنظمة الدولٌة التً ٌكون مقرها فً الدولة التً 

جنسٌتها أمر ال ٌلؽً صفته كمواطن وإنما ٌوقؾ بعض الحقوق والواجبات ٌحمل 

 أن القانونٌة المترتبة على هذه الصفة النتقاله من وضع المواطن العادي إلى ما ٌمكن

المواطن من النوع الخاص, حٌث تقوم دولته بإعفابه من االلتزامات التً  ٌُطلق علٌه

التً تكون ؼٌر متماشٌة مع التزاماته  النظام القانونً الوطنً و ٌفرضها علٌه

الوظٌفٌة الدولٌة وذلك عن طرٌق موافقتها على منحه الحصانات واالمتٌازات 

المطلوبة وفٌما عدا ذلك فإن علٌه مراعاة القوانٌن والتشرٌعات المحلٌة واحترام أحكام 

محاكمها . 
(2)

 

مسك بمواجهة الدولة وهنا ٌثور التساإل عما إذا كان ٌحق لهذا الموظؾ الدولً الت

 التً ٌحمل جنسٌتها بما تضٌفه الوظٌفة الدولٌة علٌه من حصانات وامتٌازات ؟

لقد ذهب الفقه مذاهب مختلفة فً هذا المجال , فمنهم من ٌرى أنه ٌجب االعتراؾ 

للموظفٌن الدولٌٌن الذٌن ٌحملون جنسٌة دولة المقر , أو ٌقٌمون فٌه إقامة دابمة عند 

مل باالمتٌازات والحصانات الدولٌة , على أساس أن تقرٌر هذه التحاقهم بالع

االمتٌازات والحصانات ال ٌتم مراعاة  لشخص الموظؾ الدولً وبقصد تمٌٌزه وإٌثاره 

على ؼٌره , ولكن ذلك ٌتم بقصد حماٌة الوظٌفة الدولٌة ولضمان تحقٌق أهدافها 

دولً فً هذه الحالة بتلك وأؼراضها , وهو ما ٌتعٌن معه اإلقرار بتمتع الموظؾ ال

 االمتٌازات والحصانات.

ٌتبعها العامل الدولً  التً هذا باإلضافة إلى أن االعتراؾ بها ٌكون أولى فً الدولة

وٌعمل على إقلٌمها أكثر من تلك التً ٌعمل خارج إقلٌمها وذلك للحٌلولة دون تسلط 

ة الدولٌة التً ٌعمل فٌها دولته عندما ال ٌتمتع بالحصانة مما قد ٌعرقل مصلحة المنظم

وٌحول دون تحقٌق األهداؾ التً أسند للعامل الدولً أمر تنفٌذها ومن ثم فبل مناص 

 . من االعتراؾ له بالحماٌة التً تضٌفها االمتٌازات والحصانات فً هذه الحالة

                                                           
2)) Jenks , w : International Immunities , op.cit , p 97 .                                                                                           
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هذا الصدد فإن االتجاه مستقر فً أما بالنسبة لما نصت علٌه االتفاقٌات الدولٌة فً 

هذه االتفاقٌات على أن االمتٌازات والحصانات الدولٌة ال تتؤثر بجنسٌة العامل  ؼلبأ

( من عهد عصبة األمم المتحدة 9( من المادة )4الدولً وهذا ما تبٌن بنص الفقرة )

بشؤن تلك االمتٌازات والحصانات والتً جاءت بصفة العموم ببل تفرٌق بٌن مواطن 

 بة األمم .العاملٌن الدولٌٌن فً عصوأجنبً من 

كما أن اتفاقٌة امتٌازات وحصانات األمم المتحدة واتفاقٌة امتٌازات وحصانات 

الوكاالت المتخصصة , ال تقٌم أٌة تفرقة على أساس اختبلؾ جنسٌة العامل الدولً 

بصدد الحصانات واالمتٌازات التً ٌتمتع بها , إال أن ذلك لم ٌمنع عدداً  من الدول 

ستفاد منه ص هذه االتفاقٌات عند التصدٌق علٌها , بما ٌُ من التحفظ على بعض نصو

تمتع بالحصانات واالمتٌازات بٌن الموظفٌن الدولٌٌن على أساس تمسكها بالتفرقة فً ال

جنسٌتهم أو إقامتهم الدابمة . 
(2)

 

وقد سلكت الدول مسلكاً مؽاٌراً فً هذا الصدد حٌث عارضت منح الموظفٌن الدولٌٌن 

بان ممارستهم لوظابفهم على إقلٌمها , وتذرعت انات واالمتٌازات إمواطنٌها الحص من

ذلك ٌتعارض مع سٌادتها , وٌخل بمبدأ المساواة بٌن الموظفٌن فً الحقوق أمام  بؤن

القانون وٌإدي إلى إنكار العدالة فً بعض الحاالت , وذلك عندما ٌتمسك الموظؾ 

ٌعمل بها , فهنا تحول هذه الحصانة الدولً بحصانته القضابٌة أمام محاكم دولته التً 

 دون مقاضاته أمام تلك المحاكم , وكما هو الشؤن بالنسبة للمبعوثٌن الدبلوماسٌٌن .

وٌرى األستاذ الدكتور عبد العزٌز سرحان فً هذا الصدد أن كبلً من االتفاقٌة العامة 

فرقة حسب لحصانات وامتٌازات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة , ال تقٌم أٌة ت

اختبلؾ جنسٌة الموظؾ الدولً عند النظر فً تمتعه باالمتٌازات والحصانات الدولٌة 

إال أن ذلك لم ٌمنع عدداً من الدول من إٌراد بعض التحفظات لدى التصدٌق على 

هاتٌن االتفاقٌتٌن , بما ٌستفاد منه تمسكها بالتفرقة فً التمتع بالحصانات بٌن الموظفٌن 

 اس جنسٌتهم أو إقامتهم الدابمة .الدولٌٌن على أس

ونخلص من كل ما تقدم إلى أن تقرٌر االمتٌازات والحصانات الدولٌة ٌنبؽً أن ٌتم 

بقصد تحقٌق هدؾ واحد أال وهو مصلحة الوظٌفة الدولٌة التً ٌباشرها الموظؾ 

الدولً وٌنشد من ممارستها تحقٌق أؼراض المنظمة و أهدافها , وبصرؾ النظر عن 

اب أو أٌة اعتبارات أخرى مثل جنسٌة الموظؾ الدولً أو مركزه فً الهٌكل أٌة أسب

 الوظٌفً للمنظمة الدولٌة أو إلى ؼٌر ذلك .

                                                           
 . 299د . عبد العزٌز سرحان , القانون الدولً اإلداري , مرجع سابق , ص  ((2
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وهذا ٌستتبع أن تشتمل هذه الحصانات وتقتصر فحسب على التصرفات العامة 

واألعمال الرسمٌة التً ٌإدٌها الموظؾ الدولً بسبب تؤدٌة وظٌفته وأثناء قٌامه 

, أما خارج هذه التصرفات وتلك األعمال فبل ٌجوز أن ٌتمتع بؤٌة حصانة أو  بؤعمالها

امتٌاز وإال أفضى ذلك إلى حماٌة شخصه وتحقٌق مصالحه الخاصة وإهدار المصلحة 

العامة الدولٌة التً ٌنبؽً تحقٌقها من ممارسته لوظٌفته الدولٌة , وهو ما ٌإدي فً 

 اواة بٌن الموظؾ الدولً وؼٌره من األفراد .الؽالب إلى إنكار العدالة وإهدار المس

أما اتفاقٌة امتٌازات وحصانات جامعة الدول العربٌة فإن كانت قد أوردت فً نص 

( على ما ٌلً : ٌتمتع موظفو األمانة العامة بجامعة 13الفقرة ) أوالً ( من المادة )

ٌة ........... , الدول العربٌة بصرؾ النظر عن جنسٌتهم باالمتٌازات والحصانات اآلت

فإنها نصت فً الفقرة ) ثانٌاً ( من ذات المادة على العبارة التالٌة  "وعبلوة على ما 

 تقدم ٌتمتع موظفو األمانة العامة من ؼٌر رعاٌا دولة المقر باإلعفاء ....... " 

وكما أن اتفاقٌة المقر المبرمة بٌن الجمهورٌة التونسٌة وجامعة الدول العربٌة عام 

( على أنه ال ٌجوز لؤلشخاص 12فقد نصت فً الفقرة ) ح ( من المادة ) (2793)

المذكورٌن فً هذه المادة إذا كانوا من المتمتعٌن بالجنسٌة التونسٌة أن ٌتمسكوا 

بالحصانة أمام المحاكم التونسٌة عند مقاضاتهم عن أعمال قاموا بها خارج نطاق 

 . وظابفهم

( من اتفاقٌة 13االتفاقٌة ما ورد فً المادة )( من هذه 13وقد كررت المادة)

 . االمتٌازات والحصانات جامعة الدول العربٌة من أحكام

فً بعض الدول بمعالجة هذه الناحٌة ومنها محكمة النقض  ولقد قامت المحاكم

المصرٌة التً قالت كلمتها فً النزاع الذي حصل بٌن أحد المواطنٌن المصرٌٌن 

تب منظمة األؼذٌة والزراعة )الفاو( فً القاهرة , إلقدام ومواطن أخر ٌعمل فً مك

هذا األخٌر على سبه وشتمه والقذؾ بحقه , وقد دفع المتهم أمام المحكمة التً رفعت 

أمامها الدعوى بعدم والٌة القضاء المصري بنظر الدعوى ألنه موظؾ فً المنظمة 

صر وأنه تبعاً لذلك متمتع المذكورة التابعة لؤلمم المتحدة فً مقرها اإلقلٌمً فً م

برفض دفع المتهم والحكم علٌه بالؽرامة  بالحصانة القضابٌة وقد قضت المحكمة

التً نظرت االستبناؾ المذكور برفض  ,وعندما تم استبناؾ هذا الحكم قضت المحكمة

الدفع بعدم والٌة المحكمة وأعلنت اختصاصها بذلك , وحكمت برد الدعوى لرفعها 

 رفع الحصانة من المدعى علٌه .  قبل الحصول على
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وعندما تقدم الطاعن بطعنه أمام محكمة النقض المصرٌة انتهت إلى رفض الطعن 

قودة بٌن فٌه قد خالؾ أحكام االتفاقٌة المعالذي استند إلى القول بؤن الحكم المطعون 

( من اتفاقٌة 13مصر ومنظمة األؼذٌة والزراعة )الفاو ( وكما خالؾ أحكام المادة )

امتٌازات وحصانات الوكاالت المتخصصة ألن المتهم مصري الجنسٌة وٌحاكم فً 

مصر عن جرٌمة وقعت فٌها وبالتالً فبل حصانة له وكذلك األجنبً الذي ٌعمل فً 

إلى بلده وٌجب محاكمته هناك عن الجرابم التً  المنظمة فإن حصانته تسقط بعودته

ارتكبها فً مصر وهذه القواعد مقررة فً اتفاقٌة الوكاالت المتخصصة وهً جزء 

     مكمل لبلتفاق بٌن الحكومة المصرٌة والمنظمة المعنٌة وذلك بموجب نص الفقرة 

صانة ( منه وال ٌصح أن ٌكون الموظؾ المصري متمتعاً بح 13) ب( من المادة )

أوسع من زمٌله األجنبً فٌفلت من العقاب فً ظل هذه الحصانة , هذا فضبلً عن أنه 

ال وجه وال محل للتمسك بتلك الحصانة فً جرٌمة من جرابم القانون العام ألنها 

 . مقصورة على أعمال الوظٌفة دون ؼٌرها

( من 29( من القسم ) 9وأسست محكمة النقض رفضها للطعن على أن المادة )

 29/9/2751االتفاق الخاص بالمنظمة المذكورة مع الحكومة المصرٌة المإرخ فً 

قد نصت على تمتع موظفً  2751( لعام 133التً تمت الموافقة علٌه بالقانون رقم )

هذه المنظمة بالحصانة القضابٌة وجاء نصها عاماً ال ٌفرق بٌن الموظؾ المصري 

إنه ٌنظم كافة الموظفٌن الذي ٌعملون فً  الجنسٌة والموظؾ التابع لجنسٌة أجنبٌة بل

لقول التالً : مما ٌقطع فً عموم د دللت المحكمة لدعم وجهة نظرها باهذه المنظمة وق

( المشار إلٌها وشموله كافة موظفً المنظمة مهما  كانت جنسٌتهم , أن 9نص المادة)

المصرٌٌن بعض اإلعفاءات األخرى المنصوص علٌها فً االتفاق قد منحت للموظفٌن 

 خاصة وبعضاً منها لؽٌرهم من الموظفٌن .

وهذا واضح من نصوص الفقرات ) د , و , ز ( من المادة نفسها وعلٌه ولكون 

وألن األقوال التً صدرت عنه ,  ةالمدعى علٌه ٌعمل ربٌساً لئلدارة بالمنظمة المذكور

ولكون الطاعن لم قد وقعت بصفته الرسمٌة وبسبب تؤدٌته لوظٌفته وأثناء قٌامه بها , 

ٌتقدم بطلب لرفع الحصانة عن المدعى علٌه وعرض األمر على المنظمة فإنها تظل 

قاً ألحكام المادة باقٌة على أصلها مانعة من اتخاذ أي إجراء قضابً من أي نوع وف

 إلٌها آنفاً . ( التً أشٌر9)

الدولٌة ال  محكمة النقض المصرٌة قد قررت أن االمتٌازات والحصانات أنوبهذا نجد 

تتؤثر بجنسٌة العامل الدولً وأن كافة موظفً المنظمة الدولٌة ٌتمتعون بها على قدم 



95 
 

 
 

المساواة بؽٌر تفرقة بٌن الموظؾ الذي ٌحمل جنسٌة دولة المقر وٌقٌم فٌها , 

 . موظؾ الذي ٌتمتع بجنسٌة دولة أجنبٌةوال

وري قد استثنى ع السنجد ان المشر –من الناحٌة التشرٌعٌة  –أما فً سورٌا 

الموظفٌن الدولٌٌن الذٌن ٌحملون جنسٌة الجمهورٌة العربٌة السورٌة من الحصانات 

 واالمتٌازات التً تقررها االتفاقٌات الدولٌة لهإالء العاملٌن فً المنظمات الدولٌة .

وقد صدرت بعض التشرٌعات فً عهد الوحدة بٌن سورٌا ومصر , خففت من وطؤة 

فرضتها التشرٌعات السورٌة على الموظفٌن الدولٌٌن من  القٌود الوطنٌة التً

 رى الوحدة حتى عادت تلك القٌود من جدٌد .السورٌٌن ولكن ما إن انقطعت عُ 

فكان المشرع فً الجمهورٌة العربٌة المتحدة أكثر سخاًء من المشرع فً الجمهورٌة 

ٌتعلق العربٌة السورٌة بصدد االمتٌازات والحصانات الدولٌة وخاصة فٌما 

 باالمتٌازات منها وهذا ما نبلحظه من خبلل التشرٌعات التالٌة :

الذي ألؽى التحفظ  2763( لعام 276لقد صدر فً عهد الوحدة القانون رقم ) -

الذي أوردته سورٌة عند انضمامها إلى اتفاقٌة امتٌازات وحصانات األمم 

 2753عام ( ل21( من المرسوم التشرٌعً رقم )1فً المادة ) 2746المتحدة 

حٌث استثنت الموظفٌن السورٌٌن فً هٌبة األمم المتحدة من االمتٌازات 

والحصانات , وبذلك أصبح الموظؾ الدولً الذي ٌحمل الجنسٌة السورٌة 

ٌتمتع بكافة االمتٌازات والحصانات الدولٌة المقررة لسواه من أمثاله الموظفٌن 

د وألؽى القانون المذكور فً هٌبة األمم المتحدة , ولكن المشرع السوري عا

وجرد بموجبه  2769( لعام  235عندما أصدر المرسوم التشرٌعً رقم ) 

حصانات دولٌة فً سورٌا عدا  وأالموظفٌن المذكورٌن من أٌة امتٌازات 

 اإلعفاء من ضرٌبة الرواتب واألجور.

فً عهد الوحدة أٌضاً ونص على  2762( لعام 65كما صدر القانون رقم ) -

وظفٌن المعارٌن لهٌبات األمم المتحدة و الوكاالت المتخصصة من إعفاء الم

 الرسوم والعوابد الجمركٌة والرسوم النقدٌة وؼٌرها من الرسوم.

ولكن المشرع السوري قام بإلؽاء تلك اإلعفاءات عندما أصدر المرسوم التشرٌعً رقم 

 . 2761( لعام 153)

استثناء من ٌحمل الجنسٌة السورٌة من  التشرٌعات التً تضمنت ومن

الموظفٌن الدولٌٌن فً المنظمات الدولٌة من التمتع بالحصانات واالمتٌازات 

 الدولٌة ما ٌلً :
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القاضً بانضمام  3/9/2753( الصادر بتارٌخ 21المرسوم التشرٌعً رقم ) -

 .( منه1سورٌة إلى اتفاقٌة امتٌازات وحصانات األمم المتحدة فً المادة )
(2) 

القاضً بانضمام سورٌة  2753/  1/  19( الصادر بتارٌخ 279القانون رقم ) -

( منه. 1دة )إلى اتفاقٌة امتٌازات وحصانات جامعة الدول العربٌة فً الما
(1) 

الذي نص على  26/5/2769( الصادر بتارٌخ 57المرسوم التشرٌعً رقم ) -

التً أقرها مجلس تصدٌق سورٌة اتفاقٌة المنظمة العربٌة للعلوم اإلدارٌة 

 مع التحفظ التالً : 2/4/2766جامعة الدول العربٌة بتارٌخ 

" ٌستثنى الموظفون والخبراء السورٌون فً المنظمة العربٌة للعلوم اإلدارٌة 

من هذه (  29ات المنصوص علٌها فً المادة )من االمتٌازات والحصان

 . االتفاقٌة
(3)

 

الذي قضى بتمتع  2/9/2769رٌخ ( الصادر بتا236المرسوم التشرٌعً رقم ) -

مندوبً الدول العربٌة األعضاء فً اللجنة التنفٌذٌة إلعادة تسٌٌر الخط 

اتفاقٌة الحدٌدي الحجازي باالمتٌازات والحصانات المنصوص علٌها فً 

( منه مندوبً 1امتٌازات وحصانات جامعة الدول العربٌة حٌث استثنت المادة )

اللجنة المذكورة من أحكام هذا المرسوم  الجمهورٌة العربٌة السورٌة فً

 ,التشرٌعً 
(4)

الصادر بالٌوم نفسه الذي صدر فٌه المرسوم التشرٌعً رقم  

الذي منح العاملٌن  2763( لعام 276( وألؽى بموجبه القانون رقم )235)

الدولٌٌن الذٌن ٌحملون الجنسٌة السورٌة االمتٌازات والحصانات نفسها التً 

ألمم المتحدة من الجنسٌات الموظفٌن الدولٌٌن فً منظمة اٌتمتع بها بقٌة 

مما ٌدل على أن المشرع السوري كان فً ذلك التارٌخ شدٌد  . األخرى

الحرص على تقٌٌد االمتٌازات والحصانات الدولٌة بالنسبة لمن ٌحمل الجنسٌة 

السورٌة من الموظفٌن الدولٌٌن وٌمكن القول أنه لم ٌقرر للموظؾ الدولً من 

لرعاٌا السورٌٌن أٌة حصانة أو امتٌاز لوال إبقاإه على اإلعفاء من ضرٌبة ا

 . الرواتب واألجور فقط

الذي تم بموجبه تصدٌق االتفاقٌة  1/4/2799( الصادر بتارٌخ 11القانون رقم) -

    المعقودة بٌن سورٌة والمركز الدولً للبحوث الزراعٌة فً المناطق الجافة

 . ( منه9( من المادة )1) اٌكاردا ( فً الفقرة )
(5) 

                                                           
 . 57, ص 2791د . فإاد شباط , الدبلوماسٌة , مطبعة الداوودي , دمشق ,  ((2

 . 63المرجع السابق , ص  (1)
 . 6314ص  – 2769( لعام 12العدد ) –الجرٌدة الرسمٌة  (3)

 . 7635ص  – 2769( لعام 33العدد ) –الجرٌدة الرسمٌة  (4)
 . 717ص  – 2799( لعام 26العدد ) –الجرٌدة الرسمٌة  ((5
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الذي تم  27/9/2797( الصادر بتارٌخ 2122المرسوم التشرٌعً رقم ) -

بموجبه تصدٌق البروتوكول الخاص باالمتٌازات والحصانات واإلعفاءات 

( منه على هذا 1الممنوحة لهٌبة االتصاالت الدولٌة , حٌث نصت المادة )

 االستثناء.
(2) 

الذي ٌنص على  14/7/2797( الصادر بتارٌخ 45) رقم المرسوم التشرٌعً -

تمتع األمٌن العام التحاد العمال العرب وأعضاء األمانة العامة لهذا االتحاد 

باالمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة  ٌةوموظفٌه الذٌن ٌعٌنون بقرارات أصول

م ٌنا للعبلقات الدبلوماسٌة باستثناء من كان منهٌالمنصوص عنها فً اتفاقٌة ف

. من رعاٌا الجمهورٌة العربٌة السورٌة أو من فً حكمهم 
(1)

  

( الصادر 63( من لكل من القانون رقم)1وقد تردد هذا الحكم نفسه فً المادة ) -

الذي نظم أحكام امتٌازات وحصانات المقر الربٌسً  14/22/2793بتارٌخ 

 .لمنظمة األسرة العربٌة فً دمشق والعاملٌن فٌه
(3)

( 79)والقانون رقم  

الخاص بمقر االتحاد البرلمانً العربً فً  32/21/2793الصادر بتارٌخ 

دمشق الذي حدد االمتٌازات والحصانات التً ٌتمتع بها هذا المقر والعاملٌن 

فٌه. 
(4)

  

هذا من الناحٌة التشرٌعٌة , أما من ناحٌة التطبٌق العملً ) فً القضاء ( وما ٌجري 

ٌة السورٌة , فإن الموظؾ الدولً الذي ٌحمل الجنسٌة علٌه العمل فً الجمهورٌة العرب

السورٌة ال ٌتمتع بؤٌة حصانة قضابٌة , حتى ولو كان األمر متعلق بعمله الرسمً , 

طالما أن الفعل الذي استوجب مساءلته قد وقع فً األراضً السورٌة , وهذا ما سنراه 

 فً الحكم التالً :

لنقض السورٌة أنه لما كان قاضً التحقٌق فً لقد ورد بقرار الهٌبة العامة لمحكمة ا

إحالة المدعى علٌه إلى المحكمة البدابٌة للنظر  19/1/2755دمشق قد قرر بتارٌخ 

عدم  9/22/2755بجرٌمة استعمال الوظٌفة , ومن ثم قررت هذه المحكمة بتارٌخ 

إلى اختصاصها بداعً أن المدعى علٌه المذكور ٌتمتع بالحصانة القضابٌة استناداً 

( 21اتفاقٌة امتٌازات وحصانات األمم المتحدة المصدقة بالمرسوم التشرٌعً رقم)

 . 3/9/2753تارٌخ 

                                                           
 . 2779ص  – 2797( لعام  35العدد ) –الجرٌدة الرسمٌة  (2)

 . 1333ص  – 2797( لعام 43العدد ) –الجرٌدة الرسمٌة  (1)
 . 134ص  – 2793( لعام 46العدد ) –الجرٌدة الرسمٌة  (3)
 . 41ص  – 2793( لعام 1العدد ) –الجرٌدة الرسمٌة  (4)
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وعندما عرض النزاع على محكمة التمٌٌز )النقض( قضت الؽرفة الجزابٌة فً هذه 

المحكمة بصحة اإلجراءات المتخذة من قبل قاضً التحقٌق بتقرٌره المحكمة البدابٌة 

ذه القضٌة معللة ذلك بؤن المدعى علٌه ال ٌتمتع بالحصانة القضابٌة مرجعاً للنظر به

( من المرسوم التشرٌعً المشار إلٌه استثنى السورٌٌن من الحصانات 1ألن المادة)

 29/7/2747( الصادر بتارٌخ 33( من المرسوم التشرٌعً رقم )2وألن المادة)

المإسسات العامة قضت بمعاملة الموظفٌن الفلسطٌنٌٌن فً إدارات الدولة و

 كالسورٌٌن.

المحكمة البدابٌة ثانٌة بعد البت بها من قبل محكمة  ضبارة الدعوىوبعد أن تم إٌداع إ

متضمناً التخلً ثانٌة عن رإٌة  21/4/2756النقض أصدرت قرارها المإرخ فً 

الدعوى , بداعً أن الموظؾ المدعى علٌه ؼٌر سوري لدى وكالة األمم المتحدة 

تصدٌق  إلؼاثة وتشؽٌل البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن وجنحت محكمة االستبناؾ المعنٌة إلى

 . 19/7/2756القرار البدابً بقرارها المإرخ فً 

ستبنافً بطرٌق النقض , أكدت محكمة النقض رأٌها إلوعندما ُطعن بهذا القرار ا

السابق بالقول التالً , لما كانت هذه الوكالة ذات شخصٌة قانونٌة ولما كان المدعى 

ممثلها ولكن البٌان الصادر علٌه من الموظفٌن فٌها استناداً إلى الكتب الصادرة عن 

عن ممثل الوكالة المذكورة المتضمن أن المدعى علٌه موظؾ لدٌها , ال ٌلزم المحكمة 

بمنحه الحصانة القضابٌة المطلوبة , ما لم ٌكن اسم هذا الشخص مدرجاً فً قابمة 

ة أسماء الموظفٌن المحددٌن من قبل األمٌن العام للوكالة التً تقدم إلى الجمعٌة العام

لمنظمة األمم المتحدة وُتبلػ إلى حكومات الدول األعضاء والذي استندت إلٌه األمانة 

 5/21/2754( المإرخ فً 9754/1العامة لوزارة العدل عندما ذكرت بكتابها رقم )

 أن المدعى علٌه المذكور ال ٌتمتع بالحصانة القضابٌة.
(2)

   

 

 

 

 

 

                                                           
منشور فً :  231/2759بالدعوى رقم أساس  15/1/2759( الصادر بتارٌخ 369قرار الهٌبة العامة بمحكمة النقض السورٌة رقم) (2)

, ص 2792, دار األنوار للطباعة , دمشق , 2( عاماً , الجزء الثانً , ط33المجموعة الجزابٌة لقرارات محكمة النقض السورٌة خبلل )
2195. 
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  المبحث الثالث

 للموظف الدولً اإلدارٌة القضائٌة الحصانة 

 

بطابفة من الحصانات واالمتٌازات لضمان حسن قٌام  الدولٌونٌتمتع الموظفون 

الموظفون بمهامهم الرسمٌة الموكلة لهم بكل استقبلل , ومن أهم هذه الحصانات 

واالمتٌازات الحصانة القضابٌة , والتً تعنً عدم خضوع موظفً المنظمات الدولٌة 

 ارٌة .للقضاء المحلً للدول سواء فً المسابل الجنابٌة أو المدنٌة أو اإلد

وتم دراسة الجانب الجنابً والجانب المدنً للحصانة القضابٌة للموظؾ الدولً , 

 وسنتكلم عن الحصانة اإلدارٌة للموظؾ الدولً فً هذا المبحث .

األصل أن  الدولً داري من الحصانة القضابٌة للموظؾٌتعلق بالجانب اإل فٌما

فً الدولة التً ٌباشر أعماله  قوانٌن ولوابح الشرطة باحترامالموظؾ الدولً ملتزم 

على أراضٌها , والحصانة القضابٌة ال تعنً حرٌة مخالفة قوانٌن ولوابح الشرطة فً 

وكما أن إدالء الموظؾ الدولً بشهادته أمام المحاكم هو أمر مهم جداً  دولة المقر ,

لقضابٌة , حٌث ٌعتبر اإلدالء بالشهادة أحد أهم النتابج المترتبة على التمتع بالحصانة ا

 باعتبار أن ذلك ٌعد من قبٌل اإلجراءات القضابٌة التً تشملها تلك الحصانة ,

ٌقتضً األمر التعرض لمسؤلة مخالفة  ولدراسة الحصانة اإلدارٌة للموظؾ الدولً

    قواعد ولوابح المرور التً ٌرتكبها هذا الموظؾ وكذلك اإلدالء بشهادته أمام

 . المحاكم

ا الصدد أن االعتراؾ له بالحصانة القضابٌة فً هذه الحالة قد ٌمكن القول فً هذ و

ٌنطوي على مساس بالسبلمة العامة فً الدولة التً ٌعمل بها هذا الموظؾ على 

 . أراضٌها

 على ذلك سوؾ نقوم بدراسة هذا المبحث عبر مطلبٌن : وبناءً 

 . المطلب األول : الحصانة فً حالة مخالفة لوابح وقواعد المرور

 . طلب الثانً : الحصانة القضابٌة وإعفاء الموظؾ من اإلدالء بشهادتهالم
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 المطلب األول

 الحصانة فً حالة مخالفة لوائح وقواعد المرور

 

من أكثر األمور اتصاالً بالحٌاة الٌومٌة  وضوع أهمٌة بالؽة ألنههذا المٌكتسب 

للموظؾ الدولً , فاألصل إن الموظؾ الدولً ملتزم باحترام قوانٌن ولوابح مرور 

ولكن إذا ما ارتكب الموظؾ الدولً أو نسب  لة التً ٌباشر أعماله على أرضهاالدو

ت تلك إلٌه اإلخبلل بهذه القوانٌن واللوابح , فإن األمر ٌختلؾ بحسب ما إذا كان

المخالفة قد حدثت أثناء أو بسبب تؤدٌة أعمال  وظٌفته الدولٌة أو تكون قد وقعت 

خارج نطاق أعمال هذه الوظٌفة , ففً الحالة األولى ٌكون من المتعذر توقٌع جزاءات 

الدولة إلى على الموظؾ الدولً والسبٌل الوحٌد فً هذه الحالة هو أن تلجؤ سلطات 

لبة إما رفع الحصانة عن الموظؾ فً هذه الحالة أو توقٌع طاربٌس اإلدارة الدولٌة 

ذ الجزاءات المناسبة للمخالفة التً اقترفها , أما قبل ذلك فبل ٌحق لهذه السلطات اتخا

 . قبل الموظؾ المخالؾ أي إجراء مباشر أو ؼٌر مباشر

ن أولهما أما فً الحالة الثانٌة : فإنه ٌلزم التفرقة بٌن طابفتٌن من الموظفٌن الدولٌٌ

تمتد إلى األعمال الرسمٌة واألعمال  ةتضم الموظفٌن الذي ٌتمتعون بحصانة مطلق

الخاصة فهإالء ال ٌجوز اتخاذ أي إجراء أو تدبٌر قبلهم فً الحالتٌن المشار إلٌهما ما 

لم تكن هذه الحصانة قد رفعت عنهم أو ٌكونوا قد تنازلوا من جانبهم عن تلك 

 الحصانة.

م قاصرة على األعمال الرسمٌة ثانٌة فتشمل أولبك الذٌن تكون حصاناتهأما الطابفة ال

فإذا ارتكبوا المخالفة وكانت متعلقة بؤعمالهم الخاصة فٌكونون بالتالً  فحسب

مسإولٌن عنها وٌتعٌن علٌهم االمتثال لئلجراءات  التً تتخذها سلطات الدولة قبلهم 

 فً هذه الحالة .
(2)

  

رٌكٌة أكثر من مرة لهذا الموضوع , نتٌجة لمؽاالة موظفً وقد تعرضت المحاكم األم

األمم المتحدة بالدفع بالحصانة القضابٌة فً مخالفات المرور وبٌنت اتجاهاتها عدم 

ارتٌاح من تقرٌر الحصانة فً حوادث ومخالفات المرور وقلق الرأي العام األمرٌكً 

ور من أخطاء تمس أرواح من التمسك بهذه الحصانة , نظراً لما تسببه حوادث المر

وسبلمة المواطنٌن ومن ثم فبل ٌجوز للموظؾ الدولً أن ٌدعً تلك الحصانة عند عدم 

                                                           
 . 274د. جمال طه ندا , الموظؾ الدولً , مرجع سابق , ص  (2)
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النص علٌها ألن تفسٌر الحصانة ال ٌجوز على نحو ٌسًء إلى العبلقة بٌن المنظمة 

 الدولٌة والدولة المضٌفة أو تلك التً ٌعمل على أراضٌها موظفو هذه المنظمة. 

ان عندما ك 29/23/2746التً تمثل فٌها هذا االتجاه ما وقع بتارٌخ ومن القضاٌا 

منظمة األمم المتحدة ٌقود السٌارة التً تقل األمٌن العام السابق الخاص ألول أمٌن عام 

لم  ةبسرعة زابدة وعندما تم تقدٌمه للمحاكمة تمسك بحصانته القضابٌة ولكن المحكم

وقد  9/22/2746ق السابق المذكور بتارٌخ تقم لهذا الدفع وزناً وأصدرت حكمها بح

أشارت فٌه إلى أن أحكام كل من مٌثاق األمم المتحدة وقانون الحصانات األمرٌكٌة 

وكذلك المرسوم القاضً بإصدار البلبحة التنفٌذٌة لهذا القانون ال  (2745)لعام 

د تتضمن تحدٌداً دقٌقاً للحصانات واالمتٌازات وفً ؼٌاب هذا التحدٌد , ٌنعق

االختصاص للقاضً فً تحدٌد وتفسٌر هذه الحصانات واالمتٌازات , وصوالً إلى 

بٌان المعنى العادل لمعنى ألحكام وشروط منحها , كً تسود العدالة وٌتحقق قصد 

 المشرع.

وقد عللت المحكمة قرارها بإدانة السابق بالجرم المسند إلٌه بؤن الحصانة ٌجب أن 

شاطهم الزماً وضرورٌاً ومتصبلً بشإون مداوالت تنحصر فً أولبك الذٌن ٌكون ن

الجمعٌة وهذا ال ٌنصرؾ إلى الخدم الذٌن ٌسهرون على راحة المندوبٌن وموظفً 

األمانة العامة ألن تقرٌر تمتع موظفً األمم المتحدة والعاملٌن فٌها بالحصانة , بدون 

وظابفه حتى ولو قٌد فً كل قضٌة إذا كان ذلك العامل ٌقوم بعمله فً نطاق مباشرة 

ٌر أعمال المنظمة وتحقٌق ٌسعمال لٌس لها أهمٌة أو عبلقة بتكانت هذه الوظابؾ واأل

 أهدافها , ٌإدي إلى التوسع فً مبدأ الحصانة من دون داعً.

كما أشارت هذه المحكمة إلى أن موضوع الحصانات ٌجب أن ال ٌترك لتقدٌر أحد 

األمم المتحدة وأن الحصانة ٌجب أن ال تثار  األفراد أو اللجان العامة التابعة لمنظمة

 عمال المنظمة .ل إال إذا كان ذلك ضرورٌاً لسٌر أفً جمٌع األحوا

وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن تمسك السابق المخالؾ بحصانته القضابٌة فً ؼٌر 

محله 
(2)

وفً معرض التعلٌق على هذا الحكم ٌعٌب بعضهم على المحكمة ما ذهبت ,  

إلٌه من قٌامها بتحدٌد الطوابؾ التً ٌحق لها التمسك بالحصانات واالمتٌازات , ألن 

هذا األمر ال تمتلكه المحكمة سٌما وأن األمٌن العام لؤلمم المتحدة قد دفع أمام المحكمة 

بذلك نطاق سرٌان هذه الحصانة من حٌث بتمتع سابقه بالحصانة موضحاً لها 

                                                           
2))                    Annual Digest and Report of public international Law – cases , 1946 , case no. 77 , p.168  
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األشخاص , وقد دفع األمٌن بعدم اختصاص المحكمة على أساس تمتع سابقه 

 . بالحصانة , ألنه ٌتمتع هو شخصٌاً بالحصانات واالمتٌازات الدبلوماسٌة

التساإل عما إذا كان إصرار األمٌن العام على أن سابقه ٌتمتع بالحصانة  وهذا ما أثار

عن أعماله المخالفة لقوانٌن ولوابح الشرطة , ٌعد تعسفاً من جانبه فً  القضابٌة

 ؟  استعمال هذه الحصانات أو إساءة الستعمالها

وهو أمر ٌإدي إلى إضعاؾ مركزه القانونً أمام المحكمة وأنه بالتالً كان ٌجب علٌه 

مه على بالرؼم من تؤكده من ثبوت هذه الحصانة أن ٌرفعها عن سابقه ولكن عدم إقدا

ذلك قد ٌكون تخوفه من أن ٌصبح حكم المحكمة سابقة تعتمدها وتتبناها المحاكم 

ونً ساألمرٌكٌة فٌما بعد , خاصة وأن النظام المتبع هو النظام القضابً األنجلوسك

حٌث تكون للسوابق القضابٌة أهمٌة كبرى وإن المحكمة قد فهمت المسؤلة على أساس 

مم المتحدة وقانون الحصانات األمرٌكٌة والبحته التنفٌذٌة أنها تتعلق بتفسٌر مٌثاق األ

وأنها انتهت إلى عدم ثبوت الحصانة أصبلً لسابق األمٌن العام وبالتالً فإن قٌام األمٌن 

قرار بعدم تمتع إالعام برفع الحصانة عن سابقه كان من الممكن أن ٌفهم على أنه 

 . السابق المذكور بالحصانة
(2)

  

بٌنما كان أحد عناصر قوات الطوارئ الدولٌة  23/2/2793ارٌخ وفً سورٌة وبت

العابدة لؤلمم المتحدة برتبة رقٌب ٌقود السٌارة العسكرٌة التابعة لوحدته بسرعة زابدة 

على طرٌق عام حمص دمشق تدهورت وعندما أودعت النٌابة العامة فً حمص 

نظراً لتمتع السابق وزارة العدل تقرر حفظ األوراق  ,الضبط الذي ُنظم بالحادث

بالحصانة القضابٌة فً هذه القضٌة . 
(1)

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 163اإلداري , مرجع سابق , ص  د . عبد العزٌز سرحان , القانون الدولً (2)
 . 23/4/2793تارٌخ  3/  2374كتاب وزارة العدل الموجه إلى المحامً العام فً حمص برقم  (1)
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 المطلب الثانً

 ن اإلدلء بشهادته الحصانة القضائٌة وإعفاء الموظف الدولً م

القاعدة العامة فً هذا الصدد أنه كما ٌمتنع على الموظؾ الذي ٌتمتع باالمتٌازات 

, فإنه ٌحظر علٌه كذلك االنصٌاع والحصانات أن ٌمثل أمام المحاكم بكافة أنواعها 

للطلب الخاص باستدعابه لئلدالء بشهادته أمام هذه المحاكم وبصرؾ النظر عن 

الشكل المطلوب لهذه الشهادة فهو معفى نتٌجة لتمتعه بالحصانة القضابٌة من الحضور 

 بنفسه أمام جهات القضاء وكذا من إرسال شهادة مكتوبة للمحكمة سواء كانت محكمة

حكمة من ذلك ترجع إلى اإلدالء بالشهادة على أي وجه جنابٌة أو مدنٌة أو ؼٌرها , وال

ٌمكن أن ٌعرض الموظؾ الدولً للجزاءات والعقوبات التً قد تصدرها جهات 

القضاء فً بعض األحوال , وهو ما ال ٌتفق مع طبٌعة وظٌفته الدولٌة وما ٌتمتع به 

. من حصانات
(2)

  

لً على أنه سواء أكانت الجهات أو لجان التحقٌق ذات طبٌعة وقد جرى العمل الدو

متع ت, فاألصل أن الموظؾ الدولً الذي ٌسٌاسٌة أم اختصاص قضابً محض 

نع عن اإلدالء بشهادته تمات ٌكون من حقه بل من واجبه أن ٌبالحصانات واالمتٌاز

افة األنظمة أمام أٌة جهة أو لجنة تحقٌق أٌاً كانت طبٌعتها وهو ما حرصت علٌه ك

بنص صرٌح ٌحظر على  ولٌٌن وتؤكٌدهالقانونٌة واللوابح الخاصة بالموظفٌن الد

الموظؾ أن ٌتلقى أٌة تعلٌمات صادرة عن أٌة حكومة أو سلطة ؼٌر التً تصدر إلٌه 

 . من المنظمة الدولٌة

وفً بداٌة الخمسٌنٌات من هذا القرن قامت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بالتحقق من 

فؤنشؤت لهذا الؽرض  الدولٌٌن , وافر الوالء الوطنً لدى مواطنٌها من الموظفٌنت

داخل الوالٌات المتحدة  ذات طابع قضابً قام بعضها باستجواب هإالء الموظفٌن اً لجان

  . األمرٌكٌة كما قام بعضها اآلخر بالذهاب إلى أوربا من أجل هذه الؽاٌة

كٌٌن الحضور لئلدالء بالشهادة أو أداء وقد رفض بعض الموظفٌن الدولٌٌن األمرٌ

الٌمٌن المقررة فتعرضوا لعقوبات أوقعتها علٌهم بعض األجهزة اإلدارٌة التابعٌن لها , 

 . و وصلت إلى حد الفصل من الخدمة

أما بعضهم اآلخر فقد استجاب للحضور واإلدالء بشهادته ولكنه رفض اإلجابة عن 

التحقٌق المذكورة , مستندٌن فً ذلك إلى ما  األسبلة التً طرحت علٌه من قبل لجان

                                                           
 . 131د . جمال طه ندا , الموظؾ الدولً , مرجع سابق , ص  ((2
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تضمنه الدستور األمرٌكً الذي ٌنص على عدم جواز إجبار أحد على الشهادة ضد 

نفسه , وؼالباً ما كان ٌتم تقدٌم هإالء أمام المحكمة األمرٌكٌة بتهمة إهانة الكونؽرس 

ا من اللجان نتٌجة رفضهم االنصٌاع لقرارات اللجان المذكورة , والتً كان أكثره

 المنبثقة عن مجلسٌه .
((2

 

وعندما رفض الموظفون الدولٌون الذٌن ٌحملون جنسٌة الوالٌات المتحدة من العاملٌن 

فً المنظمة الدولٌة للتربٌة والثقافة والعلوم )الٌونسكو( اإلدالء بالشهادة أمام اللجنة 

إلجراء تحقٌق  (2754)الخاصة التً أرسلتها الحكومة األمرٌكٌة فً شهر تموز عام 

معهم , قام المدٌر العام لهذه المنظمة بتقدٌمهم إلى مجلس استبناؾ المنظمة طالباً 

فصلهم أو عدم تجدٌد عقودهم , حٌث أحٌل األمر بشؤنهم بعد ذلك إلى المحكمة 

اإلدارٌة لمنظمة العمل الدولٌة التً أكدت على عدم إلزامهم بالمثول أمام لجنة التحقٌق 

 أنه ال ٌجوز محاكمتهم فً حالة رفضهم ذلك .المذكورة و
(1)

   

  

                                                           
 . 195د . عبد العزٌز سرحان , القانون الدولً اإلداري , مرجع سابق , ص  ((2

 . 196المرجع , ص نفس  (1)
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 المبحث الرابع

 ٌٌن والواقع العملً لهذه الحصانةانتهاء الحصانة القضائٌة للموظفٌن الدول

 

حٌث أوجبت اتفاقٌات تنتهً الحصانة القضابٌة للموظؾ الدولً برفعها عنه 

الحصانات واالمتٌازات على ربٌس اإلدارة الدولٌة رفع الحصانة كلما رأى أن هذا 

اإلجراء ال ٌإدي إلى اإلضرار بمصالح الجهاز الدولً , وقد منحت هذه النصوص 

لربٌس اإلدارة سلطة تقدٌر ما إذا كان سٌترتب على رفع الحصانة اإلضرار بالمنظمة 

لتنازل عن هذه الحصانة بمحض إرادة الموظؾ الدولً وذلك من عدمه, وٌمكن ا

, حٌث ال ٌجوز استؽبلل اإلعفاء من القضاء باالتفاق مع الجهاز الدولً الذي ٌعمل به 

الوطنً من قبل الموظؾ الدولً لمصلحته الشخصٌة , وٌجب رفع الحصانة عن هذا 

 اً الرسمً وتشكل جرمج عن نطاق عمله الموظؾ الدولً فً حال ارتكابه أعماالً تخر

أو تصرفاً ٌرتب ضرراً لآلخرٌن أو ٌخل بواجبات الوظٌفة الدولٌة إذا كانت هذه 

الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها , وكان رفعها ال ٌضر بصالح الهٌبة أو 

 . المنظمة الدولٌة

وتتعهد المنظمات الدولٌة , بمنع كل إساءة أو تعسؾ فً استعمال االمتٌازات 

صانات التً تمنح للموظفٌن الدولٌٌن , وتتولى االتفاقات التً تبرم لهذا الؽرض والح

 النص على الجزاءات واإلجراءات والحلول التً تتخذ فً هذا الشؤن .

وهناك إجراءات أخرى تتخذها الدولة التً تتمسك بإساءة استعمال االمتٌازات 

و إلؽاء النصوص المقررة والحصانات أو التعسؾ فٌها مثل إبعاد الموظؾ الدولً أ

 لبلمتٌازات والحصانات .

والبد من اإلشارة إلى أن معظم الدول اعترفت بالحصانة القضابٌة للموظؾ الدولً 

 . وقلة من الدول هً التً انتهكت هذه الحصانة

 على ذلك سوؾ نقوم بدراسة هذا المبحث عبر مطلبٌن : ناًء وب

 المطلب األول : رفع الحصانة القضابٌة .

 .  المطلب الثانً : العمل الدولً
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 المطلب األول

 رفع الحصانة القضائٌة 

من المسلم به أن الحصانات واالمتٌازات التً تمنح لموظفً المنظمات الدولٌة ال تمنح 

 . لمصلحتهم الخاصة , بل ُتمنح لمصلحة الهٌبة التً ٌعملون بها
(2)

وقد نصت على  

ات وحصانات األمم المتحدة بالنسبة للموظفٌن ( من اتفاقٌة امتٌاز13ذلك المادة )

الدولٌٌن , حٌث قررت أن ٌكون لؤلمٌن العام الحق فً رفع الحصانة عن موظفً 

األمانة العامة فً كافة األحوال التً ٌرى فٌها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة 

ن العام مجراها وأن رفعها ال ٌضر بمصالح الهٌبة , أما عن رفع الحصانة عن األمٌ

. فٌختص بها مجلس األمن
 (1)

 

( 11وفٌما ٌتعلق بموظفً المنظمات المتخصصة ٌكون اتخاذ هذا اإلجراء وفقاً للمادة )

من االتفاقٌة الخاصة بها من اختصاص المنظمة ذاتها .
(3)

  

على ذلك إذا أخل الموظؾ الدولً بمقتضٌات وظٌفته وقامت مبررات تدعو إلى وبناًء 

حصانته فإن األمٌن العام للمنظمة هو الذي ٌتخذ قرار رفع الحصانة عن تجرٌده من 

 الموظؾ .

أما بالنسبة لؤلمٌن العام , فإن الجهاز السٌاسً للمنظمة هو الذي ٌتولى رفع الحصانة 

 .عن األمٌن العام إذا قام مبرر ٌدعو إلى ذلك 
(4)

 

ٌة رفع الحصانة كلما وكما أوجبت نصوص ولوابح الموظفٌن على ربٌس اإلدارة الدول

 . رأى أن هذا اإلجراء ال ٌإدي إلى اإلضرار بمصالح الجهاز الدولً

رتب على رفع اإلدارة سلطة تقدٌر ما إذا كان سٌتوقد منحت هذه النصوص لربٌس 

من  2/9الحصانة اإلضرار بالمنظمة من عدمه , وٌتضح ذلك مما نصت علٌه المادة 

البحة موظفً منظمة األمم المتحدة , حٌث أن االمتٌازات والحصانات المقررة لؤلمم 

                                                           
,          2773د . فادي المبلح , سلطات األمن والحصانات واالمتٌازات الدبلوماسٌة , دار المطبوعات الجامعٌة , اإلسكندرٌة,  ((2

 . 465ص 
ن لمصلحة ( من اتفاقٌة امتٌازات وحصانات األمم المتحدة على : إن االمتٌازات والحصانات إنما تعطى للموظف13ٌتنص المادة ) (1)

األمم المتحدة ولٌس لمصلحتهم الشخصٌة وٌستطٌع األمٌن العام بل ٌجب علٌه رفع الحصانة عن الموظؾ فً جمٌع الحاالت التً ٌرى 
فٌها أن هذه الحصانة تحول دون قٌام العدالة وحٌث ٌمكن رفعها دون أن ٌضر ذلك بمصالح المنظمة , أما بخصوص األمٌن العام 

 ع الحصانة عنه .فلمجلس األمن حق رف

( من اتفاقٌة امتٌازات وحصانات الوكاالت المتخصصة على : " تمنح االمتٌازات والحصانات للموظفٌن لصالح 11وتنص المادة ) (3)

الوكاالت المتخصصة فقط ولٌس للمنفعة الشخصٌة لؤلفراد أنفسهم, ولكل وكالة متخصصة الحق فً رفع الحصانة عن أي موظؾ كما أن 
ترفعها فً أٌة حالة ترى فٌها أن الحصانة سوؾ تعوق سٌر العدالة وأن من الممكن رفعها دون إخبلل بمصالح الوكالة علٌها أن 

 المتخصصة .
 . 95د. أحمد محمد رفعت  , المنظمات الدولٌة , مرجع سابق , ص  (4)
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( من مٌثاق األمم المتحدة قد منحت لصالح المنظمة , وهذه 235المتحدة  بحكم المادة )

نات ال تخول الموظفٌن الذٌن ٌتمتعون بها أي عذر فً عدم أدابهم االمتٌازات والحصا

اللتزاماتهم الخاصة وعدم مراعاتهم القوانٌن ولوابح الشرطة , وٌجب على الموظؾ 

   األمٌن العام فوراً  ؤلة االمتٌازات والحصانات أن ٌبلػفً كل حالة تثار فٌها مس

 . كان سٌتولى رفع الحصانة من عدمهم وحده تقدٌر ما  إذا اباألمر , ولؤلمٌن الع

من النظام األساسً لموظفً جامعة   1/4وٌظهر ذلك أٌضاً فٌما نصت علٌه المادة  

الدول العربٌة من أن الؽرض من الحصانات واالمتٌازات الممنوحة لموظفً الجامعة 

هو تحقٌق صالح الجامعة وتمكٌنها من النهوض بمهامها وال ٌسوغ أن تكون مبرراً 

متناع الموظفٌن عن الوفاء بالتزاماتهم أو مخالفة القوانٌن واألنظمة ولؤلمٌن العام أن ال

   ٌقرر رفع الحصانة فً األحوال المنصوص علٌها فً اتفاقٌة مزاٌا وحصانات

 . الجامعة

وكذلك فقد رددت اتفاقٌة مزاٌا وحصانات منظمة الوحدة اإلفرٌقٌة ذات األحكام 

منها إلى  6/4ا وحصانات األمم المتحدة , فؤشارت فً المادة الواردة فً اتفاقٌة مزاٌ

أن رفع الحصانة عن موظفً المنظمة من اختصاص األمٌن العام , أما رفع الحصانة 

 . عن األمٌن العام نفسه فإنه من اختصاص مجلس وزراء المنظمة

( 24دة )وبالمثل فقد اعتنقت اتفاقٌة مزاٌا وحصانات منظمة الدول األمرٌكٌة فً الما

منها نفس األحكام الواردة فً اتفاقٌة مزاٌا وحصانات األمم المتحدة فجعلت رفع 

األمرٌكٌة من اختصاص األمٌن العام , أما رفع  لالحصانة عن موظفً اتحاد الدو

الحصانة عن األمٌن العام واألمٌن المساعد فهو من سلطة مجلس وزراء المنظمة 

جامعة الدول العربٌة فقد تضمنت نفس األحكام التً  وبالنسبة التفاقٌة مزاٌا وحصانات

تضمنتها اتفاقٌة امتٌازات وحصانات األمم المتحدة فً هذا الشؤن , فقد جعلت المادة 

م , أما األمٌن ا( منها رفع الحصانة عن موظفً الجامعة من اختصاص األمٌن الع13)

نهم الحصانة إال بموافقة فبل ترفع ع نالعام واألمناء المساعدون والموظفون الربٌسٌو

أما فً محكمة العدل الدولٌة , فإن رفع الحصانة عن الموظفٌن . مجلس الجامعة 

اإلدارٌٌن فً المحكمة ٌتم بقرار من ربٌس الجهاز اإلداري وٌجب لصٌرورة هذا 

ربٌس المحكمة , وبالنسبة لرفع الحصانة عن قضاة المحكمة  ر نهابٌاً أن ٌعتمدهالقرا

( من 29المادة ) حكمة بهٌبتها الكاملة وبذلك أشارتمن اختصاص المتكون  افإنه

 النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة . 
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واألصل أن الموظؾ الدولً ٌجب أن ٌنصاع لقرار ربٌس الجهاز الدولً برفع 

مثله الربٌس ٌالحصانة عنه ألن هذه الحصانة مقررة أصبلً للجهاز الدولً الذي 

حة هذا الموظؾ , وعلى ذلك فإنه ٌتعٌن فً هذه األحوال أن اإلداري ولٌس لمصل

وتصرفات ربٌس الجهاز الدولً فً هذا  توجد وسٌلة وجهة رقابة على قرارات

من حرمان الموظؾ الدولً من التمتع  الصدد, لما قد ٌترتب على رفع الحصانة

مدى  بالحقوق وؼٌر ذلك من اآلثار والمزاٌا األخرى , ومن ثم فإن التحقٌق عن

مشروعٌة قرار رفع الحصانة وتقدٌر آثاره ونتابجه ٌنبؽً أن ٌترك لرقابة المحكمة 

اإلدارٌة للمنظمة أو الجهاز الذي ٌعمل به الموظؾ الدولً , وهذا ٌحقق مصلحة 

 للموظؾ الدولً فً ذات الوقت . ةالمنظمة وٌوفر ضمان

ظؾ الدولً , وذلك أما بالنسبة للتنازل عن الحصانة فإنه ٌتم بمحض إرادة المو

باالتفاق مع الجهاز الدولً الذي ٌعمل به , وٌجب أن ٌكون التنازل صرٌحاً , وبالنسبة 

للتنازل الضمنً فإنه ال ٌنتج أثره فً عدم التمسك بالحصانة إال فً الحالة التً ٌرفع 

فٌها الموظؾ الدولً دعوى أمام المحكمة وٌمثل أمامها فً هذه الدعوى , فٌعتبر 

عن حصانته القضابٌة فً شؤن ما ٌتعلق بتلك الدعوى ,  هأمامها بمثابة تنازل منمثوله 

الصة للموظؾ الدولً , بل إن وبالنظر إلى أن الحصانة لٌست من الحقوق الخ

منها حماٌة هذا الموظؾ , فإن هذا السلوك من جانب الموظؾ الدولً ال ٌنتج  الؽرض

 الدولً على التنازل عن ازهوافقة الجأثره القانونً إال إذا تؤكدت المحكمة من م

 الحصانة .

ومن السوابق القضابٌة المإٌدة لذلك : ما جاء بالحكم الذي أصدرته الدابرة الثالثة 

( فً قضٌة السٌدة )بارت( 2719ٌولٌو سنة ) 12لمحكمة أول درجة فً جنٌؾ فً 

ها الذي كان من أن التنازل عن الحصانة فً القضٌة التً رفعتها هذه السٌدة ضد زوج

من موظفً الطابفة األولى فً مكتب العمل الدولً هو تنازل صحٌح أقرته المحكمة , 

ألن الزوج قد تنازل صراحة عن حصانته القضابٌة وأن المدٌر المساعد لمكتب العمل 

 (2719ٌولٌو سنة ) 12الدولً قد أكد ذلك فً الخطاب الذي أرسله للمحكمة فً 
(2)

.  

لئلجراءات األخرى التً تتخذها الدولة التً تتمسك بإساءة استعمال أما بالنسبة 

االمتٌازات والحصانات أو التعسؾ فٌها , فهً إما إبعاد الموظؾ الدولً أو إلؽاء 

 . النصوص المقررة لبلمتٌازات والحصانات

 

                                                           
 . 276 – 275د . عبد العزٌز سرحان , القانون الدولً اإلداري , مرجع سابق , ص  ((2
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 أولا : إبعاد الموظف الدولً :

تمثل تعسفاً منه فً استعمال  وٌتم ذلك عندما ٌؤتً الموظؾ الدولً أحد األفعال التً

الحصانات واالمتٌازات الممنوحة له , أو التً ٌترتب علٌها إساءة استعمال تلك 

الحصانات واالمتٌازات . فهنا ال تجد الدولة المعنٌة مناصاً من إبعاد الموظؾ الدولً 

المخالؾ وطرده من خدمتها , وذلك بعد استٌفاء بعض الضمانات التً تحددها 

 ض االتفاقٌات الخاصة بالمقر . نصوص بع

ومن االتفاقٌات التً تنص على الجزاءات و اإلجراءات التً تتبع فً حالة إساءة 

الموظؾ الدولً أو تعسفه فً استعمال الحصانة واالمتٌاز وقد وردت األحكام المقررة 

فً هذا الشؤن فً الفصل السابع من االتفاقٌة العامة المتٌازات وحصانات الوكاالت 

( من  14المتخصصة تحت عنوان : " إساءة استعمال المزاٌا " حٌث تقضً ) المادة 

تلك االتفاقٌة فً هذا الخصوص بؤنه فً الحالة التً ترى فٌها إحدى الدول أنه قد 

وقعت إساءة استعمال إلحدى المزاٌا أو الحصانات الممنوحة بمقتضى االتفاقٌة , فإن 

صصة أن تتشاور فٌما بٌنها للتحقق من وقوع ذلك لكل من هذه الدول والمنظمة المتخ

 ولمحاولة منع تكراره إن ثبت وقوعه .

 للدولة وللوكالة المتخصصة  وإن لم تسفر هذه المشاورات عن نتٌجة مرضٌة

( من  31والتً حددتها المادة ) المعنٌتٌن , تطبق اإلجراءات الخاصة بحل المنازعات 

بلؾ ناشا عن تفسٌر االتفاقٌة أو تطبٌقها إلى االتفاقٌة , وهً تقضً بإحالة كل خ

استعمال , كان  إساءةمحكمة العدل الدولٌة , فإذا وجدت المحكمة المذكورة أن ثمة 

أن تحرم هذه  –الوكالة ذات الشؤن  إخطاربعد  –للدولة التً مستها تلك اإلساءة 

 مالها .استع أسٌاالوكالة , وموظفٌها بالقطع , من المزاٌا والحصانات التً 

( من ذات االتفاقٌة بؤنه ال ٌحق لسلطات الدولة أن تطلب إلى  15وتقضً المادة ) 

 الموظفٌن الذٌن ٌعملون بها مؽادرة الببلد التً ٌباشرون فٌها وظابفهم بسبب ما

ٌقومون به من أعمال بصفتهم الرسمٌة , إنما إذا أساء أحد هإالء الموظفٌن استعمال 

فً هذه الدولة أعماالً تخرج عن نطاق وظٌفته الرسمٌة , كان  مزٌة اإلقامة , بؤن أتى

بالنسبة للموظفٌن  ٌه مؽادرة أراضٌها , على أن ُتراعًلحكومة هذه الدولة أن تطلب إل

الذٌن ٌتمتعون بالحصانات واالمتٌازات المحددة المنصوص علٌها فً االتفاقٌة أنه ال 

رجٌة تلك ٌجوز إصدار األمر إلٌهم بمؽادرة أراضً الدولة إال بعد موافقة وزٌر خا

للوكالة ذات  التنفٌذيهذه الموافقة إال بعد استشارة الربٌس  الدولة , على أن ال ُتعطى
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للوكالة التً ٌتبعها  التنفٌذيؤن . وإذا اتخذت إجراءات إبعاد موظؾ كان للربٌس الش

 حق التدخل فً هذه اإلجراءات لصالح الموظؾ الذي اتخذت ضده .

 ثانٌاا : إلغاء النصوص المقررة لالمتٌازات والحصانات :

وهذا ٌعنً أن لكل دولة فً حالة حدوث تعسؾ أو إساءة الستعمال االمتٌازات 

لحصانات الممنوحة للموظؾ الدولً , أن تلؽً بإرادتها المنفردة االتفاق الذي وا

ل بالتالً من أحكامه المقررة فً هذا لأبرمته بشؤن تلك االمتٌازات والحصانات , وتتح

 الصدد .

له شروطه  –وهو إلؽاء االتفاق الدولً باإلرادة المنفردة  –والمبلحظ أن هذا اإلجراء 

ً األحكام الخاصة بالمعاهدة الدولٌة , ومن ثم فإنه ٌنبؽً التحرز وقواعده المحددة ف

 عند اللجوء إلٌه فً هذا الصدد .

هذا فضبلً عن أن االتفاقٌة العامة المتٌازات وحصانات األمم المتحدة لم تشر إلى 

اإلجراء المذكور . وبالنسبة التفاقٌة مزاٌا وحصانات الوكاالت المتخصصة فقد ظهر 

لنص فٌها على هذا اإلجراء , وهو قٌام الدولة العضو فً االتفاقٌة بإلؽاء اتجاه إلى ا

بها , ولكن مع بقابها  االلتزامالنصوص المتعلقة باالمتٌازات والحصانات وعدم 

 بالرؼم من ذلك عضواً فً المنظمة والوكالة المتخصصة .

, ومن ثم فقد واستمرار عضوٌة مثل هذه الدولة فً الوكالة هو الذي أثار االعتراض 

كان ذلك مدعاة لرفض النص على هذا االتجاه عند إعداد الصٌؽة النهابٌة لبلتفاقٌة 

المذكورة , وبذلك أصبح االتجاه العام فً هذا الصدد هو عدم جواز إلؽاء االمتٌازات 

والحصانات المقررة للوظٌفة العامة الدولٌة من جانب إحدى الدول , بإرادتها المنفردة 

ر هذه الدولة على االستمرار فً االحتفاظ بعضوٌتها فً الجهاز الدولً , مع إصرا

الذي تتبعه هذه الوظٌفة , وبالتالً فبل ٌكون أمام الدولة التً تقرر اإللؽاء سوى 

لم ٌكن مقر الجهاز واقعاً وموجوداً على  االنسحاب من عضوٌة الجهاز الدولً , ما

الدولة إلى هذا جابز أو المعقول لجوء إقلٌمها , ففً هذه الحالة ٌكون من ؼٌر ال

إثر ذلك على أحد الضمانات وأهم اإلجراء قبل نقل هذا المقر خارج إقلٌمها حتى ال ٌُ 

األركان األساسٌة فً الوظٌفة العامة الدولٌة , أال وهو المقر الذي تباشر فٌه أعمال 

 هذه الوظٌفة . وأنشطة
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 المطلب الثانً

 العمل الدولً

أحكام المحاكم الداخلٌة المتعلقة بالحصانة القضابٌة نجد أنها قلما بالرجوع إلى 

فً ثبوت هذه الحصانة للموظفٌن الدولٌٌن , وأنه فً األحوال التً قد تطرح  تعارض

فٌها محاكم أول درجة هذه الحصانة , فإن المحاكم العلٌا تبادر إلى تؤٌٌد مبدأ 

نظمات الدولٌة بها , وهو ما ٌمكن االعتراؾ بتلك الحصانة وتقضً بتمتع موظفً الم

 . معه القول أن القضاء الوطنً ٌقر هذه الحصانة و ٌعترؾ بها إلى حد كبٌر

انتهجت  لعامة وحكومات الدول المختلفةوعلى ذلك فإننا نبلحظ أن بعض السلطات ا

 لحصانة للموظفٌن الدولٌٌن , إذمسلكاً مؽاٌراً فً هذا الصدد , حٌث لم تعترؾ بتلك ا

ت باتخاذ إجراءات وتصرفات حٌال  هإالء الموظفٌن أهدرت بموجبها هذه قام

 الحصانة , وهذه بعض التطبٌقات والسوابق الموضحة لهذا المسلك :

قامت الشرطة التشٌكوسلوفاكٌة باقتحام مقر األمم المتحدة  15/5/2747بتارٌخ  -

ملٌن فً العاصمة براغ وقبضت على أحد مواطنً هذه الدولة , وهو من العا

بهذا المركز وتم تفتٌش مكتبه بدون تصرٌح وقد تمسك المذكور بحصانته 

, إضافة إلى تمسكه بحصانة مكاتب  كموظؾ دولً ضد أٌة إجراءات جنابٌة

منظمة األمم المتحدة , فرفض اإلذعان ألمر القبض علٌه وطلب من مدٌر 

تراض على هذا مكتب األمم المتحدة حماٌته , فقام المدٌر المذكور بدوره باالع

اإلجراء وترتب على ذلك أن ظل الموظؾ المذكور فً مقر األمم المتحدة ال 

 . ٌؽادره لبضعة أٌام متواصلة

أرسل األمٌن العام لؤلمم المتحدة احتجاجاً إلى وزارة  2/6/2747وبتارٌخ 

الخارجٌة التشٌكٌة على انتهاك قوات األمن هناك حرمة مكاتب األمم المتحدة 

وظفٌن الدولٌٌن من القبض واالعتقال , فقامت الحكومة التشٌكٌة وحصانة الم

 بتقدٌم اعتذار إلى األمم المتحدة بشؤن ما حدث .
(2)

 

ألقت الحكومة األمرٌكٌة القبض على شخص  2747فً شهر آذار عام  -

( عندما كان ٌعمل موظفاً  Gubitchevٌتً الجنسٌة ٌدعى ؼوبتشؾ )ٌسوف

 نٌوٌورك ووجهت إلٌه تهمة التجسس  ؤلمم المتحدة فًدولٌاً فً األمانة العامة ل

وعند البحث فً مدى الحصانة الذي ٌتمتع بها هذا الموظؾ الدولً , وهل تمتد 

 ؟. ب إلٌه من قبل السلطات األمرٌكٌةإلى الفعل المنسو

                                                           
 . 163نفس المرجع , ص  ((2
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أجاب األمٌن العام لؤلمم المتحدة على ذلك بؤن هذا الشخص الذي ٌعمل مهندساً 

ت والخدمات العامة فً منظمة األمم المتحدة ٌعتبر من فً قسم المإتمرا

موظفً الطابفة الثانٌة وأنه بهذه الصفة ٌتمتع بالحصانة القضابٌة أثناء مباشرته 

منسوبة إلٌه                         ألعمال وظٌفته ولما كانت أعمال التجسس ال

له الدفع فإن الموظؾ عن هذه الطابفة ال ٌحق ال تمت بصلة لوظٌفته , 

عن أعمال الوظٌفة ن األمر ٌتعلق بعمل خاص أي خارج بحصانته الدولٌة أل

 . الدولٌة

وبذلك لم ٌكن ثمة حاجة إلى أن ٌقوم األمٌن العام لمنظمة األمم المتحدة برفع 

نة أصبلً فً مثل هذه الحصانة عن هذا الموظؾ حٌث ال وجود لهذه الحصا

ٌمكن رفعها ولذا فقد اقتصر األمٌن العام لؤلمم المتحدة على  الحالة , حتى

اتخاذ إجراء ٌوقؾ هذا الموظؾ عن عمله حتى تنتهً إجراءات محاكمته 

. وٌتحدد وضعه ومركزه القانونً نهابٌاً 
(2)

 

قامت الشرطة الكورٌة بالقبض على اثنٌن  (2747)من سبتمبر سنة  2بتارٌخ  -

جنة التً أنشؤتها األمم المتحدة والخاصة بكورٌا من الكورٌٌن الموظفٌن فً الل

ام لهذه اللجنة , الذي بادر وتم ذلك بدون تصرٌح وبؽٌر إخطار األمٌن الع

على هذا التصرؾ وأخطر األمٌن العام لؤلمم المتحدة الذي قام  باالحتجاج

بدوره بإرسال برقٌة احتجاج إلى وزارة الخارجٌة الكورٌة موجهاً نظرها إلى 

, وقد  96/2 ( من مٌثاق األمم المتحدة  وقرار الجمعٌة العامة رقم235ة )الماد

على  ن جنسٌة الموظؾ الدولً لٌس لها أدنى تؤثٌرتضمنت البرقٌة كذلك أ

الحصانات, حتى فً الحاالت على اعتباره ٌتمتع باالمتٌازات و وضعه القانونً

ا أشارت البرقٌة أٌضاً على إقلٌم الدولة التً ٌحمل جنسٌتها وكم التً ٌعمل فٌها

إلى أن األمم المتحدة تسٌر فً مثل هذه الحاالت على ضرورة االلتزام 

بإجراءات محددة وتتمثل فً وجوب إخطار األمٌن العام لؤلمم المتحدة قبل 

 . القٌام بؤي إجراء من إجراءات القبض أو المحاكمة

العام لؤلمم  وقد بادرت وزارة الخارجٌة الكورٌة بإرسال ردها إلى األمٌن

الذي أكدت فٌه على أنها تحترم تماماً  (2747 ) سبتمبر عام 23المتحدة فً 

ار الجمعٌة العامة ( من مٌثاق المم المتحدة وقر235المبادئ الواردة فً المادة )

على الرؼم من  ازات والحصانات المنصوص علٌهااالمتٌ وكذا 96/2رقم 

 فً هذا الرد على أن الكورٌٌن قد نتكونها لٌست عضواً فً المنظمة , كما أبا

تم القبض علٌهما بسبب جرابم ال عبلقة لها البتة بالتزامات األمم المتحدة ألنها 

                                                           
2))                  Annual Digest and reports of public international law cases , 1949 c case No.102 , p. 207   
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جرابم إرهاب وقتل وسطو مسلح وتخرٌب وأنه كان من الصعب االتصال 

 . بالسكرتٌر العام قبل القبض علٌهما
(2)

 

سٌق المدٌر المالً للمركز الدولً  21/22/2795وفً سورٌة وبتارٌخ  -

( فً مدٌنة حلب المدعو   ICARDAللبحوث الزراعٌة فً المناطق الجافة ) 

( من الجنسٌة الهندٌة إلى التحقٌق ,   Bradeeb Mihraبرادٌب مهرا ) 

وأوقؾ من قبل النٌابة العامة فً حلب , بسبب مشاجرة تمثلت فً تبادل 

لمضاربة باألٌدي مع أحد العاملٌن فً المركز المذكور , نتٌجة خبلؾ حول ا

 . توزٌع العمل بٌنهما
(1)

وتم تحرٌك الدعوى العامة من قبل النٌابة العامة فً  

حلب بحق المدعى علٌه برادٌب مهرا بجرم اإلٌذاء قصداً المنصوص علٌه 

رسوم التشرٌعً رقم ( من قانون العقوبات السوري الصادر بالم543بالمادة ) 

وأحٌل المدعى علٌه موقوفاً إلى محكمة صلح  11/6/2747تارٌخ  249

 , الجزاء فً حلب
(3)

 –والذي ٌحمل الجنسٌة السورٌة  –وحصل المدعً   

على تقرٌر طبً ٌشعر بتعطٌله عن العمل لمدة أقل من عشرة أٌام , ثم قام 

سقوط الدعوى العامة  بإسقاط الحق الشخصً عن المدعى علٌه , مما أدى إلى

 المقامة بحق المدعى علٌه فؤخلً سبٌله .

كونها هً الجهة التً ٌتم عن  -وحٌال هذا األمر أعلمت وزارة التخطٌط 

( من المادة 1طرٌقها كافة االتصاالت الرسمٌة للمركز عمبلً بؤحكام الفقرة )

 (2796) ( من االتفاقٌة المبرمة بٌن الحكومة السورٌة والمركز عام23)

 ,2799/  4/  1( تارٌخ 11المصدقة بموجب القانون رقم )
(4)

وزارة  - 

الخارجٌة بما حصل للعامل الدولً المذكور , فوجهت وزارة الخارجٌة مذكرة 

( من 9إلى وزارة العدل ذكرتها أن هذا العامل الدولً ٌتمتع بموجب المادة )

حصانة من اإلجراءات االتفاقٌة المعقودة بٌن القطر والمركز المشار إلٌه بال

القانونٌة المتعلقة باألعمال التً قام بها فً سٌاق قٌامه بمهامه الرسمٌة , كما 

 : قد نص على ما ٌلً 2792/  3/  2أن ببلغ مجلس الوزراء المإرخ فً 

".....عدم إنهاء عمل الخبراء الذٌن ٌعملون فً إطار تلك االتفاقٌات ألسباب 

ر أو مباشرة التحقٌق معهم أو توقٌفهم احتٌاطاً أو مهنٌة أو أمنٌة أو أي سبب آخ

. " ترحٌلهم خارج القطر إال بموافقة ربٌس مجلس الوزراء
 (5)

 

                                                           
 . 294د . عبد العزٌز سرحان , القانون الدولً اإلداري , مرجع سابق , ص  ((2

 . 14/1/2796تارٌخ  2294( 93/235) 134رقم  مذكرة اإلدارة القانونٌة فً وزارة الخارجٌة (1)

لعام  22431بالدعوى رقم أساس  21/2/2796تارٌخ  22793كتاب وزارة العدل الموجه إلى المحامً العام األول فً حلب رقم  (3)

2795 . 
 . 715,  ص 2799, لعام  26منشور فً الجرٌدة الرسمٌة , الجزء األول , العدد  (4)

ببلغ رباسة مجلس الوزراء رقم  (5)
    ت

    ر   
 .  2/3/2792تارٌخ   
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" إن تصرؾ  ٌلً: وأضافت وزارة الخارجٌة فً مذكرتها المشار إلٌها ما

الشرطة ثم أجهزة القضاء مخالؾ لنص االتفاقٌة الدولٌة ولتعلٌمات ربٌس 

 .مجلس الوزراء , وٌإدي إلى اإلساءة لهذا المركز " 

وطلبت الوزارة المذكورة من وزارة العدل بٌان األسباب التً أدت إلى مثل 

ؾ العامل هذا اإلجراء , وتجنب ذلك مستقببلً , فؤجابت وزارة العدل بؤن توقٌ

الدولً المذكور قد نشؤ من تفسٌر قانونً للحصانة المقررة للعاملٌن فً المركز 

على نحو ال ٌتفق مع مدلول هذه الحصانة  (2799)(  لعام 11بالقانون رقم )

بؤبعادها القانونٌة , وأضافت وزارة العدل أنه سبق لها وأن أطلعت على 

اً ٌوضح مفاعٌل هذه الحصانة التؤوٌل القانونً ؼٌر السدٌد وأصدرت توجٌه

 . وآثارها
(2)

 

ة فً حلب ارت بهذا إلى كتابها الذي سبق لها أن وجهته إلى النٌابة العاموأش

على طلب وكٌل العامل الدولً المذكور , وكانت قد بناًء  21/2/2796بتارٌخ 

              بٌنت فٌه أن المركز الدولً للبحوث الزراعٌة فً المناطق الجافة 

( ICARDA   , هو مإسسة دولٌة مستقلة وٌتمتع بالشخصٌة القانونٌة الكاملة )

كما ٌتمتع جمٌع أمناء المراكز والمسإولٌن فٌه ومستخدمٌه وعماله ومستشارٌه 

بالحصانة من اإلجراءات  –ومن بٌنهم المدعى علٌه فً هذه القضٌة  –

صانة أنه ال ٌجوز القانونٌة المتعلقة بمهامهم الرسمٌة , ومن مقتضى هذه الح

 . قبول الدعوى الجزابٌة على المركز المذكور والعاملٌن فٌه فً الحدود المبٌنة

/  5/  2( تارٌخ 22وهذا ٌتفق مع ما وجهت إلٌه وزارة العدل بببلؼها رقم )

 997فً حكمها رقم  –الؽرفة المدنٌة  –وما تبنته محكمة النقض  2794

وبالتالً فإن من حق  29/4/2793تارٌخ  569ورقم  23/4/2759تارٌخ 

المركز والعاملٌن فٌه أن ٌتمسكوا بالحصانة المذكورة أمام الضابطة العدلٌة 

والنٌابة العامة قبل تحرٌك الدعوى العامة , فضبلً أن على هذه الجهات أن 

الذكر ,  أنفةُتعمل من تلقابها  آثار ونتابج هذه الحصانة حٌث توافر شروطها 

الحصانة مكرسة بنص قانونً ٌتحتم على الجهات المعنٌة نظراً إلى أن هذه 

 . تنفٌذ أحكامه

ٌملك حق مراجعة الضابطة  –ممثبلً بوكٌله القانونً أو مدٌره  –وإن المركز 

العدلٌة والنٌابة العامة والمحكمة المختصة فً شؤن الحادث الذي ٌقع من أحد 

العاملٌن فً المركز والمطالبة بوقؾ مبلحقته واإلجراءات المنوي اتخاذها 

بحقه , التزاماً بمفعول الحصانة المشار إلٌها , ألن للمركز مصلحة فً ذلك , 

                                                           
 . 2/3/2795/ت تارٌخ 126كتاب وزارة العدل الموجه إلى اإلدارة القانونٌة فً وزراة الخارجٌة رقم  (2)
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اً عن أعمال تابعه , وٌتوجب على المحكمة الجزابٌة دون إذ ٌعتبر مسإوالً مدنٌ

عوة ( من قانون العقوبات د241أن ٌكون لها خٌار فً ذلك عمبلً بالمادة )

وإلزامهم متضامنٌن مع المدعى علٌه بالرسوم  المسإولٌن مدنٌاً إلى المحاكمة

ات من قانون العقوب 236و  217والنفقات المتوجبة للدولة عمبلً بالمادتٌن 

 . 23/3/2795( تارٌخ 21وبتوجٌه وزارة العدل فً ببلؼها رقم )
(2)

 

وبٌنما كان العامل الدولً بالمركز الدولً المشار إلٌه  27/9/2797وبتارٌخ 

( الذي ٌعمل خبٌراً فً هذا المركز   Shree vas tafaالمدعو شري فاس تفا )

دمشق صدم أحد  –ٌقود سٌارته أثناء العمل الرسمً على طرٌق عام حلب 

المارة , مما أدى إلى إصابته بكسور وبعد أن نظمت عناصر الشرطة الضبط 

فً حلب محكمة صلح الجزاء  البلزم تم إٌداع التحقٌقات من قبل النٌابة العامة

العامل الدولً المذكور بجرم التسبب  بعد تحرٌك الدعوى العامة بحق المختصة

 , من قانون العقوبات السوري (552باإلٌذاء المنصوص عنه بالمادة )
(1)

وثم  

أصدرت المحكمة قرارها بحبس المدعى علٌه لمدة عشرة أٌام وتم تشمٌل هذا 

( تارٌخ 1الجرم بقانون العفو العام الصادر بالمرسوم التشرٌعً رقم )

1/4/2771 . 

وأمام هذه الواقعة ٌمكن القول : إن كانت السلطة القضابٌة قد أعملت مفعول 

التً ٌتمتع بها هذا الموظؾ الدولً فً هذه القضٌة عندما قامت الحصانة 

باستجواب المدعى علٌه طلٌقاً , فإنها قد تجاهلت هذه الحصانة , عندما قامت 

بتحرٌك الدعوى العامة بحقه وإٌداع ملؾ الدعوى محكمة صلح الجزاء وكان 

عن علٌها حفظ األوراق وعدم تحرٌك الدعوى العامة , وإن كانت قد سهت 

ذلك فً بداٌة األمر , فإن علٌها استبناؾ القرار الصادر عن محكمة الدرجة 

األولى طالبة فسخ ذلك القرار , ألن المدعى علٌه ٌتمتع بالحصانة القضابٌة فً 

 . هذه الحالة

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 21/2/2796تارٌخ  22793كتاب وزارة العدل الموجه إلى المحامً العام األول فً حلب رقم  (2)
محكمة صلح جزاء جبل سمعان ) حلب ( باسم المدعى علٌه شري فاس تفا , بجرم  27/9/2797تارٌخ  515م أساس الدعوى رق (1)

 التسبب باإلٌذاء .
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 الفصل الثالث 
 
وفود الدول األعضاء فً الحصانة القضائٌة لبعثات و 

 المنظمات الدولٌة
 

 

الدول فً عبلقتها بالمنظمة الدولٌة عن طرٌق بعثات دابمة معتمدة ٌتم تمثٌل 

لدى المنظمة الدولٌة أو بواسطة وفود ترسلها إلى أجهزتها ومإتمراتها لتمثٌلها 

فً جلسات تلك األجهزة , وهذه المإتمرات , بصفة مإقتة , لحٌن انتهاء هذه 

 .الجلسات 

ظمة ولٌسوا معتمدٌن لدى دولة ن إلى المنوٌترتب على أن ممثلً الدولة مرسلو

 :  المقر العدٌد من النتابج

 . عدم جواز إعبلنهم أشخاصاً ؼٌر مرؼوب فٌهم من قبل دولة المقر -2

عدم تطبٌق مبدأ المعاملة بالمثل فً العبلقة بٌن الدولة المرسلة والدولة  -1

 المضٌفة .

جواز استقبال ممثلً ومندوبً دول ال ترتبط  بعبلقات دبلوماسٌة أو  -3

 .قنصلٌة مع دولة المقر , أو حتى ال ٌوجد اعتراؾ متبادل بٌنهم 

الدولة المرسلة فً عبلقات مباشرة , كقاعدة , مع الدولة  ال ٌدخل ممثلو -4

 . المضٌفة وإنما ٌتم ذلك أساساً عن طرٌق المنظمة

دخل بخصوص الوضع القانونً لممثلً الدول للمنظمة مصلحة فً الت -5

           واالمتٌازاتوصاً فٌما ٌتعلق بالحصانات األعضاء وخص

.  الممنوحة لهم
(2) 

وسوؾ أتناول فً هذا الفصل الحصانة القضابٌة لبعثات و وفود الدول األعضاء فً 

 المنظمات الدولٌة على النحو التالً :

الدول  وفود الدول و طرق تمثٌل قضابٌة لبعثات والمبحث األول : ماهٌة الحصانة ال

 .فً عبلقاتها بالمنظمة الدولٌة 

 . : نطاق الحصانة القضابٌة لهذه الوفود والبعثات ) الزمانً والمكانً ( المبحث الثانً

ول والواقع العملً لهذه المبحث الثالث : انتهاء الحصانة القضابٌة لبعثات و وفود الد

 . الحصانة

                                                           
 . 373د. أحمد أبو الوفا , قانون العبلقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة , مرجع سابق , ص  (2)
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 ألولالمبحث ا

ماهٌة الحصانة القضائٌة لبعثات و وفود الدول وطرق تمثٌل الدول فً 

 عالقاتها بالمنظمة الدولٌة

 

قنوات اتصال تساهم البعثات الدابمة لدى المنظمات الدولٌة و وفودها فً إٌجاد 

للبعثات الدبلوماسٌة الثنابٌة أو التقلٌدٌة , فهذه األخٌرة قوامها  وتعاون جدٌدة وموازٌة

عبلقة ثنابٌة بٌن دولة موفدة وأخرى مستقبلة محكومة باتفاقٌة فٌٌنا للعبلقات 

لمثل أما البعثات الدابمة للدول و وفودها ( وبمبدأ المعاملة با2762)الدبلوماسٌة لعام 

ة موفدة ومنظمة دولٌة ودولة مضٌفة للمنظمة فقوامها عبلقة ثبلثٌة األطراؾ بٌن دول

الدولٌة وهً لٌست خاضعة لمبدأ المعاملة بالمثل ألن هناك جملة من القواعد التنظٌمٌة 

الناظمة للعبلقات داخل المنظمة الدولٌة , فكان من الضروري منح هذه البعثات 

متٌازات والوفود حصانات وامتٌازات لتسهٌل نشاطاتها , حٌث تعد الحصانات واال

أساسٌة وحٌوٌة حتى تتمكن البعثات والوفود لدى المنظمات الدولٌة والمنظمات الدولٌة 

لٌة وبمعزل عن أي تقٌٌد اذاتها من ممارسة اختصاصاتها وصبلحٌاتها و وظابفها بفع

قد ٌصدر من جانب الدولة المضٌفة فهً حصانات وظٌفٌة هدفها توفٌر المناخ 

زمة كً ٌتمكن ممثلو الدول األعضاء من القٌام بالوظابؾ المناسب وأجواء الحرٌة البل

 . ناطة بهم باستقبلل وأهم هذه الحصانات هً الحصانة القضابٌةالمُ 

والحصانة القضابٌة لبعثات ووفود الدول لدى المنظمات الدولٌة تعنً عدم خضوع 

 نفعتهملم ال القضابٌة الحصانة لهم وتمنحممثلً الدول لقوانٌن الدولة المضٌفة , 

 . مهامهم أداء فً استقبللهم لتؤمٌن ولكن الشخصٌة

 على ذلك سوؾ نقوم بدراسة هذا المبحث عبر ثبلثة مطالب : وبناءً 

 . المطلب األول : تمثٌل الدول فً عبلقاتها مع المنظمات الدولٌة

 . المطلب الثانً : الحصانة القضابٌة لممثلً الدول األعضاء فً المنظمات الدولٌة

 . المطلب الثالث : األشخاص المستفٌدون من الحصانة القضابٌة
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 المطلب األول

 ً عالقاتها مع المنظمات الدولٌة تمثٌل الدول ف

من  الدولٌة شكلٌن سوؾ أقوم بدراستهما ٌؤخذ تمثٌل الدول فً عبلقاتها مع المنظمات

 خبلل الفرعٌن التالٌٌن :

 الفرع األول : التمثٌل الدابم .

 الثانً : التمثٌل المإقت .الفرع 

 الفرع األول

 التمثٌل الدائم

, أما الدول ؼٌر  سال بعثات دابمة لدى المنظمات الدولٌةتقوم الدول األعضاء بإر

 ترسل بعثات مراقبة دابمة لدى هذه المنظمات . أناألعضاء ٌمكنها 

 "  permanent missionأول : البعثة الدائمة : " 

ا فً حٌاة هام لدى المنظمات الدولٌة دوراً  الدول التً ترسلها تلعب البعثات الدابمة

تمثٌل الدول لدى هذه المنظمات من أجل تحقٌق نوع من  المنظمة إذ تهدؾ إلى

خبلل الفترات التً  الضروري مع سكرتارٌة المنظمة خصوصاً  االتصال استمرارٌة

شبه البعثات كانت ت لؾ أجهزة المنظمة المعنٌة وهً وإنتفصل بٌن جلسات مخت

الدبلوماسٌة التقلٌدٌة من بعض النواحً , إال أنها تختلؾ عنها من نواحً كثٌرة , 

 من الذاتٌة الخاصة بها . تمٌزها ببعض الخصابص التً تحقق لها قدراً 

فً إدارة العبلقات  مهماً  حٌث باتت البعثات الدابمة لدى المنظمات الدولٌة تإدي دوراً 

درج ضمن إطار الدبلوماسٌة متعددة األطراؾ ولٌس ضمن الخارجٌة للدول , وهً تن

ة تمٌز البعثات الدابمة لدى المنظمات الدولٌة زٌلدبلوماسٌة الثنابٌة , إن أكثر مإطار ا

دبلوماسٌة مإسسٌة ولٌست  أنهاعن البعثات الدبلوماسٌة الدابمة لدى الدول , تتمثل فً 

عبلبقٌة . 
(2)

 

مارس فً نهاٌة المطاؾ لمصلحة جهاز مإسسً ٌنفصل عن الشخصٌة الدولٌة فهً تُ 

 للدول األعضاء فً المنظمة الدولٌة .

                                                           
2))Ph . sands and p. klein, '' Bowett's of international institutional law '' , London : sweet and Maxwell ,   

    2001, p.485 –486.  
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 وتتمثل أهم الفروق بٌن الدبلوماسٌة الثنابٌة والدبلوماسٌة متعددة األطراؾ :

المرسلة  عبلقة دولة بدولة أخرى ) الدولتانن الدبلوماسٌة الثنابٌة تتمثل فً إ  -2

عبلقة  لٌها ( , بٌنما الدبلوماسٌة متعددة األطراؾ تضع فً المٌزانوالمرسل إ

 الموفدة والموفد إلٌها والمنظمة الدولٌة ( . ثبلثٌة األطراؾ ) الدولتان

افقة كل دولة بالنسبة لربٌس البعثة بلوماسٌة الثنابٌة تطبق قاعدة موفً إطار الد -1

لوماسٌة متعددة , وال ٌطبق ذلك فً إطار الدب اآلخرٌنوبعض األشخاص 

األطراؾ , ألنه إذا كان الممثلون الدبلوماسٌون لدى الدولة المعتمد لدٌها 

ٌمثلون دولتهم , فإن ممثلً الدولة لدى المنظمة الدولٌة ٌمثلونها قبل المنظمة 

 ولٌس لدى الدولة المضٌفة . 

الدولة فً إطار عبلقات  أٌضاً وقالت لجنة القانون الدولً أن عنصر الموافقة موجود 

بالمنظمة الدولٌة وإن كان فً صورة مختلفة , وذلك أن موافقة الدولة المرسلة والدولة 

األخرى كما هو الحال فً  جاه المنظمة , ولٌس كل منهما تجاهالمضٌفة تكون ت

 الدبلوماسٌة الثنابٌة .

من أشخاص البعثة الدبلوماسٌة ؼٌر  إذا كان للدولة المضٌفة أن تعلن شخصاً   -3

فٌه , بما ٌحتم على الدولة المرسلة سحبه وإال سقطت عنه الحصانة مرؼوب 

ٌمكن أن تلجؤ إلٌه  الدبلوماسٌة بعد مضً وقت معقول , فإن هذا اإلجراء ال

الدولة المضٌفة بالنسبة لممثلً الدول لدى المنظمة الدولٌة , وإنما على الدولة 

ترحٌله من الدولة المرسلة أن تقوم باستدعاء الشخص المعنً , أو أن تقرر 

تضع نهاٌة لوظابفه , أو تتنازل عن حصانته , مثل هذه  أوالمضٌفة , 

متروكة للدولة , وٌكون ذلك بالطبع فً حالة مخالفة الشخص  االختٌارات

 ة فً دولة المقر أو فً حالة تدخلهمخالفة خطٌرة للقوانٌن الجنابٌة المطبق

 فً الشإون الداخلٌة لهذه الدولة . سافراً  تدخبلً 

ٌطبق مبدأ المعاملة بالمثل فً إطار الدبلوماسٌة الثنابٌة , بٌنما ال وجود لهذا   -4

 المبدأ فً الدبلوماسٌة متعددة األطراؾ . وعلة ذلك تكمن فً أن األمر ال

ٌخص عبلقات بٌن الدولتٌن المضٌفة والمرسلة , وإنما عبلقات بٌن المنظمة 

 ٌرة .وهذه األخ

على تارٌخ  بٌنما معٌار األسبقٌة فً التمثٌل الثنابً معٌار زمنً ) ٌعتمد أساساً   -5

( فإن ذلك المعٌار فً نطاق الدبلوماسٌة متعددة  االعتمادوساعة تقدٌم أوراق 

هو معٌار جامد ٌعتمد على الترتٌب الهجابً ألسماء الدول وفقا لما  األطراؾ

 ٌجري علٌه العمل فً المنظمة .
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كم النظام القانونً للبعثة الدابمة العدٌد من القواعد التً تتعلق بإنشابها , وتعٌٌن ٌح

, ومقر البعثة ,  واألسبقٌةأعضابها , وتكوٌنها , والتمثٌل المزدوج أو المتعدد , 

 علم وشعار الدولة المرسلة , وتقدٌم التسهٌبلت للبعثة .  واستعمال

 إنشاء البعثة الدائمة -1
(2)

 

 البعثة الدابمة لشرطٌن أساسٌٌن : ٌخضع إنشاء

نشا بعثة دابمة لدى المنظمة الدولٌة إذا سمحت أن تُ  فمن ناحٌة , ٌمكن للدولة - أ

بذلك القواعد المطبقة داخل تلك المنظمة , وعلى ذلك ال ٌشكل إنشاء البعثة 

على عاتق الدولة , فالدولة لٌست ملزمة بإقامة بعثة لدى  الدابمة التزاماً 

, وإنما  كما أن إنشاء البعثة الدابمة لٌس حقا تتمتع به الدولة تلقابٌاً المنظمة , 

 ٌمكنها ذلك إذا سمحت به القواعد المطبقة داخل المنظمة الدولٌة .

من ناحٌة أخرى , على المنظمة الدولٌة أن تقوم بإخطار الدولة المضٌفة بإنشاء  - ب

الدولة المرسلة ,  البعثة قبل إنشابها وكذلك اإلخطارات التً تصل إلٌها من

والمتعلقة على سبٌل المثال , بؤسماء أعضاء البعثة وصفاتهم وتارٌخ وصولهم 

( وٌراعى أن الدولة المرسلة  2795من اتفاقٌة  5/3ومؽادرتهم ألراضٌها ) م 

لٌست ملزمة بإرسال تلك اإلخطارات إلى الدولة المضٌفة وذلك ألن تمثٌلها 

قة بٌنها وبٌن المنظمة , إذ أن بعثتها الدابمة الدابم لدى المنظمة ٌقٌم فقط عبل

معتمدة لدى المنظمة ولٌس لدى الدولة المضٌفة , األمر الذي ٌترتب علٌه أن 

ٌكون من المنطقً إلزام الدولة الموفدة بإرسال تلك اإلخطارات للمنظمة الدولٌة 

 فقط .

 تعٌٌن أعضاء البعثة الدائمة   -2

أعضاء البعثة . على أن ذلك  –حسب اختٌارها  –للدولة المرسلة الحق فً أن تعٌن 

 المبدأ ٌرد علٌه استثناءان : 

زمة والعادٌة بلٌتعلق بعدد أعضاء البعثة والذي ٌجب أال ٌتعدى الحدود ال –األول 

 ثة فً الدولة المضٌفة .ر لوظابؾ المنظمة واحتٌاجات البعبالنظ

ٌٌن أحد رعاٌاها كربٌس أو ضرورة موافقة الدولة المضٌفة بالنسبة لتع –والثانً 

 ( . 2795من اتفاقٌة  7.24.94كعضو دبلوماسً فً بعثة دولة أخرى  ) المواد 

                                                           
 376د.أحمد أبو الوفا , قانون العبلقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة , مرجع سابق , ص  (2)
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ٌلزم لموافقة الدولة المضٌفة على تعٌٌن أعضاء  سبق لٌس هناك ما وفً حدود ما

حٌث ٌكون  لعمل فً إطار الدبلوماسٌة الثنابٌةٌجري علٌه ا البعثة وٌخالؾ ذلك ما

 لموافقة الدولة المعتمد لدٌها . خاضعاً  اآلخرٌنعثة وبعض األفراد تعٌٌن ربٌس الب

ٌقرر رأي قانونً لسكرتارٌة األمم المتحدة أنه لكً ٌتمتع عضو البعثة الدابمة 

فإنه  بالحصانات واالمتٌازات ) سواء فً مقر المنظمة بنٌوٌورك أو فً جنٌؾ ( .

وأن ٌعمل بصورة مستمرة فً ك خبلل فترة تعٌٌنه , ٌجب أن ٌقٌم بصفة دابمة هنا

البعثة , وبالتالً فإن الشخص الذي ٌؤتً لحضور جلسة أو مإتمر أو أكثر ال ٌنطبق 

علٌه هذا الوصؾ . وفً هذه الحالة األخٌرة سٌسري علٌه الوضع القانونً الذي 

 . ( 2746قررته اتفاقٌة حصانات ومزاٌا األمم المتحدة لعام ) 

فٌها وال فً المنظمات المتخصصة أن طلبت  ٌحدث عمبلً وتقول األمم المتحدة أنه لم 

 الدولة المضٌفة وضع سقؾ أعلى فً حجم البعثات المعتمدة لدٌها
(2)

 . 

 تكوٌن البعثة  -3

والفنٌٌن  واإلدارٌٌنتتكون البعثة عادة من ربٌس وعدد من األشخاص الدبلوماسٌٌن 

أو  وظٌفة ربٌس البعثة خالٌاً  أصبحوبعض أفراد الخدمة وٌجوز للدولة المرسلة , إذا 

إذا امتنع هذا األخٌر عن ممارسة وظٌفته ألي سبب من األسباب , أن تعٌن ربٌس 

, وتقوم هذه األخٌرة بإخطار اسمه إلى  باسمهبعثة بالنٌابة بشرط إخطار المنظمة 

 الدولة المضٌفة .

المطبقة داخل  تقرره القواعد وٌختلؾ عدد ممثلً الدولة لدى أجهزة المنظمة بحسب ما

كل جهاز , وعادة ٌكون لكل دولة ممثل واحد ) وهذا هو المطبق فً مجلس األمن 

من مٌثاق   96/1,  62/4,  11/1والمجلس االقتصادي واالجتماعً وفقا للمواد 

األمم المتحدة ( بٌنما فً الجمعٌة العامة ٌجب أال ٌزٌد ممثلً كل دولة عن خمسة 

لخبراء والممثلٌن المناوبٌن وؼٌرهم الذٌن ٌحتاجهم الوفد باإلضافة إلى المستشارٌن وا

 . من البلبحة الداخلٌة للجمعٌة العامة ( 15من المٌثاق , م  7) م 

ورؼم عدم وجود قواعد مكتوبة بخصوص ما ٌجب توافره فً ممثلً الدولة لدى 

القٌود لسكرتارٌة األمم المتحدة ذهب إلى أن هناك بعض  المنظمة الدولٌة , فإن رأٌاً 

التً تهدؾ إلى حماٌة كرامة المنظمة والبعثات نفسها وٌتمثل ذلك فً أن ٌكون التعٌٌن 

على  ٌكون الشخص قادراً  أنله خاصٌة أصٌلة ولٌس مجرد لقب تكمٌلً , بمعنى 

                                                           
2)) U.N.J.Y.B : United nations Juridicial year book , p 319                                                                                       
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ر التعٌٌن ؼٌر متصلة بعمل البعثة , وأال ٌضممارسة وظابفه و أال تكون أنشطته 

الدولة المضٌفة وٌسعى  شخص لدٌه مشاكل مع قضاءٌتعلق ب بمعنى أال بالمنظمة ,

 للحصول على ؼطاء دبلوماسً .

وٌجري عمل األمم المتحدة على استخدام لفظة " ممثل " بخصوص مندوبً الدول 

الذٌن ٌشاركون فً اجتماعات المنظمة وٌتمتعون بحقوق العضوٌة الكاملة , بما فً 

" لتشٌر إلى مندوبً الدول  ذلك حق التصوٌت , بٌنما تستخدم لفظة " مراقب

والمنظمات الدولٌة الذٌن ٌشاركون دون أن ٌكون لهم حق التصوٌت ) فٌما عدا أولبك 

الذٌن ٌمثلون الوكاالت المتخصصة والوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة حٌث تستخدم 

 بالنسبة لهم لفظة ممثل (

 تمثٌل البعثة لدولتها لدى منظمتٌن أو أكثر  -4

لعمل فً العبلقات الدبلوماسٌة من تمثٌل بعثة أو شخص لدولته لدى كما ٌجري علٌه ا

 ) وهو ماٌمكن لذات البعثة أن تمثل دولتها لدى منظمتٌن أو أكثر دولتٌن أو أكثر 

 ٌطلق علٌه اسم التمثٌل المزدوج أو المتعدد ( .

 وٌبرر التمثٌل المزدوج أو المتعدد ببعض الحجج منها :

  : نٌؾ حٌث ٌمكن تمثٌل ربٌس ٌجري علٌه العمل فً جمستقاة مما حجة عملٌة

البعثة لدولته لدى مختلؾ المنظمات المتخصصة الموجودة هناك وكذلك لدى 

 المتحدة فً تلك المدٌنة . لؤلمم األوروبًالمقر 

  نفقات طابلة  المرسلةحجة اقتصادٌة : إذ من شؤن ذلك أن ٌوفر على الدولة

 عثة لدى كل منظمة على حدة .وؼٌر مبررة فٌما لو قامت بإرسال ب

 االنسجام فً المنظمات دي إلى تحقٌق حجة فنٌة : أن هذا النوع من التمثٌل ٌإ

ً التصوٌت المتضارب أو للدولة المرسلة نفسها وذلك بتبلف الدولٌة وبالنسبة

 . أكثراتخاذ مواقؾ متناقضة بشؤن مشاكل متشابهة قد تعرض فً منظمتٌن أو 

 المزدوج أو المتعدد لدولتٌن أو أكثر لدى ذات المنظمة ؟لكن هل ٌجوز التمثٌل 

ٌجري علٌه العمل فً ؼالبٌة المنظمات الدولٌة ٌقضً بؤن ذات الشخص أو ذات  ما

 تمثل دولتٌن أو أكثر . فمثل هذا التمثٌل ؼٌر مسموح به نظراً  أنالبعثة ال ٌمكنها 

حول معرفة ما إذا كان  للمشاكل العملٌة التً تترتب علٌه , إذ الشك سٌثور حٌنبذ

هذه الدولة  أو تلك . كما أن ذلك  باسمٌتكلم  الشخص المتكلم ) ربٌس البعثة مثبل (
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ٌتنافى ونصوص دساتٌر بعض المنظمات الدولٌة التً تقضً بؤن ٌكون لكل دولة 

 . واحداً  صوتاً 

على أن استثناءات نادرة حدثت فً العمل , حٌث سمح فً بعض المإتمرات أو فً 

فً  ض أجهزة المنظمات الدولٌة لذات الوفد بتمثٌل دولتٌن أو أكثر خصوصاً بع

األجهزة الفنٌة وذلك لتمثٌل دولة ومنظمة دولٌة تحضران بصفة مراقب , أو دولة 

 عضو ودولة تحضر كمراقب , أو دولتان تحضران بصفة مراقب .

دولة ؼٌر  والقاعدة فً المنظمات المتخصصة أن ذات الشخص ال ٌجوز له أن ٌمثل

تلك التً عٌنته , وإذا كان له أن ٌمثل دولته لدى أكثر من منظمة أو كعضو فً بعثتها 

 الدبلوماسٌة لدى دولة المقر .

وٌمكن أن ٌتخذ التمثٌل المزدوج أو المتعدد صورة أخرى : إذ ٌمكن ألعضاء البعثات 

, وهكذا تنص المادة الدبلوماسٌة أو القنصلٌة أن ٌمثلوا دولتهم لدى المنظمات الدولٌة 

: " ٌجوز لربٌس البعثة الدبلوماسٌة وألي عضو من األعضاء  (2762)تفاقٌة من ا 5

 الدبلوماسٌٌن فٌها أن ٌمثل الدولة المعتمدة لدى أٌة منظمة دولٌة " .

ٌة المعتمدة لدى بالنسبة للبعثات الدبلوماسٌة أو القنصل تبدو أهمٌة ذلك النص خصوصاً 

وقت مقر لمنظمة دولٌة أو أكثر ) كما هو الحال فً جنٌؾ , دولة هً فً نفس ال

القاهرة , نٌوٌورك (
(2)

 . 

وتجدر اإلشارة أن الدولة المرسلة للبعثة ٌمكنها أن تحدد فً أوراق االعتماد ممثلها 

الدابم ) أو ربٌس البعثة ( أنه ٌستطٌع تمثٌلها أٌضا كمندوب لدى فرع أو أكثر من 

 فروع المنظمة . 

رأي قانونً لسكرتارٌة األمم المتحدة إلى أن ما ٌذكر فً أوراق اعتماد وذهب 

الشخص من أنه معتمد لدى كل األجهزة ٌقتصر على األجهزة الربٌسٌة للمنظمة فٌما 

عدا السكرتارٌة ومحكمة العدل الدولٌة وأنه ال ٌمتد إلى المقر األوربً فً جنٌؾ إال 

 إذا تم النص علٌه صراحة .

وك المنظمات المتخصصة بخصوص السماح لنفس الشخص بتمثٌل وٌبلحظ أن سل

دولته لدى كل األجهزة أو بحضور كل االجتماعات , ٌختلؾ من منظمة إلى أخرى , 

فبعضها ٌسمح بذلك , والبعض األخر ٌسمح للممثل بالحضور بصفة خاصة , وفرٌق 

 ٌشترط صدور أوراق اعتماد لهذا الؽرض .

                                                           
 432 ( د. أحمد أبو الوفا , قانون العبلقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة , مرجع سابق , ص(2
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لم تقرر دولته  ون مندوبا لدولته لدى فروع المنظمة ماوٌستطٌع ربٌس البعثة أن ٌك

عكس ذلك أو إذا كانت القواعد التً تحكم الفرع المعنً تتطلب شروطا خاصة فً هذا 

 الصدد ) كما هو الحال فً مجلس األمن حٌث ٌشترط أن ٌكون ممثل الدولة مزوداً 

 بسلطات خاصة لهذا الؽرض ( .

و المتعدد فً إطار منظمة واحدة ) حٌث ٌمثل ذات وهكذا قد ٌكون التمثٌل المزدوج أ

بشرط أن ٌذكر ذلك زٌن أو أكثر من أجهزة المنظمة ( , الشخص دولته لدى جها

فقط لدى جهاز واحد  صراحة فً أوراق اعتماده , وإذا حدث وكان الممثل معتمداً 

إلى بذلك  وأرادت دولته أن ٌمثلها لدى أكثر من جهاز , فعلٌها أن ترسل إخطاراً 

 السكرتٌر العام للمنظمة .

 األسبقٌة   -5

, وذلك  ظمات الدولٌة وفقا لمعٌار جامد وأوتوماتٌكًتتم األسبقٌة بٌن البعثات لدى المن

طبقا للترتٌب الهجابً ألسماء الدول كما تجري علٌه العادة فً كل منظمة , أما فً 

لمعٌار زمنً  بلوماسٌة وفقاً العبلقات الدبلوماسٌة , فتتم األسبقٌة بٌن رإساء البعثات الد

فً تارٌخ تقدٌم أوراق االعتماد , أو إخطار وزارة الخارجٌة وتقدٌم  ٌتمثل أساساً 

 صورة من أوراق االعتماد .

 مقر البعثة   -6

فً المكان الذي ٌوجد فٌه مقر المنظمة , ومع  –من حٌث المبدأ  -ٌكون مقر البعثة 

تها أو مكتبا للبعثة فً مكان ؼٌر ذلك الذي ذلك ٌجوز للدولة المرسلة أن تنشا مقر بعث

ٌوجد فٌه مقر المنظمة بشرط أن تسمح بذلك القواعد المطبقة فً المنظمة وبموافقة 

 مسبقة من دولة المقر .

 استعمال علم وشعار الدولة المرسلة  -7

مع األخذ فً االعتبار القوانٌن واللوابح والعادات المطبقة لدى الدولة المضٌفة , ٌجوز 

للبعثة استعمال علم وشعار دولتها لدى الدولة المضٌفة , وٌجوز للبعثة استعمال علم 

وشعار دولتها على األماكن التابعة لها , وٌتمتع بهذا الحق ربٌس البعثة فٌما ٌتعلق 

 بمسكنه والوسابل التً ٌستخدمها فً تنقبلته .

أن تتعرض لبعض ٌبرر هذا الحق بؤن هذه األماكن ووسابل االنتقال من الممكن 

 ات علٌها .ٌة إذا لم ٌتم وضع مثل تلك العبلمالمخاطر أو المضاٌقات ؼٌر الضرور
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 تقدٌم التسهٌالت بوجه عام للبعثة  -8

 تلتزم دولة المقر بؤن تمنح البعثة كل التسهٌبلت البلزمة إلنجاز وظابفها ) وخصوصاً 

ألعضابها ( وعلى المنظمة تلك التسهٌبلت التً تتعلق بمقار البعثة والمساكن المبلبمة 

 كذلك مساعدة البعثة فً الحصول على تلك التسهٌبلت .

خاصة  اتفاقٌة (2795)لقد تبنى المإتمر الدولً الذي رعته األمم المتحدة فً فٌٌنا عام 

بتمثٌل الدول فً عبلقاتها مع المنظمات الدولٌة ذات السمة العالمٌة , ولم تدخل حٌز 

فٌٌنا عام  اتفاقٌتًتتقاطع مع  االتفاقٌةفً هذا الصدد أن هذه النفاذ إلى اآلن وٌبلحظ 

فً العدٌد من األحكام المتعلقة بتشكٌل البعثة وبحصاناتها و  (2763)ولعام  (2762)

ب طبٌعة بفً عدد من األحكام بس االتفاقٌتٌنعن هاتٌن  , إال أنها تختلؾ امتٌازاتها

 . المنظمات الدولٌة المختلفة عن الدول

 اختصاصاً تتمتع بالسٌادة وال تستؤثر بإقلٌم معٌن لتباشر علٌه  فالمنظمات الدولٌة ال

, فهً عبارة عن شخص دولً مشتق ٌعبر عن ذاته من خبلل أجهزة  قانونٌا إقلٌمٌاً 

فً المنظمة .  األعضاءدابمة ٌعمل داخلها موظفون دولٌون أو ممثلو الدول 
(2)

 

( فً تمثٌل الدول فً عبلقاتها مع المنظمات 2795فٌٌنا لعام ) اتفاقٌةوقد عرفت 

 مة العالمٌة البعثة الدابمة :الدولٌة ذات الس

" بعثة ذات طابع دابم , تمثل الدولة , وترسلها الدولة العضو فً منظمة دولٌة إلى  

هذه المنظمة " .
 (1) 

 

 بخصابص ثبلث : ومن ثم تتمٌز البعثة الدابمة

 األعضاء .حدى الدول ها إأنها ترسل –أ 

 وأنها تتسم بالدوام . –ب 

وكذلك أنها تمثل الدولة لدى المنظمة الدولٌة المعتمدة لدٌها .  -جـ 
(3)

 

وبالتالً فهً تشبه فً جوهرها وفً طرٌقة أدابها , الوظابؾ التً تنجزها البعثات 

 التً تعتمدها الدول فً عبلقاتها الثنابٌة .

                                                           
مات الدولٌة " , مجلة الفكر الشرطً , المجلد الثانً عشر , د. محمد خلٌل الموسى , " الجوانب المعاصرة للشخصٌة القانونٌة للمنظ (2)

 . 291-292, ص  1333( , 45العدد )
د . مصطفى سٌد عبد الرحمن , تمثٌل الدول فً عبلقاتها مع المنظمات الدولٌة ذات السمة العالمٌة , رسالة دكتوراه , جامعة القاهرة  (1)

 . 421, ص  2794, 
 . 375قانون العبلقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة , مرجع سابق , ص د . أحمد أبو الوفا ,  ((3
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ٌل الدول لدى المنظمات الدولٌة حٌث نصت األمم المتحدة تطور نظام تمث وفً عصر

 باستمرارمن المٌثاق " ٌنظم مجلس األمن على وجه ٌستطٌع معه العمل  19/2المادة 

 " .  فً مقر الهٌبة دابماً  , ولهذا الؽرض ٌمثل كل عضو من أعضابه تمثٌبلً 

إال أن تطبٌق هذا النص لم ٌقتصر على أعضاء مجلس األمن , بل إن كل عضو من 

. له فً مقر المنظمة اً دابم اً األعضاء أنشؤ مكتب
 (2)

 

حٌث تمثلت اإلرهاصات األولى للبعثات الدابمة لدى المنظمات الدولٌة فً البعثات 

على سوقها مع  استوتالتً أنشؤتها الدول لتمثٌلها أمام المحكمة الدابمة للتحكٌم , وقد 

 مم فً بداٌة األمر دوراً لقد أدت بعثات الدول لدى عصبة األ نشوء عصبة األمم

بٌن األمانة العامة للعصبة وبٌن  واالتصال أداة للوصلفً كونها  ومتواضعاً  محدوداً 

هذه البعثات تزود حكومات دولها  حكومة الدول العضو فً العصبة , كما كانت

من  اتخاذهاخطر أمانة العصبة بردود الفعل المتوقع أنشطة العصبة وتُ بمعلومات عن 

بعد إنشاء األمم المتحدة , شرعت الدول األعضاء بإٌفاد  إزاء هذه األنشطة  قبل دولها

بعثات دابمة لها لدى الهٌبة وكما هو معلوم فإن مٌثاق األمم المتحدة لم ٌشترط إال 

 , باعتباروجود ممثلً الدول األعضاء فً مجلس األمن بصورة دابمة لدى الهٌبة 

فً األمم المتحدة , أما األجهزة الربٌسٌة  نعقاداالالمجلس هو الجهاز الربٌسً الدابم 

محدودة أثناء العام وال تنعقد بصورة دابمة .  انعقاداألخرى فلها دورات 
(1)

 

ولكن الدول ؼٌر األعضاء فً مجلس األمن عمدت إلى إنشاء بعثات دابمة لها لدى 

 الهٌبة .األمم المتحدة لتظل على علم ودراٌة بما ٌجري من أنشطة وأعمال داخل 

إلى البعثات الدابمة  (2746)امتٌازات وحصانات األمم المتحدة عام  اتفاقٌةلم تتطرق 

وحصانات الوكاالت المتخصصة  امتٌازاتلدى الهٌبة , وكذلك بالنسبة التفاقٌة 

 (2749)المقر المعقود بٌن األمم المتحدة والوالٌات المتحدة عام  أتفاقولكن  (2749)

منه إلى امتٌازات وحصانات البعثات الدابمة وممثلً الدول  (5أشار فً المادة )

المعتمدٌن لدى األمم المتحدة . 
(3)

 

( المتعلقة 3) 267التوصٌة رقم  3/21/2749تبنت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً 

بالبعثات الدابمة لدى األمم المتحدة , وقد أوضحت هذه التوصٌة أن هذه البعثات تساهم 

                                                           
 . 93, ص  2771د . أحمد رفعت , بعثات المراقبة الدابمة لدى المنظمات الدولٌة , دار النهضة العربٌة , القاهرة ,  (2)
 . 163, ص  1331محمد مجذوب , التنظٌم الدولً , منشورات الحلبً الحقوقٌة , بٌروت ,  (1)
د . محمد خلٌل الموسى , أصول العبلقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة , المركز العلمً للدراسات السٌاسٌة ,  –د . عبد الفتاح الرشدان  (3)

 . 71, ص  1335عمان  , 
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حقٌق مقاصد األمم المتحدة ومبادبها وأنها تحافظ على الصلة الواجب فً إعمال وت

 توافرها بٌن الدول األعضاء واألمانة العامة لؤلمم المتحدة .

أشارت توصٌة الجمعٌة العامة المذكورة إلى أن ربٌس البعثة الدابمة لدى األمم 

قرار  إنٌة و المتحدة ٌعٌن من قبل ربٌس الدولة أو ربٌس الحكومة أو وزٌر الخارج

التعٌٌن ٌرسل إلى األمانة العامة , أما تعٌٌن األعضاء اآلخرٌن فً البعثة وتؽٌٌرهم 

 فٌجري من خبلل ربٌس البعثة الذي ٌخطر األمم المتحدة كتابة بذلك .

أما فٌما ٌتعلق بالوكاالت الدولٌة المتخصصة , فإن البعثات الدابمة لدٌها تنشؤ بالطرٌقة 

سة شابعة وعامة فً هذا الصدد مفادها تسمٌة ممثل دابم لدى ذاتها و هناك ممار

 المنظمات جمٌعها الموجودة فً دولة أو مدٌنة معٌنة .

تلتزم المنظمات اإلقلٌمٌة فً العادة بشؤن البعثات الدابمة للدول باإلجراءات ذاتها   ال

ة تملك المعمول بها داخل األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة , فكل منظمة إقلٌمٌ

صبلحٌة وضع قواعدها وإجراءاتها الخاصة بشؤن إنشاء البعثات الدابمة لدٌها , 

بعثة دابمة لدٌها من ؼٌر البعثات  ةفمنظمة الوحدة اإلفرٌقٌة قررت عدم قبول أٌ

 الدبلوماسٌة اإلفرٌقٌة الموجودة فً أدٌس أبابا .

مات الدولٌة ذات السمة مع المنظالخاصة بتمثٌل الدول فً عبلقاتها  لبلتفاقٌة وفقا 

( , ٌمكن ألي دولة عضو فً منظمة دولٌة أن تنشا بعثة دابمة 2795العالمٌة عام )

لها إذا  كانت القواعد المعمول بها داخل المنظمة تجٌز لها القٌام بهذا , ومن المعلوم 

المقر تعد من القانون الداخلً للمنظمة ومن جملة القواعد المعمول بها  اتفاقٌاتأن 

وقد أقرت المادة  المقر , اتفاققبول  قررداخل المنظمة ما دام الجهاز المختص داخلها 

        حٌث أوجبت المادة ( بالقوة القانونٌة التفاقٌات المقر,2795) ( من اتفاقٌة عام3)

) دولة   على المنظمة الدولٌة المعنٌة إخطار الدولة المضٌفة  االتفاقٌة( من 5/3) 

 بعثة دابمة لكل دولة من الدول األعضاء , وذلك قبل الشروع بإقامتها . المقر ( بإنشاء

 وٌختلؾ إنشاء البعثة عن إقامتها فً أن األخٌرة تنصرؾ إلى الوجود المادي للبعثة .

 بما ٌلً : االتفاقٌةأما وظابؾ البعثات الدابمة لدى المنظمات الدولٌة فقد حددتها 

 ضمان تمثٌل الدولة الموفدة لدى المنظمة الدولٌة المعنٌة . – 2

 المحافظة على الصبلت والروابط بٌن الدولة الموفدة والمنظمة المعنٌة . – 1
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التفاوض مع المنظمة الدولٌة و التفاوض مع الدول األعضاء األخرى داخل  – 3

 المنظمة .

الخاصة بها إلى حكومات  تثبٌت أنشطة وفعالٌات المنظمة وإرسال التقارٌر – 4

 الدول الموفدة .

 المشاركة فً أنشطة المنظمة . – 5

 حماٌة مصالح الدولة الموفدة فً العبلقة مع المنظمة الدولٌة المعنٌة . – 6

 تشجٌع تحقٌق مقاصد ومبادئ المنظمة بالتعاون معها ومع الدول داخلها . – 9

بعثتها الدابمة فً المنظمة الدولٌة , ل تعٌن أي شخص ربٌساً  أنوٌمكن للدولة الموفدة 

وإذا كان هذا الشخص من مواطنً الدولة المضٌفة فإن رضا األخٌرة ٌكون شرطا 

عام  اتفاقٌة( من 93) و (7الزما لتعٌٌنه , إن هذا الحكم المشار إلٌه فً المادتٌن )

 ٌماثل المعمول به فً البعثات الدبلوماسٌة .  (2795)

 مخالفا ألحكام القانون الداخلً  دابمة لدى إحدى المنظمات الدولٌةإذا كان إنشاء بعثة 

) دولة    والقواعد اإلجرابٌة الداخلٌة النافذة داخل المنظمة , ٌمكن للدولة المضٌفة 

لدى الربٌس التنفٌذي للمنظمة المعنٌة , وبعد ذلك ٌوقؾ  اعتراضاالمقر ( أن تقدم 

وال  أو شطبه أو التحقق من عدم صحته , االعتراضإنشاء البعثة إلى حٌن إزالة 

على  أو مإسساً  ٌمكن لدولة المقر أن تقدم أي اعتراض فً هذا الصدد ال ٌكون مستنداً 

القواعد الداخلٌة المعمول بها من جانب المنظمة . 
(2)

 

لبعثة دابمة لدى منظمة دولٌة واحدة أو  ربٌساً  واحداً  وٌمكن للدولة أن تسمً شخصاً 

لٌة لبعثة لدى إحدى المنظمات الدو أكثر , كما ٌمكن أن تسمً هذا الشخص ربٌساً 

 لك دولتان أو أكثر تعٌٌن شخص واحدفً بعثة دبلوماسٌة فً آن واحد , وتم وعضواً 

 لبعثة كل واحدة منهما لدى إحدى المنظمات الدولٌة . ربٌساً 

لطوعً , عثات الدابمة لدى المنظمات الدولٌة باإلؼبلق القسري أو اوتنتهً مهمة الب

الدولة الموفدة من  انسحابفً حالة واحدة هً حالة  رٌاً أو جب وٌكون اإلؼبلق قسرٌاً 

المنظمة الدولٌة أو طردها منها , وقد ٌرد طلب اإلؼبلق فً هذه الحالة من الدولة 

ولٌة المعنٌة , أما اإلؼبلق الطوعً أو المضٌفة ) دولة المقر ( أو من المنظمة الد

                                                           
 . 74د . عبد الفتاح الرشدان , د . محمد خلٌل الموسى , أصول العبلقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة , مرجع سابق , ص  ((2
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لعدم إلزامٌة إنشاء بعثات دابمة لدى المنظمات  و قانونٌاً  منطقٌاً  فٌعد معادالً  االختٌاري

 نشاء بعثات دابمة لها .خٌار المتروكة للدول األعضاء فً إالدولٌة , أي لحرٌة ال

المنظمات الدولٌة زوال الت األخرى التً قد تنتهً بها البعثات الدابمة لدى ومن الحا

الت كهذه من قل مقارها إلى مكان آخر , ففً حاالمنظمة الدولٌة وتصفٌتها أو ن

 الطبٌعً أن تؽلق البعثة أو تنتقل إلى المقر الجدٌد للمنظمة .

 احترام( على أعضاء البعثات الدابمة لدى المنظمات الدولٌة واجب 99تفرض المادة )

 ة المضٌفة ) دولة المقر ( وعدم التدخل فً شإونها الداخلٌة القوانٌن النافذة داخل الدول

 "   permanent observer missionثانٌا : بعثة المراقبة الدائمة : " 

وٌراد بها " بعثة ذات طابع دابم , تمثل الدولة , وترسلها إلى منظمة دولٌة لٌست 

 .عضوا فٌها "
(2)

 

 :وتتمٌز بعثة المراقبة الدابمة بخصابص ثبلث 

أنها مرسلة من قبل إحدى الدول ؼٌر األعضاء فً المنظمة , أو الوحدات  –أ  

 اإلقلٌمٌة األخرى .

 تتسم بالدوام . –ب 

 تمثل الدولة ؼٌر العضو أو الوحدة اإلقلٌمٌة لدى المنظمة المعتمدة لدٌها . -جـ 
(1)

 

ة لٌس جدٌداً وإن التساإل الخاص بمكانة بعثات المراقبة الدابمة فً المنظمات الدولٌ

تماماً , ألنها كانت متواجدة زمن عصبة األمم , وعندما تم تؤسٌس منظمة األمم 

المتحدة ثار التساإل الخاص بمكانة الدول ؼٌر األعضاء , وفً الواقع إن قلٌبلً من 

االهتمام قد تم توجٌهه لهذه الظاهرة الخاصة ببعثات المراقبة الدابمة حتى عام 

الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة مكانة المراقب لمنظمة التحرٌر  ( , عندما منحت2794)

 . الفلسطٌنٌة

 

 

 

                                                           
2))                                                                                                               U.N.J.Y.B : op .cit , p . 88. 

 . 99-99د . أحمد رفعت , بعثات المراقبة الدابمة لدى المنظمات الدولٌة , مرجع سابق , ص    (1)
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 ولم ٌتوقؾ األمر عند هذا الحد بل تم منح مكانة مراقب إلى : 

 عضاء مثل سوٌسرا .األبعثات مراقبة دابمة تمثل الدول ؼٌر  –أ 

بعثات مراقبة دابمة تمثل منظمات دولٌة حكومٌة مثل جامعة الدول العربٌة ,  –ب 

 منظمة الوحدة اإلفرٌقٌة , منظمة المإتمر اإلسبلمً , السوق األوربٌة المشتركة .

بعثات مراقبة دابمة تمثل أقالٌم ؼٌر متمتعة بالحكم الذاتً , أو منظمات تحرر  -جـ 

 ً .وطنً مثل منظمة التحرٌر الفلسطٌن

بتمثٌل الدول فً  ة( والخاص 2795فٌٌنا عام )  التفاقٌةوكان المخطط التمهٌدي 

 عبلقاتها مع المنظمات الدولٌة ذات السمة العالمٌة , منح بعثات المراقبة الدابمة

, وتحفظت العدٌد من الدول المضٌفة على هذا األمر ,  وظابؾ مشابهة للبعثات الدابمة

ببعثة مراقبة دابمة فً نٌوٌورك رؼم عدم  احتفظت,  وفً نفس الوقت فإن سوٌسرا

تعدٌل  اقترحتكونها دولة عضو فً األمم المتحدة , ورؼم هذا فإن األمم المتحدة 

( كً تقوم " بمبلحظة أنشطة المنظمة نٌابة عن الدولة الموفدة 9( من المادة )7الفقرة )

( وعند تقدٌم 1قرة )الف إلى التفاوض فً ةاإلشارأن تحتفظ بصلة مع المنظمة " وأن 

األساسٌة بٌن البعثات  االختبلفاتممثل الوالٌات المتحدة أشار إلى  التعدٌل , فإن

الدابمة , وبعثات المراقبة الدابمة وأعترض على ذلك من قبل سوٌسرا , واألبرشٌة 

على مساندة من العدٌد من دول شرق أوربا ودول العالم الثالث ولهذا فإنه تم  ,المقدسة

بنً نص لجنة القانون الدولً . ت
(2)

 

قلٌم الدولة المضٌفة مشكبلت عدة بٌن كز القانونً للمراقب ودخوله إلى إوقد أثار المر

األمم المتحدة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً عدة مناسبات , وكانت أولى هذه 

نون الذي المناسبات تلك المتعلقة بمكاتب منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة , فقد جعل القا

منظمة التحرٌر  احتفاظلمقاومة اإلرهاب  (2799 )تبناه الكونؽرس األمرٌكً فً عام

ؼٌر قانونً , وهو وضع  الفلسطٌنٌة بمكاتبها فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أمراً 

المقر المعقود بٌن األمم المتحدة والوالٌات المتحدة فمنظمة  اتفاقمخالؾ ألحكام 

مناقشات الكانت قد دعٌت من جانب األمم المتحدة لتشارك فً التحرٌر الفلسطٌنٌة 

 . 3139ة الفلسطٌنٌة بصفة مراقب بموجب قرار الجمعٌة العامة رقم ٌخاصة بالقضال

 

                                                           
(2) Suy. E., '' States of observers in international organizations , Academy of international law , no .1.II,    

     1978 , pp.83-84. 
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الصادر فً  االستشاريوبالرؼم من أن محكمة العدل الدولٌة خلصت فً رأٌها 

ذا النزاع من خبلل إلى أن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ملزمة بتسوٌة ه 16/4/2799

 أمراً  حاكم األمرٌكٌةبرفض إحدى الم انتهىاللجوء إلى التحكٌم , إال أن هذا النزاع قد 

 . لتنفٌذ إؼبلق مكاتب منظمة التحرٌر الفلسطٌنً قسراً صادر عن الحكومة األمرٌكٌة 

 

الواقعة على كاهل الحكومة األمرٌكٌة بمقتضى  لبللتزاماتألن هذا اإلؼبلق مخالؾ 

 ا وبٌن األمم المتحدة .المقر بٌنه اتفاق

كما نشب نزاع آخر بٌن الوالٌات المتحدة واألمم المتحدة بسبب رفض الوالٌات 

الفلسطٌنً تؤشٌرة دخول إلى المتحدة منح ربٌس السلطة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر 

 العامة بناءً ة واألربعٌن للجمعٌة ً األمرٌكٌة للمشاركة فً أعمال الدورة الثالثاألراض

ٌات على دعوة من هذه األخٌرة وعلى الرؼم من المبررات التً تمسكت بها الوال

برضا األمم المتحدة التً عالجت الموقؾ من خبلل  المتحدة إال أن رفضها لم ٌحظَ 

 عقد الجزء المخصص من دورة الجمعٌة العامة لفلسطٌن فً جنٌؾ .

اهة , أقل من حٌث مداها ونطاقها من أما وظابؾ بعثة المراقبة الدابمة فهً , بد

إلى أن تلك البعثة ترسلها دولة ؼٌر عضو , وظابؾ البعثة الدابمة , وٌرجع ذلك 

وبالتالً فمن الطبٌعً أن تكون وظابفها لٌست هً ذات الوظابؾ التً تقوم بها البعثة 

 التً ترسلها دولة عضو . وتتمثل أهم وظابؾ بعثة المبلحظة الدابمة فً :

 ٌل الدولة المرسلة وحماٌة مصالحها لدى المنظمة وتحقٌق االتصال معها .تمث 

 . جمع المعلومات عن أنشطة المنظمة وإرسال تقرٌر عنها إلى الدولة المرسلة 

 . المساعدة على تحقٌق التعاون مع المنظمة وكذلك التفاوض معها 

لدابمة جدا واضح : ومعنى ما تقدم أن الفارق بٌن البعثات الدابمة وبعثات المبلحظة ا

إذ بٌنما هذه األخٌرة تبلحظ أنشطة المنظمة , تشارك األولى فٌها مشاركة فعلٌة 

 خصوصا عن طرٌق حق التصوٌت الذي ال تملكه بعثة المبلحظة  الدابمة .
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 :ثالثاا : المشاكل التً ٌثٌرها تمثٌل الدول لدى المنظمات الدولٌة 

الدولٌة العدٌد من المشاكل ومنها : مشكلة أوراق ٌثٌر تمثٌل الدولة لدى المنظمات 

 االعتماد , ومشكلة االعتراؾ بالدولة .

 مشكلة أوراق العتماد   -1

تلعب أوراق االعتماد دورا هاما فً حٌاة أفراد البعثات الدابمة أو الوفود المرسلة لدى 

    ولةالمنظمات الدولٌة , وهً تتمثل فً وثٌقة تصدر عن السلطات المختصة فً الد

) ربٌس الدولة أو الحكومة أو وزٌر الخارجٌة ( ٌتم إرسالها إلى المنظمة )عادة 

السكرتٌر العام ( وٌحدد فٌها أسماء األشخاص الذٌن سٌمثلون الدولة فً إحدى دورات 

 الجهاز المعنً .

وتقوم بفحص تلك األوراق لجنة تسمى لجنة فحص أوراق االعتماد , بالنظر ألهمٌة 

ة ٌصدر الجهاز المعنً قرارا بتشكٌلها فً أول جلسة , وعند افتتاحها ولذلك تلك اللجن

      3تكون فً جدول أعمال الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة , البند رقم  –عادة -فهً 

) حٌث ٌتعلق البند األول بافتتاح الجلسة من قبل الربٌس الحالً , والبند الثانً بدقٌقة 

هاز الذي أنشؤها والذي ٌملك تقدم تقرٌرها ببل تؤخٌر إلى الجالحداد ( وعلى اللجنة أن 

 فً النهاٌة سلطة إقرارها .

ما قامت به  االعتمادومن األمثلة العملٌة على المشاكل التً ٌثٌرها تقدٌم أوراق 

فقد قدمت لجنة فحص أوراق االعتماد تقرٌرها , ,  إفرٌقٌاالجمعٌة العامة اتجاه جنوب 

بقبول كل أوراق االعتماد لصدورها فً الشكل المطلوب وفقا فً أكثر من دورة , 

لقواعد اإلجراءات التً تحكم الجمعٌة العامة , إال أن الجمعٌة العامة درجت على 

"  أفرٌقٌاما ٌخص أوراق اعتماد ممثلً جنوب  باستثناءإصدار قرار بقبول التقرٌر " 

نً من جانب الجمعٌة إدانة قوٌة . وقد فسر ربٌس الجمعٌة العامة ذلك بقوله أنه : " ٌع

للسٌاسات التً تتبعها حكومة جنوب افرٌقٌة كما أنها تشكل تحذٌرا رسمٌا لهذه 

الحكومة , على أن تلك العبارة ال تعنً أن وفد تلك الدولة شاؼر مكانه أو ال ٌستطٌع 

ٌستمر فً الجلوس فً الجمعٌة العامة , كما أن ذلك ال ٌإثر على حقوق ومزاٌا  أن

 . أفرٌقٌالعضوٌة لجنوب ا

ومن الثابت , وفقا لما ٌجري علٌه العمل الدولً , أن أوراق االعتماد لٌست مطلوبة 

إذا كان الشخص الذي سٌمثل الدولة ) فً مإتمر أو فً اجتماعات أجهزتها , أو فً 

 التفاوض على إبرام معاهدة ...الخ ( هو ربٌس الدولة أو وزٌر الخارجٌة .
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علٌه العمل فً األمم المتحدة من تعٌٌن مندوب دابم أو أكثر , فإن  وطبقا لما ٌجري

, وال ٌحق لذلك الشخص تمثٌل أوراق اعتماد ذلك الشخص ترسل إلى السكرتٌر العام 

دولته فً جهاز أو أكثر من أجهزة المنظمة إال إذا نصت أوراق االعتماد صراحة 

 فقط لدى السكرتارٌة .على تلك األجهزة فإذا لم تحدد ذلك , ٌكون معتمدا 

التً تثور بخصوص تمثٌل الدول لدى المنظمات الدولٌة تلك  األخرى ومن المشاكل

الخاصة بتعدد الوفود التً تدعً أنها تمثل ذات الدولة وتقدم ككل منها بالتالً أوراق 

 اعتماد إلى المنظمة , فؤٌها ٌكون له الحق فً تمثٌل الدولة ؟

للمنظمات الدولٌة تلك المشكلة فعلى سبٌل المثال تنص المادة واجهت اللوابح الداخلٌة 

 ( من البلبحة الداخلٌة للجمعٌة العامة على أنه :37)

وٌكون له  ض على قبوله عضو ما أن ٌجلس مإقتاً )) ٌكون من حق أي ممثل اُعُتر

نفس الحقوق التً ٌتمتع بها الممثلون اآلخرون إلى أن تقدم لجنة أوراق االعتماد 

 ٌرها وتصدر الجمعٌة العامة قرارها (( تقر

 ومعنى ذلك أن الجهاز المعنً هو صاحب الكلمة األخٌرة فً هذا الشؤن .

وٌقرر رأي قانونً لسكرتارٌة األمم المتحدة أنه عند عدم وجود اعتراؾ من جانب 

من قبل جهاز سٌاسً فً األمم المتحدة أو الوكاالت  أيأعضاء الجماعة الدولٌة ) 

 المتخصصة ( , لٌس من سلطة السكرتٌر العام منح اعتراؾ لحكومة ما .

 مشكلة العتراف بالدولة العضو   -2

تثٌر مسؤلة االعتراؾ بدولة أو حكومة ما أمرٌن أساسٌٌن فً إطار تمثٌل الدول لدى 

 المنظمات الدولٌة :

فً المنظمة تتوقؾ على سبق االعتراؾ بالدولة من جانب دولة  )األول ( هل العضوٌة

 أو أكثر أعضاء فٌها ؟ 

الشك أن اإلجابة على ذلك هً بالنفً ذلك أن هناك أمثلة كثٌرة لدول أعضاء فً 

تعترؾ بها دول أخرى أعضاء فً ذات المنظمة كما أن استقراء  منظمات دولٌة ال

ٌنة ٌجب توافرها فً الدولة طالبة العضوٌة  مواثٌق المنظمات ٌظهر أن ثمة شروط مع

شروط االعتراؾ بالدولة . ٌضاؾ إلى ذلك أن االعتراؾ هو  - عادة-, لٌس من بٌنها 

قرار سٌاسً فردي , بٌنما قبول الدولة كعضو فً المنظمة هو قرار جماعً , ٌصدر 

 من الجهاز أو األجهزة المختصة , بإسباغ صفة معٌنة على دولة بعٌنها .
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والثانً( هل ٌترتب على دخول دولة كعضو فً المنظمة أي أثر على اعتراؾ الدول )

 بها ؟

من المعلوم أن عدم اعتراؾ دولة بدولة أخرى أو عدم وجود عبلقات دبلوماسٌة أو 

إلى المنظمة  ما من أن ترسل بعثة دابمة أو وفدقنصلٌة بٌنهما ال ٌمنع بحد ذاته , دولة 

ثٌلها لدٌها ٌتم معها ولٌس مع دولة بعٌنها , حتى ولو كانت أو أحد أجهزتها , ألن تم

 دولة المقر .

والقاعدة أن اكتساب صفة العضوٌة فً المنظمات الدولٌة لٌس له فً ذاته , من أثر 

على اعتراؾ الدول األخرى بالدولة التً اكتسبت تلك الصفة . وٌرجع ذلك إلى 

لمنظمات الدولٌة تنتج عن قرار اختبلؾ طبٌعة كل من األمرٌن : فالعضوٌة فً ا

جماعً صادر عن األجهزة المختصة فٌها , بٌنما االعتراؾ بالدولة ٌتمخض عن 

قرار سٌاسً بالدرجة األولى وٌتوقؾ على مجموعة من العوامل التً ٌقٌمها متخذ 

 القرار .
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 الفرع الثانً

 التمثٌل المؤقت 

 

 ومإتمراتهادول لدى أجهزة المنظمة الدولٌة وٌكون عن طرٌق الوفود التً ترسلها ال

هذه  انتهاءلحٌن  لتمثٌلها فً جلسات تلك األجهزة وهذه المإتمرات بصفة مإقتة

الجلسات . 
(2)

 

فً المنظمة الدولٌة , فتقوم بإرسال وفد لكً ٌشترك فً  واً فإذا كانت الدولة عض

كانت الدولة ؼٌر عضو فً الفروع , أو المإتمرات , أما إذا  وأأعمال هذه األجهزة , 

بصفة مراقب فً  باسمهاالمنظمة الدولٌة فتقوم فً نفس الوقت بإرسال وفد ٌشترك 

أعمال هذه األجهزة , أو المإتمرات , أو الفروع . 
(1)

 

حٌث قالت لجنة القانون الدولً أنه بالنظر للطبٌعة المإقتة لمهامهم , تحتل الوفود التً 

إلى مإتمرات تدعو إلٌها فً القانون الدبلوماسً ترسل إلى أجهزة المنظمة أو 

للمنظمات الدولٌة مركزاً مشابهاً لذلك الذي تشؽله البعثات الخاصة فً إطار 

 الدبلوماسٌة الثنابٌة .

ٌمكن للدولة أن ترسل وفداً إلى فرع من فروع المنظمة أو إلى مإتمر تدعو إلٌه إذا 

بذلك  وعلى ذلك كما هو الحال بالنسبة كانت القواعد المطبقة فً المنظمة تسمح 

للبعثات الدابمة , ال ٌشكل إرسال الوفد التزاماً على عاتق الدولة كما أنه لٌس حقاً لها , 

 وإنما ٌجب مراعاة القواعد المعمول بها فً المنظمة .

للدولة المرسلة الحرٌة الكاملة فً اختٌار أعضاء وفدها مع األخذ فً االعتبار أال 

دد أفراده ما هو معقول وعادي بالنظر إلى وظابؾ الفرع المعنً أو موضوع ٌتعدى ع

                                                           
 . 495د . مصطفى سٌد عبد الرحمن , تمثٌل الدول فً عبلقاتها مع المنظمات الدولٌة ذات السمة العالمٌة , مرجع سابق , ص  ((2

 . 435العبلقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة , مرجع سابق , ص د . أحمد أبو الوفا , قانون  (1)

 وٌراد بتعبٌر وفد " حسب الحالة , وفد فً هٌبة , أو وفد فً مإتمر " .
 وٌراد بتعبٌر وفد لدى هٌبة " الوفد الذي ترسله دولة ما لبلشتراك بالنٌابة عنها فً أعمال تلك الهٌبة "

 ترسله دولة ما لبلشتراك بالنٌابة عنها فً المإتمر "وٌراد بتعبٌر وفد فً مإتمر " الوفد الذي 
 وٌراد بتعبٌر الوفد المراقب " حسب الحالة , الوفد المراقب فً هٌبة ما , أو الوفد المراقب فً مإتمر ما " 

 ٌبة "وٌراد بتعبٌر وفد مراقب لدى هٌبة " الوفد الذي ترسله دولة ما لبلشتراك بالنٌابة عنها كمراقب فً أعمال تلك اله
 وٌراد بتعبٌر مراقب فً مإتمر " الوفد الذي ترسله دولة ما لبلشتراك بالنٌابة عنها كمراقب فً أعمال ذلك المإتمر "

( 2( والخاصة بتمثٌل الدول فً عبلقاتها مع المنظمات الدولٌة ذات السمة العالمٌة الفقرة ) 2795المادة األولى من اتفاقٌة فٌٌنا لعام ) 
  24,  23,  21,  22 , 23, 7البنود 

 U.N.J.Y.B.,OP.CIT.,P.88. 
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المإتمر . وكذلك احتٌاجات الوفد والظروؾ السابدة فً الدولة المضٌفة , كذلك فإن 

 موافقة هذه األخٌرة هً أمر ضروري لتعٌٌن أحد رعاٌاها ربٌساً أو عضواً دبلوماسٌاً.

والفنٌٌن وأفراد  واإلدارٌٌنوبٌن والدبلوماسٌٌن وٌتكون الوفد من ربٌس وعدد من المند

الخدمة , وإذا تؽٌب ربٌس الوفد أو امتنع عن ممارسة وظابفه ألي سبب من األسباب 

, ٌمكن تعٌٌن ربٌس وفد بالنٌابة من بٌن أعضاء الوفد , سواء بواسطة ربٌس الوفد 

 .ذاته أو فً حالة امتناعه بواسطة سلطة مختصة فً الدولة المرسلة 

وٌحكم األسبقٌة بالنسبة للوفود نفس النظام المطبق على البعثات الدابمة , أي الترتٌب 

 الهجابً ألسماء الدول طبقاً لما ٌجري علٌه العمل فً المنظمة .

وعلى الدولة المضٌفة تقدٌم التسهٌبلت بصفة عامة للوفد وألعضابه , وإذا كان ربٌس 

ومة أو وزٌر الخارجٌة أو أي شخص ذو الوفد أو عضو فٌه ربٌس الدولة أو الحك

منصب عال , فإنه ٌتمتع أٌضاً بكل التسهٌبلت والمزاٌا والحصانات التً ٌعترؾ بها 

 القانون الدولً له .

وتلتزم دولة المقر وكذلك المنظمة الدولٌة بمساعدة الدولة المرسلة , إذا طلبت ذلك , 

 ( 2795من اتفاقٌة  51) م ه مقار البلزمة للوفد ولسكن أعضابفً الحصول على ال

كذلك ٌتمتع السكن الخاص بربٌس الوفد وأعضابه ذوي الصفة الدبلوماسٌة بالحصانة 

( وتعفى مقار الوفد من الضرابب والرسوم عدا تلك التً تقدم مقابل خدمات  57) م

خاصة أو تكون على عاتق الشخص الذي ٌتعاقد مع الدولة المرسلة أو أي عضو فً 

 ( . 54وفدها ) م 

 وتنتهً وظابؾ ربٌس الوفد أو أحد أعضابه ألسباب عدة منها :

  إخطار الدولة المرسلة إلى المنظمة أو إلى المإتمر بؤن هذه الوظابؾ قد

 انتهت.

 . اختتام أو انتهاء أعمال الفرع المعنً أو المإتمر 
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 الثانً المطلب   

  الدولٌة المنظمات فً الدول لممثلً القضائٌة الحصانة

 

 المنظمات فً الدول ممثلً بعثات منح ة بٌنمتردد الدولٌة المواثٌق أن الواضح من

 وبٌن الدبلوماسٌٌن للمبعوثٌن عادة الممنوحة لتلك مماثلة وامتٌازات حصانات الدولٌة

 أقوال من عنهم صدر بما ٌتعلق قانونً إجراء أي ضد حصانة بمنحهم كتفاءاال

.  إلٌهم الموكلة لوظابفهم ممارستهم بمناسبة وتصرفات وكتابات
(2)

 

 فً كانوا سواء القضابٌة بالحصانة الدولٌة المنظمات فً الدول ممثلو وٌتمتع

 التً المإتمرات فً أو , الثانوٌة األجهزة أو للمنظمة الربٌسٌة األجهزة اجتماعات

.  عقدها إلى المنظمة تدعو
 (1)

 

 أداء فً استقبللهم لتؤمٌن ولكن الشخصٌة لمنفعتهم ال القضابٌة الحصانة لهم وتمنح

  مهامهم
(3)

 .  

 االمتٌازات ؼرض بؤن حٌث جاء فٌها( 2795) لعام فٌٌنا اتفاقٌةوقد أكدت على ذلك 

 الفعال األداء لضمان بل األفراد لمنفعة لٌس االتفاقٌة هذه فً الواردة والحصانات

 .  والمإتمرات منظماتالب ٌتصل فٌما لمهامهم

                                                           
 الوتخظظخ الوٌظوبد ّاهتيبزاد دظبًبد اتفبقيخ هي (13) ّالوبدح الوتذذح األهن ّاهتيبزاد دظبًبد اتفبقيخ هي (11) الوبدح ٌضت (2)

 ثأعوبلِن قيبهِب أثٌبء تعقذُب التي ّالوؤتوراد الوتذذح األهن لوٌظوخ التبثعخ الفرعيخ أّ الرئيسيخ الِيئبد في األعؼبء الذّل يتوتع " أى علٔ

 :  التبليخ ّالذظبًبد ثبلوسايب , هٌَ ّعْدتِن اجتوبعبتِن هقر إلٔ ّسفرُن , الرسويخ

 ثْطفِن أعوبل هي عٌِن يظذر فيوب عبهخ ثظفخ القؼبئيخ ّثبلذظبًخ الشخظيخ أهتعتِن دجس أّ دجسُن أّ , عليِن القجغ جْاز عذم – أ

  . كتبثخ أّ شفْيب   هٌِن يظذر ثوب رلك في بثو هوثليي

 .  ثِن الخبطخ ّالْثبئق الوذرراد جويع درهخ _ ة

 .  هختْهخ بئتقثذ أّ خبص ثرسْل هكبتجبتِن ّتسلن رسبئلِن في الرهس استعوبل دق _ جـ

 في الْؽٌيخ الخذهخ ّالتساهبد األجبًت علٔ الْاججخ القيذ إجراءاد كبفخ ّهي ثبلِجرح الخبطخ القيْد كبفخ هي ّزّجبتِن إعفبئِن دق _ د

  . ثأعوبلِن قيبهِن في ثِب يورّى ّأ يذخلًِْب التي الجالد

 .  ّالقطع ثبلعولخ الخبطخ ثبلٌظن يتعلق فيوب هؤقتخ رسويخ هِوخ في الوْفذيي األجٌجيخ الذّل لووثلي توٌخ التي التسِيالد ًفس _ ُـ

  . الشخظيخ ثأهتعتِن يتعلق فيوب الذثلْهبسييي للووثليي توٌخ التي ّالتسِيالد الذظبًبد ًفس _ ّ

 دق استثٌبء هع الذثلْهبسي السلك رجبل ثَ يتوتع هوب ركرٍ سجق هب هع تتعبرع التي األخرٓ  ّالتسِيالد الذظبًبد ع الوسايب ّجوي _ ز

 . " الجيع أّ اإلًتبج ػريجخ أّ الشخظي استعوبلِن تخض التي الوستْردح األشيبء علٔ الجوركيخ الرسْم هي ثبإلعفبء الوطبلجخ

 

 . 399 ص  ,2794  ,القبُرح  ,العرثيخ الٌِؼخ , دار 3ط  ,العبهخ الٌظريخ ,ي الذّل التٌظين قبًْى ,رعبه الذيي طالح .د(1) 

 
(3)Bradon Michael ‚Reponton Diplomatic Immunity  Byan Inter .departmental committee son         

state  Immunities ‚ I.C.L.Q‚ vol .1. ‚1952‚p.360 . 
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 :  نجد الخصوص هذا فً واالتفاقٌات المواثٌق فً جاء ما عرضناتاس ما وإذا

  : األمم عصبة -

 حصانات الدول ممثلً األمم عصبة مٌثاق من (4فقرة ) السابعة المادة منحت

  . الدبلوماسٌٌن بالممثلٌن الممثلون هإالء ٌتساوى وبالتالً دبلوماسٌة وامتٌازات

  : المتحدة األمم-

 األمم أعضاء عن المندوبون ٌتمتع " المتحدة األمم مٌثاق من 235/1المادة فً جاء

 بمهام القٌام فً استقبللهم ٌتطلبها التً واإلعفاءات بالمزاٌا الهٌبة هذه وموظفو المتحدة

  "بالهٌبة المتصلة وظابفهم

 فإن 235/1 المادة إلى استنادا الممنوحة والحصانات االمتٌازات بطبٌعة ٌتعلق فٌماو

 والحصانات االمتٌازات بؤن أعلنت فرانسٌسكو سان مإتمر فً القانونٌة اللجنة

 من ضرورٌاً  ٌكون أن ٌمكن ما كل ىإل عامة بطرٌقة تشٌر المادة هذه فً المستعملة

 .  القضابٌة الحصانة ومنها المنظمة أؼراض أجل

 التوصٌات تقدم أن العامة للجمعٌة : " ٌلً ما المادة نفس من الثالثة الفقرة وأضافت

 ولها,  المادة هذه من والثانٌة األولى الفقرتٌن بتطبٌق الخاصة التفاصٌل تحدٌد بقصد

 . " الؽرض لهذا اتفاقٌات عقد الهٌبة أعضاء على تقترح أن

 ((1967 عام دٌسمبر 6 فً العامة للجمعٌة السادسة باللجنة الخاص التقرٌرفً  وجاء

 والحصانات االمتٌازات بمنح األعضاء كل على مباشراً  تعهداً  تخلق (105) المادة أن

  . نظفٌووالم الممثلٌن مهام وممارسة أهداؾ إتمام أجل من الضرورٌة
(2)

 

 من (13) والمادة , المتحدة األمم وامتٌازات حصانات اتفاقٌة من (11) المادة وتنص

 الدول ممثلو ٌتمتع " أن على المتخصصة المنظمات وامتٌازات حصانات اتفاقٌة

 والمإتمرات المتحدة األمم لمنظمة ةبعالتا الفرعٌة أو الربٌسٌة الهٌبات فً األعضاء

 منه وعودتهم هماتاجتماع مقر إلى وسفرهم الرسمٌة بؤعمالهم قٌامهم أثناء تعقدها التً

  : اآلتٌة والحصانات بالمزاٌا ,

 

 

                                                           
 .397د.صبلح الدٌن عامر , قانون التنظٌم الدولً , مرجع سابق , ص (2)
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 وبالحصانة , الشخصٌة أمتعتهم حجز أو حجزهم أو , علٌهم القبض جواز عدم – أ

 ما ذلك فً بما ممثلٌن بوصفهم أعمال من عنهم ٌصدر فٌما عامة بصفة القضابٌة

 .  كتابةً  أو شفوٌاً  منهم ٌصدر

 والمادة المتحدة األمم وامتٌازات حصانات اتفاقٌة من (12 ) المادة نصت وكذلك

 ورؼبة" :  ٌلً ما على  المتخصصة المنظمات وامتٌازات حصانات اتفاقٌة من (14)

 الدول بممثلً المنوطة لؤلعمال تنفٌذاً  والكتابة القول فً المطلقة الحرٌة تحقٌق فً

 المإتمرات وفً ة ,المختلف الدولٌة للمنظمات والفرعٌة الربٌسٌة الهٌبات األعضاء

 بببس وكتاباتهم أقوالهم فً لهم الممنوحة القضابٌة الحصانة تستمر , إلٌها تدعو التً

 ." التمثٌلٌة صفتهم زوال بعد حتى رسمٌة بؤعمال قٌامهم

 

 , الدولٌة المنظمة لدى الدابمٌن مثلٌنملل كاملة تمنح المتقدمة والحصانات المزاٌا وهذه

 أحد فً الدولة تمثٌل أو مإتمر لحضور ٌوفدون الذٌن الدول مندوبً نفً حٌن أ

 الممثلون بها ٌتمتع التً تلك من أدنى بامتٌازات ٌتمتعون فهإالء , االجتماعات

 .  الدابمٌن ثلٌنمللم ممنوح هو ما دون وأٌضا للدولة المإقتون
(2)

 

 : ٌلً ما (4)25 فصلفً ال المتحدة والوالٌات المتحدة األمم بٌن المقر اتفاق فً جاءو

 كانوا سواء المتحدة الوالٌات إقلٌم فً عضوا دولة ةألٌ الدابمون الممثلون ٌتمتع ))

 تمنحها التً والحصانات االمتٌازات بنفس , خارجها أو المقر منطقة داخل مقٌمٌن

 الشروط بمراعاة رهنا وذلك , الدٌه المعتمدٌن للدبلوماسٌٌن المتحدة الوالٌات

 المتحدة الوالٌات تعترؾ ال الذٌن األعضاء حالة وفً ة ,المقابل وااللتزامات

 والموظفٌن الممثلٌن لهإالء والحصانات االمتٌازات هذه منح ٌلزم ال , بحكوماتهم

 , المنطقة خارج تقع التً ومكاتبهم مساكنهم وفً المقر منطقة داخل إال لهم والتابعٌن

 البلدان إلى انتقالهم وأثناء والمكاتب المساكن وهذه المنطقة بٌن انتقالهم أثناء أو

 . (( رسمٌة مهام فً منها قدومهم أو األجنبٌة

 وامتٌازات لحصانات الخصوص أو العموم وجه على ال المقر اتفاق ٌتعرض ولم

 .  المإقتة الوفود أعضاء

 األمم وحصانات المتٌازات العامة االتفاقٌة على توقع لم المتحدة الوالٌات أن وبما

 من ٌستفاد المنظمة هذه لدى األعضاء الدول مثلًمل انونًقال الوضع فإن المتحدة

    لعام 172 رقم بالقانون والمعدل , (2745) معا الصادر األمرٌكً القانون

                                                           
 .397 ص,  سابق مرجع , الدولً التنظٌم قانون , عامر الدٌن صبلح.د (2)
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 إال لهم ٌعترؾ ال القانون وهذا , المنظمة حصانات قانون باسم والمعروؾ , (2751)

 . والحصانات االمتٌازات من ضبٌل بقدر
(2)

 

  :  العربٌة الدول جامعة-

 

 التً والحصانات االمتٌازات العربٌة الدول جامعة حصانات وامتٌازات اتفاقٌة تناولت

 .  األعضاء الدول ممثلو بها تمتع

 أو الربٌسٌة الهٌبات فً األعضاء الدول ممثلو ٌتمتع : " ٌلً ما (11) المادة فً جاءف

 قٌامهم أثناء الجامعة إلٌها تدعو التً والمإتمرات العربٌة الدول جامعة فً الفرعٌة

  : اآلتٌة والحصانات بالمزاٌا منها وعودتهم اجتماعهم مقر إلى وسفرهم بؤعمالهم

 .  الشخصٌة أمتعتهم حجز أو حجزهم أو علٌهم القبض جواز عدم _ أ

 ممثلٌن بوصفهم عمبلً  أو كتابةً  أو قوالً  عنهم ٌصدر فٌما القضابٌة الحصانة _ ب

 الهٌبات فً األعضاء الدول وممثل ))ٌتمتع : ٌلً ما على (12) المادة ونصت . لدولهم

 بعد حتى تعقدها التً المإتمرات وفً العربٌة الدول جامعة فً الفرعٌة أو الربٌسٌة

 قٌامهم بسبب كتابةً  أو شفوٌاً  منهم صدر فٌما قضابٌةال حصانةالب التمثٌلٌة صفتهم زوال

 (( . العربٌة الدول جامعة هٌبات فً لدولهم تمثٌلهم مدة الرسمٌة بؤعمالهم

 اتفاقٌة فً ورد ما (11) المادة فً العربٌة الجامعة وحصانات مزاٌا اتفاقٌة رددت وقد

 المنظمات  وامتٌازات حصانات واتفاقٌة , ةالمتحد األمم وامتٌازات حصانات

 .  المتخصصة

 سابر فً له نظٌر ال نصاً  أضافت العربٌة الجامعة وحصانات مزاٌا اتفاقٌة ولكن

 المندوبون ٌتمتع  ((فٌه جاء الذي (17) المادة نص وهو , األخرى المنظمات اتفاقٌات
                                                           

 ٌجب التً والحصانات االمتٌازات و التسهٌبلت بخصوص وشٌلً المتحدة األمم بٌن 1951 عام ٌناٌر 30 فً معاهدة مذكرة إن ((2

 الدول ممثلً ستمنح الحكومة أن (15) " المادة فً تشترط سٌنتٌاجو فً عشرة الثانٌة جلسته أثناء واالجتماعً االقتصادي للمجلس منحها

 كانت إذا عما النظر بؽض , الدبلوماسٌٌن للمبعوثٌن الممنوحة واالمتٌازات الحصانات نفس واالجتماعً االقتصادي المجلس فً األعضاء

  . "ال أم األعضاء الدول هذه من أي حكومات مع دبلوماسٌة بعبلقات تحتفظ الحكومة

 فٌٌنا بمإتمر الخاصة بالترتٌبات ٌتعلق فٌما والنمسا المتحدة األمم بٌن 1961 عام فبراٌر 27 علٌها التوقٌع تم التً المعاهدة وإن

 :  ٌلً ما على (6) المادة فً تشٌر الدبلوماسٌة بالعبلقات

 .  بالمإتمر بالتطبٌق قابلة ستكون المتحدة األمم  والحصانات متٌازاتبا الخاصة االتفاقٌة _ إن2

 الذرٌة الطاقة وكالة لممثلً ممنوحة هً كما  والحصانات االمتٌازات نفس المإتمر فً الحاضرٌن الممثلٌن ستمنح الحكومة _ إن1

  . الذرٌة الطاقة وكالة النمسا بٌن المقر اتفاقٌة إلى استنادا

 المتحدة مماأل بمإتمر الخاصة بالترتٌبات ٌتعلق فٌما وإٌطالٌا المتحدة األمم بٌن (1963) عام ٌولٌو 26 فً الموقعة المعاهدة فإن كذلك

 الدول ممثلً أن على نصت 2/6 المادة فإن ذلك على وعبلوة العامة االتفاقٌة تطبٌق على 1/6 المادة فً نص الدولٌة والسٌاحة السفر عن

 الوقت نفسفً و االتفاقٌة طرٌق عن األعضاء الدول ممثلً وامتٌازات بحصانات ٌتمتعوا أن ٌنبؽً المإتمر الحاضرٌن األعضاء ؼٌر

 األعضاء الدول ممثلً بؤن (2) المادة فً تشترط والٌابان المتحدة األمم بٌن 1952 عام ٌولٌو 25 فً علٌها الموقع االتفاقٌة فإن

  . كورٌا من أو إلى الٌابان عبر المارٌن أو , الٌابان فً رسمٌة لمهام الممارسٌن

 .  وفودهم وأعضاء كورٌا فً المتحدة األمم بعثات فً ٌخدمون الذٌن األعضاء الدول _ ممثل2ً

 .  المتحدة األمم هٌبات _ ممثل1ً

 .  العامة االتفاقٌة من (4) المادة فً علٌها المشروط والحصانات باالمتٌازات ٌتمتعون سوؾ
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 الممثلونبه  ٌتمتع بما العربٌة الجامعة هٌبات فً دولهمل تمثٌلهم مدة للدول الدابمون

 .  ))الدبلوماسٌون

 بتارٌخ 656 رقم العربٌة الدول جامعة مجلس بقرار (17) المادة نص تعدٌل تم وقد

 تكون كالتالً : )) لٌصبح والستٌن ةالثامن العادي انعقاده دورة فً  1997\9\8

 المزاٌا ذات وهٌباتها العربٌة الدول جامعة لدى وأعضاإها الدابمة والوفود البعثات

 . ))ةالدول لدى المعتمدٌن وأعضابها الدبلوماسٌة للبعثات المقررة والحصانات
(2)

 

( والخاصة بتمثٌل الدول فً عبلقاتها بالمنظمات الدولٌة 2795فٌٌنا لعام ) اتفاقٌةوإن 

من عمل  انبثقتذات السمة العالمٌة , كانت هً األكثر حداثة فً تلك السلسلة التً 

 لجنة القانون الدولً فً محاولة منها لتقنٌن وتطوٌر مبادئ العبلقات الدبلوماسٌة .

( بٌن البعثات الدابمة 2795فٌٌنا لعام ) اتفاقٌةوبالنسبة للحصانة  القضابٌة  فمٌزت 

 والوفود على النحو التالً :

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  : ٌلً ما على الخلٌج لدول التعاون مجلس وحصانات مزاٌا اتفاقٌة من (12) المادة ونصت ((2

 إلٌها ٌدعو التً المإتمرات وكذلك ةالعربٌ الخلٌج لدول التعاون مجلس فً الفرعٌة أو الربٌسٌة األجهزة فً األعضاء الدول ممثلو ٌتمتع

 : التالٌة والحصانات باالمتٌازات منها وعودتهم اجتماعاتهم مقر إلى وسفرهم بؤعمالهم قٌامهم أثناء المجلس

 . الشخصٌة أمتعتهم حجز أو اعتقالهم أو علٌهم القبض جواز _ عدم2

 سارٌة الحصانة هذه وتبقى لدولهم ممثلٌن بوصفهم الرسمٌة صفتهمب عمل أو كتابة أو قول من عنهم ٌصدر مافٌ القضابٌة _ الحصانة1

 . المذكورة بصفتهمفٌما ٌصدر عنهم   التمثٌلٌة صفتهم زوال بعد ما إلى

 . جمٌعها والوثابق المحررات حرمة _ 3

 . مختومة حقابب فً أو خاص رسول بواسطة مكاتباتهم وتسلم وسابلهم فً الرمز استعمال _ حق4

 . البلزمة التؤشٌرات على الحصول فً الحق وعاببلتهم هم _ منحهم5

 . والقطع بالعملة الخاصة بالنظم ٌتعلق فٌما مإقتة رسمٌة مهام فً الموفدٌن األجنبٌة الدول لممثلً تمنح التً التسهٌبلت _ 6

 . الشخصٌة بؤمتعتهم ٌتعلق فٌما والدبلوماسٌٌن لممثلٌنل تمنح التً والتسهٌبلت _ الحصانات9
 . إقلٌمها فً واالجتماعات المإتمرات تنعقد التً الدولة ممثلً على المادةمن هذه  السابقة الفقرات أحكام تسري _ ال9
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( على الحصانة القضابٌة للبعثات 2795)فٌٌنا لعام  اتفاقٌةنصت  _ البعثات الدابمة :

فٌٌنا للعبلقات الدبلوماسٌة عام  اتفاقٌةالدابمة بشكل مشابه لتلك التً نصت علٌها 

 ( .32فً المادة ) 2762
(2)

 

( على الحصانة القضابٌة لمواطنً الدولة المضٌفة أو المقٌمٌن 39ونصت فً المادة )

 التفاقٌة( 39( من المادة )2( مطابقة للفقرة )2فٌها بصفة دابمة , فجاءت الفقرة )

 عن الفقرة الثانٌة من  الشًء, على حٌن جاءت الفقرة الثانٌة مختلفة بعض  2762

آلخرون , الذٌن البعثة ا ظفوٌتمتع مو ٌلً : ال ( حٌث نصت على ما39المادة )

الدولة المضٌفة أو المقٌمٌن فٌها بصفة دابمة , إال بالحصانة من  ٌكونون من مواطنً

لدى ممارسة مهامهم ,  ةٌقومون به من أعمال رسمٌعلق بما الوالٌة القضابٌة فٌما ٌت

العاملون فً الخدمة الخاصة الذٌن هم من مواطنً  ٌتمتع هإالء الموظفون وال وال

والحصانات  االمتٌازاتالدولة المضٌفة أو المقٌمون فٌها بصفة دابمة , بؽٌر ذلك من 

لدولة المضٌفة أن إال بالقدر الذي تسمح به الدولة المضٌفة , وعلى ذلك فإن على ا

تمارس والٌتها القضابٌة على أولبك الموظفون والعاملون بطرٌقة ال تنطوي على 

 تدخل ؼٌر مبلبم فً أداء مهام البعثة .

لم تمنحهم أي امتٌازات  أو  2762من اتفاقٌة عام  39/1المادة  أناالختبلؾ  وأوجه

من  39/1د أن المادة حصانات إال بقدر ما تسمح به الدولة المضٌفة , على حٌن نج

( منحتهم حصانة قضابٌة فٌما ٌتعلق باألعمال الرسمٌة . 2795فٌٌنا )  اتفاقٌة
(1)

 

                                                           
 على : 2767البعثات الخاصة عام  اتفاقٌة( من 32تنص المادة ) (2)

 الدولة الموفدة فً البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسٌون بالحصانة من القضاء الجنابً للدولة المستقبلة . ممثلو_ ٌتمتع 2

 وٌتمتعون كذلك بالحصانة من قضاء الدولة المستقبلة المدنً واإلداري إال فً الحاالت اآلتٌة :_ 1

لم تكن حٌازة الشخص المعنً لها هً بالنٌابة  ة المتعلقة باألموال العقارٌة الخاصة الكابنة فً إقلٌم الدولة المستقبلة , ماٌأ_ الدعاوى العٌن

 فً أؼراض البعثة . الستخدامهاعن الدولة الموفدة 

ب_ الدعاوى التً تتعلق بشإون اإلرث والتركات وٌدخل الشخص المعنً فٌها بوصفه منفذا أو مدٌرا أو ورٌثا أو موصى له , وذلك 

 باألصالة عن نفسه ال بالنٌابة عن الدولة الموفدة .

 المستقبلة خارج وظابفه الرسمٌة . جـ_ الدعاوى المتعلقة بؤي نشاط مهنً أو تجاري ٌمارسه الشخص المعنً فً الدولة

 د_ الدعاوى المتعلقة بالتعوٌض عن األضرار الناشبة عن حادث سببته مركبة مستعملة خارج وظابؾ الشخص المعنً الرسمٌة .

 البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسٌون بؤداء الشهادة .فً الدولة الموفدة  ممثلوٌلزم  _ ال3

الموفدة فً البعثة الخاصة أو أحد موظفٌها الدبلوماسٌٌن إال فً الحاالت  ذٌة إزاء أحد ممثلً الدولةت تنفٌأي إجراءا اتخاذٌجوز  _ ال4

تلك اإلجراءات دون المساس  اتخاذ( من هذه المادة وبشرط إمكان 1المنصوص علٌها فً البنود )أ( و )ب( و )جـ( و )د( من الفقرة )

 مسكنه . وأبحرمة شخصه 

 ٌعفٌهم من قضاء الدولة الموفدة . لموفدة فً البعثة الخاصة وموظفٌها الدبلوماسٌون بالحصانة القضابٌة ال_ تمتع الدولة ا5

 -123, ص 1337د. قاسم خضٌر عباس , المبادئ األولٌة فً القانون الدبلوماسً , دار الرافدٌن للطباعة والنشر والتوزٌع , بٌروت , 

122. 

 

 . 142, ص  2779, كلٌة الحقوق جامعة القاهرة ,  هلمبعوثٌن الدبلوماسٌٌن , رسالة دكتوراالقضابٌة لد. كمال خلؾ , الحصانة  (1)
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فٌننا  اتفاقٌة( من 63) فً المادةجاء النص على الحصانة القضابٌة  _ الوفود :

, فجعلت ( ولكنها مٌزت بٌن الحصانة الجنابٌة والحصانة المدنٌة واإلدارٌة 2795)

 ت الثانٌة باألعمال والمهام الرسمٌة .دعلى حٌن قٌ األولى مطلقة

السابقة , فٌما ٌتعلق  االتفاقٌات( ال شبٌه لها فً 63وكذلك أضافت فقرة فً المادة )

( حٌث جاء فٌها 63( من المادة )4بالحصانة المدنٌة واإلدارٌة للوفود , وهً الفقرة )

المدنٌة  القضابٌة والٌة)) لٌس فً المادة ما ٌعفً هإالء األشخاص من ال أن :

واإلدارٌة للدولة المضٌفة فٌما ٌتعلق بدعوى تعوٌض ناشبة عن حادث تسببت فٌه 

مركبة أو سفٌنة أو طابرة ٌستعملها أو ٌمتلكها األشخاص المشار إلٌهم , حٌثما كان 

 . الحصول على التعوٌض ؼٌر متاح من التؤمٌن ((
(2)

 

القضابٌة لمواطنً الدولة المضٌفة أو المقٌمٌن ( على الحصانة 69ونصت فً المادة )

 فٌها بصفة دابمة بقولها :

ٌتمتع ربٌس الوفد أو مندوب آخر أو موظؾ دبلوماسً فً الوفد إذا كان من  _ ال2

إال بالحصانة من الوالٌة  , مواطنً الدولة المضٌفة أو المقٌمٌن فٌها بصفة دابمة

لم  ه من أعمال رسمٌة لدى ممارسة مهامه ماالقضابٌة والحرمة فٌما ٌتعلق بما ٌقوم ب

 وحصانات إضافٌة تمنحها الدولة المضٌفة . امتٌازاتتكن ثمة 

الوفد اآلخرون والعاملون فً الخدمة الخاصة الذٌن ٌكونون من  موظفوٌتمتع  _ ال1

والحصانات إال  باالمتٌازاتمواطنً الدولة المضٌفة أو المقٌمٌن فٌها بصفة دابمة 

 سمح به الدولة المضٌفة .بقدر ما ت

ومع ذلك فإن على الدولة المضٌفة أن تمارس والٌتها القضابٌة على أولبك المواطنٌن 

 تنطوي على تدخل ؼٌر مبلبم فً أداء مهام الوفد . والعاملٌن بطرٌقة ال

 

 

 

 

                                                           
2))                                                                                      U.N.J.Y.B. ‚ OP. Cit . ‚ P . 96‚ 105‚ 106. 
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( 2762فٌٌنا للعبلقات الدبلوماسٌة لعام ) اتفاقٌة( من 39وهذه المادة مشابهة للمادة )

( . 2767البعثات الخاصة لعام ) اتفاقٌة( من 43وكذلك مشابهة للمادة )
(2)

 

عبلقاتها مع المنظمات فً ( والخاصة بتمثٌل الدول 2795ام )فٌٌنا لع اتفاقٌةونصت 

 :ٌلً  (على ما 63/3( والمادة ) 33/3الدولٌة ذات الصفة العالمٌة فً المادة )

 ٌلتزم ربٌس البعثة والموظفون الدبلوماسٌون بالبعثة باإلدالء بالشهادة . _ ال2

ٌلتزم ربٌس الوفد والمندوبون اآلخرون والموظفون الدبلوماسٌون التابعون  _ ال1

 للوفد باإلدالء بالشهادة .

( على اإلعفاء من 2762فٌٌنا للعبلقات الدبلوماسٌة لعام ) اتفاقٌة_ وكذلك نصت 

( فً 2767البعثات الخاصة لعام ) واتفاقٌة( ,  32/1ء بالشهادة فً المادة )اإلدال

 ( .32/3المادة )
(1)

 

 وٌبلحظ على حصانات وامتٌازات ممثلً الدول لدى المنظمة الدولٌة ما ٌلً : 

أن احترام القواعد القانونٌة الخاصة بالحصانات واالمتٌازات ال ٌعنً فقط دولة  : أولا 

المقر والدولة المرسلة ) كما هو حال الدبلوماسٌة الثنابٌة ( , وإنما أٌضا المنظمة 

من ناحٌة , أن تساعد ب علٌها إذا دعت الحاجة إلى ذلك , الدولٌة نفسها , فالمنظمة ٌج

ة لهم , ومن ناحٌة تع بالحصانات واالمتٌازات الممنوحا فً التمالدولة المرسلة وممثلٌه

أخرى أن تساعد الدولة المضٌفة على التؤكد من تنفٌذ االلتزامات التً تقع على عاتق 

الدولة المرسلة وممثلٌها بسبب تمتعهم بتلك الحصانات واالمتٌازات , وهذا دلٌل 

                                                           
 ( :2767البعثات الخاصة عام ) اتفاقٌة( من 43تنص المادة ) ((2

الدولة المستقبلة أو من المقٌمٌن  ًلوماسٌون الذٌن ٌكونون من مواطنالدولة الموفدة فً البعثة الخاصة وموظفوها الدب ممثلوٌتمتع  _ ال2

لم تمنحهم  ة وظابفهم , ذلك مااألعمال التً ٌقومون بها عند ممارس ىبالنسبة إل الشخصٌةإقامة دابمة فٌها إال بالحصانة القضابٌة والحرمة 

 وحصانات إضافٌة . امتٌازاتالدولة المستقبلة 

ٌتمتع أعضاء البعثة الخاصة اآلخرون والمستخدمون الخاصون الذٌن ٌكونون من مواطنً الدولة المستقبلة أو من المقٌمٌن إقامة  _ ال1

ك الدولة , ومع ذلك فإن على الدولة المستقبلة أن تمارس والٌتها بالنسبة إال بالقدر الذي تمنحه إٌاهم تل واالمتٌازاتدابمة فٌها بالحصانات 

 البعثة الخاصة . وظابؾ األشخاص على نحو ٌكفل عدم التدخل الزابد فً أداء هإالءإلى 

 ( :2762فٌٌنا للعبلقات الدبلوماسٌة لعام ) اتفاقٌة( من 39تنص المادة )

حصانات إضافٌة , فالممثل الدبلوماسً من جنسٌة الدولة المعتمد لدٌها أو الذي تكون إقامته الدابمة إذا لم تمنح الدولة المعتمد لدٌها مزاٌا و

 إال بالنسبة لتصرفاته الرسمٌة التً ٌقوم بها أثناء تؤدٌة أعماله . هبالحصانة القضابٌة أو بحرمة شخصفٌها ال ٌتمتع 

ٌها , أو الذٌن تكون إقامتهم الدابمة فً أراضٌها لدن من جنسٌة الدولة المعتمد الذٌإن األعضاء اآلخرٌن لطاقم البعثة والخدم الخصوصٌٌن 
ومع ذلك فللدولة المعتمد لدٌها أن تستعمل حق والٌتها على  ,ال ٌتمتعون بالمزاٌا والحصانات إال فً الحدود التً تقررها لهم تلك الدولة 

 .هاتعوق كثٌرا قٌام البعثة بؤعمال هإالء األفراد بطرٌقة ال

 ( :2762فٌٌنا للعبلقات الدبلوماسٌة لعام ) اتفاقٌة( من 32/1تنص المادة ) ((1

 ٌجوز إجبار الممثل الدبلوماسً على اإلدالء بالشهادة . _ ال1

 ( :2767( من اتفاقٌة البعثات الخاصة لعام )32/3وتنص المادة )

 الدولة الموفدة فً البعثة الخاصة وموظفها بؤداء الشهادة . ممثلوٌلزم  _ ال3
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ٌضع فً االعتبار عبلقة ثبلثٌة  إضافً على أن تمثٌل الدولة فً عبلقتها بالمنظمة

 تتمثل فً المنظمة الدولٌة , والدولة الموفدة , والدولة الموفد إلٌها .

ٌبدأ تمتع ممثلً الدولة بتلك الحصانات واالمتٌازات منذ وصولهم إلى إقلٌم  : ثانٌاا 

عنً , األمر الذي ٌ دولة المقر أو بمجرد اإلخطار بتعٌٌنهم إذا كانوا موجودٌن فٌه فعبلً 

أن ممثل الدولة ٌتمتع بالحصانات والمزاٌا لمجرد وجوده فوق إقلٌم الدولة المضٌفة 

 وحتى قبل أن ٌمارس وظابفه بصفة رسمٌة .

التً ٌؽادرون فٌها إقلٌم دولة المقر أو بمرور فترة  اللحظةوٌنتهً تمتعهم بها منذ 

نة بالنسبة لؤلعمال معقولة بعد انتهاء مهامهم تسمح لهم بذلك , ومع ذلك تبقى الحصا

التً قام بها الشخص فً ممارسته لوظابفه فً الوفد أو البعثة الدابمة , وفً حالة وفاة 

عضو البعثة أو الوفد ٌستمر أفراد أسرته فً التمتع بالحصانات واالمتٌازات المقررة 

 لهم إلى حٌن انقضاء فترة معقولة تسمح لهم بمؽادرة إقلٌم الدولة المضٌفة .

بتعٌٌن بعض أعضاء   -ٌجري علٌه العمل الدولً  وهو ما –إذا قامت الدولة  : ثالثاا 

بعثتها الدبلوماسٌة أو القنصلٌة لدى دولة المقر كؤعضاء فً بعثتها الدابمة أو فً 

الوفود التً ترسلها إلى أجهزة المنظمة أو إلى مإتمر تدعو إلٌه هذه األخٌرة أو ٌعقد 

واالمتٌازات تحت إشرافها , فإن هإالء األشخاص ٌظلون محتفظٌن بالحصانات 

 إلى تلك الممنوحة لهم كممثلٌن لدولهم لدى المنظمة . باإلضافةالدبلوماسٌة , 

ت واالمتٌازات ٌتم ممارستها فوق انتٌجة أن الحصان -الدولة المضٌفة  لحماٌة : رابعاا 

القوانٌن واللوابح المطبقة فً هذه الدولة وكذلك  ٌلتزم ممثلو الدول مراعاة -إقلٌمها 

ل فً شإونها الداخلٌة . وفً حالة المخالفة الخطٌرة والواضحة للتشرٌع بعدم التدخ

الجنابً فً الدولة المضٌفة  , أو فً حالة التدخل الواضح والخطٌر فً شإونها 

 من اإلجراءات التالٌة :  فعلى الدولة المرسلة أن تتخذ إجراء أو أكثر الداخلٌة ,

 . رفع الحصانة عن الشخص المعنً -

  . وظابفه فً البعثة أو الوفدوضع نهاٌة ل -

 . تقرٌر مؽادرته إلقلٌم الدولة المضٌفة أو استدعابه -

ٌطبق على ممثلً الدول  وتفسٌر ذلك أن نظام إعبلن الشخص ؼٌر مرؼوب فٌه ال

لدى المنظمات الدولٌة , لذا على الدولة المرسلة أن تتخذ اإلجراءات البلزمة فً 

 هذا الصدد .
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ال ٌمنع عدم اعتراؾ الدولة بدولة أخرى أو عدم وجود عبلقات دبلوماسٌة  : خامساا 

بعثة دابمة أو وفد لدى المنظمة . وتلتزم دولة المقر بمنح الحصانات  إرسالبٌنهما من 

منحها ال ٌتم بالتطبٌق لمبدأ المعاملة  ألنالمقررة فً هذا الخصوص ,  واالمتٌازات

 بالمثل .

امتٌازات بمٌن لدى األمم المتحدة ٌتم منحهم حصانات ووٌبلحظ أن الممثلٌن الدا

 ن فٌمنحون حصانات وامتٌازات أقل .دبلوماسٌة , أما الممثلون المإقتو

الدبلوماسٌة تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل ,  واالمتٌازاتولما كانت الحصانات 

لقٌود فإن ممثلً الدول لدى المنظمات الدولٌة قد ٌجدون أنفسهم خاضعٌن لنفس ا

المطبقة على الدبلوماسٌٌن ) كتفتٌش الحقٌبة الشخصٌة التً ال ٌصاحبها حامل , أو 

طبقته الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على ممثلً  وضع قٌود على تنقبلتهم( , وهو ما

بعض الدول بنفس درجة تطبٌقه على دبلوماسًٌ تلك الدول ألن هذه األخٌرة طبقته 

 على دبلوماسٌٌها .

التً تمنح من دولة  واالمتٌازاتفً تطبٌق الحصانات  ك أن هناك تؽاٌراً ومعنى ذل

إلى أن منح  المقر , وقد اعترضت على ذلك سكرتارٌة األمم المتحدة استناداً 

ٌجوز أن  الحصانات واالمتٌازات إلى مندوبً الدول لدى المنظمات الدولٌة ال

ً تتبعها الدول فً عبلقاتها الت االنتقامٌخضع لمبدأ المعاملة بالمثل أو إجراءات 

من اتفاق المقر المبرم مع  29المتبادلة وكذلك وافقت فرنسا على تفسٌر المادة 

الٌونسكو والتً تعطً ممثلً الدول حصانات وامتٌازات مماثلة لتلك التً تمنح 

مرتبة مساوٌة , على أنها تعنً أنه : " إذا منحت مٌزة  أوللدبلوماسٌٌن من درجة 

دبلوماسٌٌن من نفس المرتبة , فإن نفس المٌزة تمنح لكل المندوبٌن إلى أحد ال

 المماثلٌن لدى الٌونسكو .

تتطابق مع ممارسة  ٌجوز استخدام مقار البعثة أو الوفد بطرٌقة ال ال : سادساا 

حماٌة دولة المقر من اإلساءات التً قد  . وعلة ذلك واضحة الوظابؾ المنوطة بهما

 تنجم عن ذلك . 

إلى  انتمابهمالمقررة لهم لمجرد  واالمتٌازاتٌتمتع مندوبو الدول بالحصانات  : سابعاا 

والحصانات أو اتفاقات المقر , وال تلعب موافقة الدولة  اتفاقاتالطوابؾ المحددة فً 

 المضٌفة دورا ذا أثر فً هذا الخصوص .

متع ممثلً على تذهب رأي قانونً لؤلمم المتحدة إلى أن اشتراط موافقة دولة المقر 

( ؼٌر  25ذٌن لهم حق فً الحصانات والمزاٌا الدبلوماسٌة بالتطبٌق للفصل الدول ) ال
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ضروري , ألنهم ٌتمتعون بها بطرٌقة تلقابٌة , كما أن إدراجهم فً القابمة الدبلوماسٌة 

أفرادا وهو الذي جرى علٌه العمل  باعتبارهموالذي ٌتم بالنظر إلى طبقاتهم ولٌس 

وٌضٌؾ نفس الرأي أن أي استنتاج أخر سٌتعارض والمنطق ذلك أن الدولة المضٌفة 

تعلم أن ممثلً البعثات الدابمة معتمدٌن لدى المنظمة وبالتالً لٌس لها أن تدعً بصدد 

 كل مندوب حقا مشابها للموافقة فً العبلقات الدبلوماسٌة الثنابٌة .

بقولها أنهما ال  2795من اتفاقٌة  95,  94ت جواتٌماال على المادتٌن وقد تحفظ

إذا رفضت هً كدولة مضٌفة سلوك أي فرد ٌتمتع  4/ 99تنطبقان على المادة 

, وفً هذه الحالة سٌكون لها أن تخطر ,  لبلتفاقٌةتطبٌقا  واالمتٌازاتبالحصانات 

أن ذلك الشخص ؼٌر مرؼوب فٌه انفرادٌا وكإجراء الزم لحماٌتها , الدولة المرسلة 

وأعلنت جواتٌماال أٌضا أن تحفظها ٌعنً أٌضا حقها فً إعبلن أي شخص ؼٌر مقبول 

 قبل وصوله إلى إقلٌمها .
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 مطلب الثالث ال

 المستفٌدون من الحصانة القضائٌة األشخاص 

الدول األعضاء سواء فً هٌبة األمم  وانة القضابٌة السابق بٌانها ممثلٌتمتع بالحص

التً تدعو إلٌها  االجتماعاتالمتحدة وفروعها والمإتمرات التً تعقدها أو فً 

 المنظمات المتخصصة .
(2)

 

 اتفاقٌة( من 26حٌث أن عبارة )) ممثلً الدول األعضاء (( كما جاء فً المادة )

المنظمات المتخصصة  فاقٌةاتوحصانات األمم المتحدة , والمادة األولى من  امتٌازات

مزاٌا وحصانات جامعة الدول العربٌة تشمل جمٌع ممثلً  اتفاقٌة( من 26والمادة )

من  نومساعدٌهم والمستشارٌن والخبراء الفنٌٌن والسكرتٌرٌ, الدول األعضاء 

هم . عالموفدٌن م
(1)

 

 االتفاقٌاتوال تمتد الحصانة القضابٌة إلى أفراد وأسر الممثلٌن , حٌث لم تشر أي من 

ي من هإالء أانة القضابٌة كلها أو بعضها إلى الحص امتدادالمذكورة إلى  ةالثبلث

اإلعفاء الخاص بالزوجة من قٌود الهجرة ومن إجراءات القٌد الواجبة  ااألفراد فٌما عد

خبلؾ ما هو مقرر بالنسبة للمبعوثٌن الدبلوماسٌٌن الذٌن على األجانب وذلك على 

       إلى أفراد أسرهم الذٌن ٌقٌمون معهم فً معٌشة  وامتٌازاتهمتمتد حصاناتهم 

 . واحدة
(3)

 

( من 29وحصانات األمم المتحدة والمادة ) امتٌازات اتفاقٌة( من 25وقد بٌنت المادة )

ٌحق لممثلً الدول  المنظمات المتخصصة , أنه ال وامتٌازاتحصانات  اتفاقٌة

المقررة لهم إال فً مواجهة الحكومات  واالمتٌازاتبالحصانات  االحتجاجاألعضاء 

األجنبٌة , ولٌس لهم أن ٌتمسكوا بها فً مواجهة حكومات الدول التً ٌكونون من 

 رعاٌاها أو التً ٌمثلونها أو كانوا ٌمثلونها .

                                                           
 . 451, ص  2773, اسٌة , دار المطبوعات الجامعٌة ,اإلسكندرٌةالدبلوم واالمتٌازاتد. فادي المبلح , سلطات األمن والحصانات  ((2

 ( :2746وحصانات األمم المتحدة لعام ) امتٌازات اتفاقٌة( من 26تنص المادة ) (1)

 ممثلٌن تشمل جمٌع المندوبٌن والمندوبٌن المساعدٌن والمستشارٌن والخبراء الفنٌن وسكرتٌري الهٌبات المنتدبة (( ةن لفظإ ))

 ( : 2749وحصانات الوكاالت المتخصصة لعام ) امتٌازات اتفاقٌةوتنص المادة األولى من 

متضمنة جمٌع الممثلٌن والبدالء والمستشارٌن والخبراء الفنٌٌن  " ءاألعضا ًممثل "الخامسة والسابعة تعتبر عبارة  )) ألؼراض المادتٌن

 وأمناء الوفود (( 

 ( 2753وحصانات جامعة الدول العربٌة لعام )  امتٌازات اتفاقٌة( من 26وتنص المادة )

شارٌن والخبراء الفنٌٌن )) تشمل عبارة ممثلً الدول األعضاء الواردة فً هذا الفصل جمٌع ممثلً الدول األعضاء ومساعدٌهم والمست
 والسكرتٌرٌن الموفدٌن معهم ((

 . 362, ص  2799المعارؾ , اإلسكندرٌة ,  ةهٌؾ , القانون الدبلوماسً , منشؤد. علً صادق أبو  (3)
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( فً تمثٌل الدول فً عبلقاتها مع المنظمات 2795فٌٌنا لعام ) ٌةاتفاقحٌن نجد أن  فً

رة ربٌس ( على تمتع أفراد أس36الدولٌة ذات السمة العالمٌة , نصت فً المادة )

بالحصانة القضابٌة ما لم ٌكونوا من  من أسرته المعٌشٌة البعثة الذٌن ٌشكلون جزءً 

الثانٌة من نفس  بمة وأضافت الفقرةٌن فٌها بصفة دامواطنً الدولة المضٌفة أو المقٌم

 مع أفراد أسرهم الذٌن ٌشكلون جزءً ,  ,المادة على تمتع الموظفٌن اإلدارٌٌن والفنٌٌن

مواطنً الدولة المضٌفة أو المقٌمٌن فٌها بصفة  نن أسرهم المعٌشٌة والذٌن لٌسوا مم

دابمة بالحصانة القضابٌة , ولكنها قٌدت الحصانة المدنٌة واإلدارٌة على األعمال 

 الرسمٌة فقط .

مواطنً ؼٌر من ظفً الخدمات فً البعثة , وكذلك نصت الفقرة الثالثة على تمتع مو

صانة القضابٌة فٌما ٌتعلق باألعمال الدولة المضٌفة أو المقٌمٌن فٌها بصفة دابمة بالح

 دونها أثناء القٌام بواجباتهم .إالتً ٌ

( على  تمتع أفراد أسرة ربٌس الوفد 66/2فً المادة ) االتفاقٌةوكما أضافت نفس 

ٌن الدبلوماسٌٌن التابعٌٌن ظفون اآلخرٌن , والمٌمرافقٌن له , وأفراد أسر المندوبال

( من 63حصانة القضابٌة المنصوص علٌها فً المادة )هم بالل للوفد إذا كانوا مرافقٌن

                   من مواطنً الدولة المضٌفة أو المقٌمٌن الم ٌكونو , ما االتفاقٌةنفس 

 فٌها بصفة دابمة .
(2)

  

( على تمتع موظفً الخدمات لدى الوفد إذا لم 66( من المادة )3ونصت الفقرة )

أو من المقٌمٌن فٌها بصفة دابمة بنفس الحصانة  ٌكونوا من مواطنً الدولة المضٌفة

فٌما ٌتعلق باألعمال التً ٌإدونها أثناء قٌامهم بواجباتهم , كما هً ممنوحة للموظفٌن 

 اإلدارٌٌن والفنٌٌن .

 

 

 

 

                                                           
 .144د. كمال خلؾ , الحصانة القضابٌة للمبعوثٌن الدبلوماسٌٌن , مرجع سابق , ص  ((2
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 المبحث الثانً

 لمنظمات الدولٌة نطاق الحصانة القضائٌة لبعثات ووفود الدول لدى ا

 ( ومكانٌاا  زمنٌاا  )

 

 

مدرجٌن فً البعثة الدابمة للدولة أو فً وفد  اممثلو الدول األعضاء , سواء أكانوٌتمتع 

مرسل إلى جهاز من أجهزة المنظمة الدولٌة أو فً مإتمر ٌعقد تحت إشرافها , بعدد 

من االمتٌازات والحصانات التً تمنح لهم ال لمنفعتهم الشخصٌة , بل لتؤمٌن استقبللهم 

 فً ممارستهم لوظابفها .

إن موضوع نطاق الحصانة القضابٌة لبعثات ووفود الدول لدى المنظمات لك فلذ

والحصانات التً تتمتع بها  االمتٌازات, فبلبد من معرفة  الدولٌة هو موضوع هام جداً 

 هذه الوفود والبعثات أثناء عبورهم ألراضً دولة ثالثة لتؤمٌن عبورهم . 

الوفود والبعثات بالحصانة القضابٌة هو كما أن موضوع تحدٌد اللحظة التً تتمتع بها 

الحصانة القضابٌة  بانتهاكتقوم الدولة المضٌفة  موضوع ؼاٌة فً األهمٌة , كً ال

 لهذه الوفود والبعثات بحجة عدم سرٌان هذه الحصانة بعد .

 ولذلك سنقوم بدراسة هذا المبحث عبر مطلبٌن : 

 المطلب األول : المرور فً إقلٌم دولة ثالثة .

 مطلب الثانً : مدة الحصانة القضابٌة . ال
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 المطلب األول

 المرور فً إقلٌم دولة ثالثة

راضً دولة ثالثة , أو ألالمنظمات الدولٌة أثناء عبورهم  الدول فً ممثلوٌتمتع 

بالحرمة وؼٌرها  , أو كانوا موجودٌن فوق أراضً الدولة الثالثة , عودتهم إلى ببلدهم

فٌٌنا لعام  اتفاقٌةوهذا ما نصت علٌه  . من الحصانات البلزمة لتؤمٌن عبورهم

( والخاصة بتمثٌل الدول فً عبلقاتها مع المنظمات الدولٌة ذات السمة 2795)

 اتفاقٌة( من 41( , وجاءت هذه المادة مشابهة لنص المادة )92العالمٌة فً المادة )

فٌٌنا  اتفاقٌة( من 43( وكذلك مشابهة لنص المادة )2767البعثات الخاصة لعام )

 ( .2762للعبلقات الدبلوماسٌة للعام )

 ( : 2795فٌٌنا لعام ) اتفاقٌة( من 92حٌث تنص المادة )

ثة أو ربٌس الوفد أو أي عبٌن الدبلوماسٌٌن بالفوظكان ربٌس البعثة أو أحد الم ا_ إذ2

الدبلوماسٌٌن بالوفد , أو ربٌس الوفد المراقب أو أي  الموظفٌنمندوب آخر أو أحد 

ألراضً  مندوب مراقب آخر أو أحد الموظفٌن الدبلوماسٌٌن بالوفد المراقب , عابراً 

أداء مهامه أو لدى  استبناؾفٌها , وهو فً طرٌقه ألداء أو  دولة ثالثة أو موجوداً 

 مزولى جواز سفره فً حالة ه تؤشٌرة علعودته إلى بلده , وكانت تلك الدولة قد منحت

تلك التؤشٌرة , فإن الدولة الثالثة , تمنحه الحرمة وؼٌرها من الحصانات البلزمة 

 لتؤمٌن عبوره .

 ( من هذه المادة فً حالة كل من :2_ وتسري أٌضا أحكام الفقرة )1

الدبلوماسٌٌن بالبعثة ممن ٌشكلون جزء  الموظفٌنأ _ أفراد أسرة ربٌس البعثة أو أحد 

أو  مسافرٌن معهوالحصانات سواء أكانوا  باالمتٌازاتمن أسرته المعٌشٌة وٌتمتعون 

 على إنفراد للحاق به أو للعودة إلى بلدهم .

الدبلوماسٌٌن  الموظفٌنب_ أفراد أسرة ربٌس الوفد , أو أي مندوب آخر أو أحد 

سافرٌن معه والحصانات سواء كانوا م باالمتٌازاتبالوفد المرافقٌن له ممن ٌتمتعون 

 أو على إنفراد للحاق به أو للعودة إلى بلدهم .
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جـ _ أفراد أسرة ربٌس الوفد المراقب , أو أي مندوب مراقب آخر أو أحد الموظفٌن 

,  والحصانات باالمتٌازاتفد المراقب المرافقٌن له ممن ٌتمتعون والدبلوماسٌٌن بال

 . للعودة إلى بلدهم سواء كانوا مسافرٌن معه أو على إنفراد للحاق به أو
(2)

 

 ( :2762فٌٌنا للعبلقات الدبلوماسٌة لعام ) اتفاقٌة( من 43وتنص المادة )

ى جواز إذا مر الممثل الدبلوماسً أو من وجد فً أراضً دولة ثالثة منحته تؤشٌرة عل

اللحاق بمنصبه أو بؽٌة الذهاب لتولً مهام عمله أو  , سفره إذا كان ذلك ضرورٌاً 

تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات البلزمة التً تمكنه من  ,العودة لببلده 

المرور أو من العودة , كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقٌن له الذٌن 

ٌتمتعون بالمزاٌا والحصانات أو الذٌن ٌسافرون منفردٌن عنه للحاق به أو العودة 

 لببلدهم .

ٌجوز للدولة الثالثة  المشابهة المذكورة فً البند )أ( من هذه المادة الوفً الحاالت 

إعاقة المرور عبر أراضٌها بالنسبة ألعضاء الطاقم اإلداري أو الفنً أو لطاقم الخدمة 

 االتصاالتتمنح الدولة الثالثة المراسبلت وكافة أنواع , و للبعثة أو ألفراد أسرهم

المراسبلت الرمزٌة بنوعٌها نفس الحرٌة والحماٌة التً تمنحها ة بما فٌها ٌمرسال

الدولة المعتمدة لدٌها , وتمنح حاملً الحقابب الذٌن حصلوا على التؤشٌرات البلزمة 

والحقابب الدبلوماسٌة المارة , نفس الحرمة والحماٌة اللتٌن تلتزم بمنحها الدولة 

 المعتمد لدٌها .

مثل مالثالثة وفقا لما جاء فً البنود السابقة بالنسبة للالدولة  التزاماتوتطبق أٌضا 

الدبلوماسً , وكذلك األشخاص المذكورٌن فٌها , وكذلك على المراسبلت والحقابب 

 ب قاهر فً أراضً الدولة الثالثة .بسللدبلوماسٌة الرسمٌة إذا ما وجدت ا

 ( :2767البعثات الخاصة لعام ) اتفاقٌة( من 41وتنص المادة )

ممثل الدولة الموفدة فً البعثة الخاصة أو أحد موظفٌها الدبلوماسٌٌن أو ذا مر _ إ2

وجد فً إقلٌم دولة ثالثة وهو فً طرٌقه إلى تولً مهام منصبه أو فً طرٌق عودته 

إلى الدولة الموفدة , كان على الدولة الثالثة أن تمنحه الحصانة الشخصٌة وؼٌرها من 

مروره أو عودته , وهذا الحكم ٌجري على أي  الحصانات التً قد تقتضٌها ضمان

والحصانات  باالمتٌازاتفرد من أفراد أسرة الشخص المشار إلٌه فً هذه الفقرة ٌتمتع 

                                                           
 .146القضابٌة للمبعوثٌن الدبلوماسٌٌن , مرجع سابق , , ص د. كمال خلؾ , الحصانة (2)  
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به أو العودة إلى  لبللتحاقمعه أو بمفرده  وٌكون فً صحبته , وذلك سواء كان مسافراً 

 ببلده .

( من 2ا فً الفقرة )علٌهالمنصوص  الظروؾٌجوز للدولة الثالثة , فً مثل  _ ال1

اإلدارٌٌن أو الفنٌٌن أو العاملٌن فً الخدمة بالبعثة  الموظفٌنة مرور قاعهذه المادة إ

 الخاصة أو أفراد أسرهم بؤقالٌمها .

_ تمنح الدولة الثالثة للمراسبلت الرسمٌة والرسابل الرسمٌة األخرى المارة بإقلٌمها 3

, نفس الحرٌة والحماٌة التً ٌتعٌن على الدولة  , بما فٌها الرسابل بالرموز أو الشفرة

( من 4حكام الفقرة ), مع عدم اإلخبلل بؤ االتفاقٌةالمستقبلة منحها بموجب أحكام هذه 

تمنح البعثة الخاصة ولحقاببها أثناء المرور نفس الحصانة والحماٌة  التًهذه المادة 

 . االتفاقٌةاللتٌن ٌتعٌن على الدولة المستقبلة منحها بموجب هذه 

إزاء األشخاص المنصوص علٌهم فً  التزاماتها_ ال ٌتعٌن على الدولة الثالثة تنفٌذ 4

, أما فً طلب السمة أو  من هذه المادة إال إذا جرى إببلؼها مسبقاً  3و1و2الفقرات 

بإخطار خاص , عن مرور أولبك األشخاص بوصفهم أعضاء بالبعثة الخاصة أو 

 ولم تعترض هً على ذلك . أفرادا فً أسرهم أو سعاة

من هذه المادة تسري كذلك على  3و1و2_ التزامات الدول الثالثة بموجب الفقرات 5

األشخاص المنصوص علٌهم فً كل من تلك الفقرات وعلى الرسابل الرسمٌة الخاصة 

 إقلٌم الدولة الثالثة ٌرجع إلى القوة القاهرة . استعمالوحقاببها إن كان 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 
 

 الثانًالمطلب 

 مدة الحصانة القضائٌة 

 

من الطبٌعً أن ٌتمتع ممثلو الدول فً المنظمة الدولٌة بالحصانة القضابٌة منذ اللحظة 

الدولة المضٌفة , أو من اللحظة التً تقوم فٌها  أراضًاألولى التً ٌدخلون فٌها 

المنظمة أو الدولة المرسلة بإخطار الدولة المضٌفة بتعٌٌنهم إذا كانوا موجودٌن بالفعل 

 على أراضً الدولة المستقبلة .

وٌنتهً تمتعهم بالحصانة القضابٌة من لحظة مؽادرتهم أراضً الدولة المضٌفة أو بعد 

مهامهم , وفً نفس الوقت تستمر الحصانة القضابٌة  انتهاءفترة معقولة من  انقضاء

. فٌما ٌتعلق باألعمال التً ٌإدونها لدى قٌامهم بمهامهم فً الوفد أو البعثة الدابمة 
(2)

 

 باالمتٌازات متمتعٌنظل أفراد أسرته فً حالة وفاة عضو الوفد أو البعثة الدابمة , ٌو

فترة معقولة ٌؽادرون خبللها  انقضاءحٌن  ىوالحصانات التً لهم الحق فٌها إل

. أراضً الدولة المستقبلة 
(1)

 

فإن المستؤنؾ كان عضوا فً البعثة الدابمة إلٌران فً مكتب   B.V.Mوفً قضٌة 

الحكم أمام المحكمة  وأستؤنؾتمتعه بالحصانة ب االبتدابٌةالمحكمة  مجنٌؾ , ودفع أما

 االتحادٌة, وفً نفس الوقت قدمت شهادة من ربٌس البعثة إلى المحكمة  االتحادٌة

 االستبناؾرفضت  االتحادٌةمضمونها أن المستؤنؾ عضو فً البعثة لكن المحكمة 

السوٌسرٌة  للسلطاتأنه لم ٌتم إعطاء إشعار سابق بوظٌفة المستؤنؾ  ىإل استنادا

حكمة الوالٌات المتحدة (( فإن م santiestebanالمختصة وكذلك فً قضٌة )) 

. دبلوماسٌة للشخص المعنً  امتٌازاترفضت منح 
(3)

  

 

 

 

                                                           
 .349د. كمال خلؾ , الحصانة القضابٌة للمبعوثٌن الدبلوماسٌٌن , مرجع سابق ,, ص (2) 

 .461 – 462 – 449, ص  2799, الطبعة الرابعة , األمم المتحدة , نٌوٌورك ,  أعمال لجنة القانون الدولً (1)

3))                                                                                                                        Y.B.I.L.C : op ,cit , P.176. 
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 المبحث الثالث

ٌة الحصانة القضائٌة لبعثات ووفود الدول لدى المنظمة الدول انتهاء

 والواقع العملً لهذه الحصانة 

 

ال ٌجوز استؽبلل اإلعفاء من القضاء الوطنً من قبل ممثلً الدول األعضاء 

الشخصٌة , وٌجب رفع الحصانة عن هذا الممثل فً حال ارتكابه أعماالً  لمصلحتهم

تخرج عن نطاق عمله الرسمً , وتشكل جرماً أو تصرفاً ٌرتب ضرراً لآلخرٌن , أو 

ٌخل بواجبات الوظٌفة الدولٌة , إذا كانت هذه الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها 

 منظمة الدولٌة ., وكان رفعها ال ٌضر بمصالح الهٌبة أو ال

تنتهً الحصانة القضابٌة لبعثات ووفود الدول لدى المنظمات الدولٌة بالتنازل حٌث 

حٌث ٌجب على  االختصاصعنها , والبد أن ٌصدر هذا التنازل من الجهة صاحبة 

الدول األعضاء رفع هذه الحصانة عن ممثلٌها فً جمٌع األحوال التً تحول فٌها دون 

 تحقٌق العدالة .

الحصانة القضابٌة لبعثات ووفود الدول  احترمت أن هناك دوالً  ىبد من اإلشارة إلوال

هذه الحصانة ولذلك سنقوم  تكانتهلدى المنظمات الدولٌة ولكن هناك دول أخرى 

 بدراسة هذا المبحث عبر مطلبٌن :

 المطلب األول : التنازل عن الحصانة القضابٌة .

 . المطلب الثانً : العمل الدولً
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 المطلب األول

 التنازل عن الحصانة القضائٌة

 

( من 26وحصانات األمم المتحدة والمادة ) امتٌازات اتفاقٌة( من 24نصت المادة )

 اتفاقٌة( من 24المنظمات المتخصصة , والمادة ) وامتٌازاتحصانات  اتفاقٌة

جامعة الدول العربٌة على أن المزاٌا والحصانات ال تمنح لممثلً  وامتٌازاتحصانات 

فً أداء  استقبللهملتمتعهم بكامل  اً الدول األعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضمان

أعمالهم ولذلك ٌجب على الدول األعضاء رفع الحصانة عن ممثلٌها فً جمٌع 

لعدالة وأن رفعها عنهم األحوال التً ٌتضح فٌها أن تلك الحصانة تحول دون تحقٌق ا

. ال ٌإثر فً الؽرض الذي من أجله منحت 
(2)

 

الكلمة  ةالدبلوماسً حٌث تظل كل دولة صاحبوهذا الحكم ال مقابل له فً نظام التمثٌل 

األخٌرة فً التمسك بالحصانة الخاصة بمبعوثٌها الدبلوماسٌٌن أو التنازل عنها حسب 

خارج هذا  اعتبارات وظروؾ أ  يودون أن تتقٌد فً ذلك بؤتقدٌرها الخاص 

.التقدٌر
(1)

 

( 32( عن التنازل عن الحصانة القضابٌة فً المادة )2795ونصت اتفاقٌة فٌٌنا لعام )

 . ( بالنسبة للوفد62وفً المادة ) بالنسبة للبعثة ,
(3)

 

فٌٌنا  اتفاقٌة( من 31وهاتان المادتان متشابهتان , والفرق بٌنهما وبٌن المادة ) 

 م البعثات الخاصة أنهما أضافتا فقرة جدٌدة ل اتفاقٌة( من 42( , والمادة )2762)

( 32( من المادة )5) الفقرة وهً نص, المذكورتٌن  االتفاقٌتٌنتنص علٌها أي من 
                                                           

الدول  ًوالحصانات إنما تمنح لممثل االمتٌازات إناألمم المتحدة على : ))  وامتٌازاتحصانات  اتفاقٌة( من 24تنص المادة ) ((2

تام بمهامهم لدى المنظمة , ولذلك فلٌس لكل دولة من األعضاء الحق بل  باستقبللاألعضاء ال لصالحهم الشخصً بل بؽٌة تؤمٌن قٌامهم 

حٌث ٌمكن رفعها دون من واجبها رفع الحصانة عن ممثلها فً كل الحاالت التً ترى فٌها أن الحصانة ستكون حاببل دون قٌام العدالة و

 .أن ٌضر ذلك بالؽاٌة التً أعطٌت من أجلها (( 

والحصانات لممثلً األعضاء  االمتٌازاتالوكاالت المتخصصة على : )) ال ٌمنح  وامتٌازاتحصانات  اتفاقٌة( من 26تنص المادة )

لٌس من حق العضو فقط , بل من واجبه فومن ثم فً ممارستهم فٌما ٌتلق بالوكاالت المتخصصة  استقبللهملمنفعتهم الشخصٌة بل لتؤمٌن 

أن ٌرفع الحصانة عن ممثلٌه فً أي حالة ٌرى فٌها العضو أن الحصانة ستعوق سٌر العدالة وأن رفعها لن ٌضر بالؽرض الذي منحت 

          . ((من أجله 

ضاء جامعة الدول العربٌة على : )) ال تمنح المزاٌا والحصانات لممثلً الدول األع وامتٌازاتحصانات  اتفاقٌة( من 24تنص المادة )  

فً أداء أعمالهم لدى الجامعة ولذلك ٌجب على الدول األعضاء رفع الحصانة  استقبللهمتمتعهم بكامل للمصلحتهم الخاصة ولكن ضمانا 

ل دون تحقٌق العدالة وأن رفعها عنهم ال ٌإثر فً الؽرض الذي األحوال التً ٌتضح فٌها أن تلك الحصانة تحو جمٌععن ممثلٌها فً 

 منحت من أجله ((

 . 361ص  ,2795د. علً صادق أبو هٌؾ , القانون الدبلوماسً , منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة ,  (1)

 . 97, ص  1323,  2وسٌم حسام الدٌن , الحصانات القانونٌة , منشورات الحلبً الحقوقٌة , بٌروت , ط  (3)
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( , وجاء فً هذه الفقرة )) إذا لم تتنازل 2795فٌٌنا لعام ) اتفاقٌة( من 62والمادة )

( من هذه 2فً الفقرة ) المذكورٌنالدولة المرسلة عن حصانة أي من األشخاص 

فً وسعها إلٌجاد تسوٌة عادلة  المادة فٌما ٌتعلق بدعوى مدنٌة , فإنها تبذل كل ما

  السابقة . االتفاقٌاتوهذا النص ال مثٌل له فً  ((للقضٌة

 ٌلً :  ( ما62-32( فً المادتٌن )2795فٌٌنا لعام ) اتفاقٌةوكذلك أضافت 

_ ٌإدي البدء فً إجراءات الدعوى من جانب أي شخص من األشخاص المشار 2

( إلى الحٌلولة دون 62(  من المادة )2( , والفقرة )32( من المادة )2إلٌهم فً الفقرة )

ٌتعلق بؤٌة دعوى مضادة تتصل مباشرة  تمسكه بالحصانة من الوالٌة القضابٌة فٌما

 بالدعوى األساسٌة .

ٌعتبر التنازل عن الحصانة من الوالٌة القضابٌة فٌما ٌتعلق باإلجراءات المدنٌة  _ ال1

 بالنسبة له أو اإلدارٌة بمثابة تنازل عن الحصانة فٌما ٌتعلق بتنفٌذ الحكم , الذي ٌلزم

 (31( فً المادة )2762فٌٌنا لعام ) اقٌةاتفتنازل منفصل وهذا ٌتفق مع ما جاء فً 

( . 42( فً المادة )2767البعثات الخاصة لعام ) اتفاقٌةوكذلك  
(2)

 

 

 

 

 

                                                           
 ( على ما ٌلً : 2767البعثات الخاصة لعام ) اتفاقٌة( من 42تنص المادة ) (2)

_ للدولة الموفدة أن تتنازل عن الحصانة القضابٌة التً ٌتمتع بها ممثلوها بالبعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسٌون وؼٌرهم من 2

 . 43إلى  36األشخاص بموجب المواد من 

 جمٌع األحوال ._ ٌكون التنازل صرٌحا فً 1

بالحصانة القضابٌة بالنسبة  االحتجاج ى( من هذه المادة إن أقام دعو2ة )_ ال ٌحق ألي شخص من األشخاص المشار إلٌهم فً الفقر3

 ألي طلب عارض ٌتصل مباشرة بالطلب األصلً .

ن الحصانة بالنسبة إلى تنفٌذ الحكم , بل إن هذه _ التنازل عن الحصانة القضابٌة بالنسبة ألٌة دعوى مدنٌة أو إدارٌة ال ٌعتبر تنازال ع4

 . قبلً لحالة األخٌرة تقتضً تنازال مستا

 ( على ما ٌلً :2762فٌٌنا لعام ) اتفاقٌة( من 31وتنص المادة )

 ( 39لمادة )بلوماسٌٌن واألشخاص الذٌن ٌتمتعون بالحصانة بمقتضى اد_ للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضابٌة عن ممثلٌها ال2

 _ ٌجب أن ٌكون التنازل صرٌحا .1

( فبل ٌجوز له بعد ذلك أن 39وماسً أو الشخص الذي ٌتمتع باإلعفاء من القضاء المحلً دعوى وفق للمادة )ل_ إذا رفع الممثل الدب3

 ٌستند إلى الحصانة القضابٌة بالنسبة ألي طلب ٌترتب مباشرة على دعواه األصلٌة .

لحصانة القضابٌة فً الدعاوي المدنٌة أو اإلدارٌة ال تعنً التنازل عن الحصانة بالنسبة إلجراءات تنفٌذ األحكام التً _ إن التنازل عن ا4

 ٌجب الحصول لها على تنازل مستقل .
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فً نطاق دبلوماسٌة المنظمات الدولٌة ال مجال لتطبٌق نظرٌة الشخص ؼٌر المرؼوب 

فٌه على ممثلً الدول لدى المنظمات الدولٌة , وذلك من قبل الدولة المضٌفة لمقر 

بتعثاً لدى هذه الدولة وإنما لدى المنظمة الدولٌة المعنٌة المنظمة , ألن الممثل لٌس مُ 

ذاتها , لذلك فإن النصوص الناظمة لحصانات وامتٌازات ممثلً الدول لدى هذه 

التنازل عن حصانة هإالء الموظفٌن مجرد  –بشكل عام  –المنظمات ال تجعل 

ن تتنازل عن حصانة ممثلٌها فً أٌة حالة رخصة للدولة المذكورة بل توجب علٌها أ

ترى فٌها أن الحصانة قد تعٌق سٌر العدالة , وٌمكن التنازل عنها دون المساس 

 بالؽرض الذي منحت من أجله .
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 المطلب الثانً

 العمل الدولً 

األصل أن تعترؾ الدول بالحصانة القضابٌة لممثلً الدول لدى المنظمات الدولٌة كما 

 ( .Thiam Tidjaniفً قضٌة ) 

( ربٌسا لبعثة دولة تشاد Thiam Tidjaniم( وعندما كان المدعو )2767ففً عام )

, أثناء إقامته  واالؼتصابجرمً السلب  ارتكابفً منظمة األمم المتحدة , أقدم على 

ألنه ٌتمتع بالحصانة  رك , ولم تتمكن الشرطة األمرٌكٌة من مبلحقته ,ٌوٌوٌنة نبمد

المسابل الجزابٌة .  فًالقضابٌة 
(2)

 

ولكن لم ٌعترؾ العمل الدولً فً كثٌر من القضاٌا بالحصانة القضابٌة لممثلً الدول 

(   papas V. francisciإلى المنظمات الدولٌة , فعلى سبٌل المثال فً قضٌة ) 

العضو المراقب فً الوفد اإلٌطالً إلى األمم المتحدة , لم تعترؾ له محكمة نٌوٌورك 

المقر لم ٌتطرق إلى الحصانة القضابٌة  اتفاقحصانة القضابٌة على أساس أن بال

للمراقبٌن . 
(1)

 

وكذلك فً قضٌة ) مٌروسولوؾ ناكفوالك ( عضو الوفد الدابم التشٌكً إلى األمم 

جهت إلٌه بعض التهم , فطلبت الحكومة األمرٌكٌة , من الحكومة المتحدة والذي و

اإلجراءات السرٌعة من أجل ترحٌله وكان رد الحكومة التشٌكٌة , بؤن  اتخاذالتشٌكٌة 

وفود األمم المتحدة وأكدت على نقل المقر الربٌسً لؤلمم  استقبللهذا األمر ٌهدد 

 المتحدة ألي بلد آخر .

جنوب  محكمة( لم تعترؾ   united states v.malekkوأٌضا فً قضٌة ) 

د قٌّ مٌثاق النٌوٌورك للمدعى علٌه بالحصانة القضابٌة , وذهبت إلى القول بؤن 

 لممثلً الدول بما ٌتبلءم مع أداء وظابفهم الرسمٌة . واالمتٌازاتالحصانات 

                                                           
2)) Glahan , Gerhard von : Law Among Nations , fourth edition Mac Millan publishing                  

      co.Inc.,New Yourk ,1981,p.460.  

 

(1) Whiteman . Marjoorie M., "Digest of international law" Department of state publications , 

washing ton ,D.C.1968,P.126.  
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بالحصانة القضابٌة لممثل فنزوٌبل إلى  اعترفتومع ذلك نجد أن المحاكم األمرٌكٌة 

الدعوى ضده لتمتعه بالحصانة القضابٌة , وكان  استمراراألمم المتحدة , وقضت بعدم 

 (. Arcaya v.paez ذلك فً قضٌة ) 

ومن القضاٌا الشهٌرة تلك التً طرحت أمام محكمة جنوب نٌوٌورك حٌث تم القبض 

جرٌمة ما , فدفع بحصانته  ابهالرتكالمتحدة على أحد موظفً البعثة الكوبٌة لدى األمم 

إلى نصوص المٌثاق والقانون الدولً , وقد قررت الحكومة  استنادادبلوماسٌة ال

األمرٌكٌة أنها لم تعترؾ أبدا لذلك الموظؾ بصفته كدبلوماسً , أما المحكمة فقد 

ة لكنها لٌست ذهبت إلى أن تلك الشهادة المقدمة من الحكومة األمرٌكٌة ذات قٌمة إثباتٌ

( ذلك أن الشخص المعنً ٌستند   evidential but not conclusiveحاسمة ) 

إلى معاهدة دولٌة , وبالتالً فإن المسؤلة لٌست ذات طبٌعة سٌاسٌة وإنما تشكل منازعة 

قانونٌة ٌتصدى لها القضاء لمعرفة تفسٌر المعاهدة وإمكانٌة تطبٌقها على الحالة 

م ( 235المحكمة إلى أنه على فرض مٌثاق األمم المتحدة ) انتهتالمعروضة , وقد 

فإن الحصانة المنصوص علٌها هً حصانة وظٌفٌة ال تسري على الجرابم , ألنه لٌس 

جرٌمة , وذهبت المحكمة إلى أنه حتى لو كانت الحكومة  ارتكابمن وظٌفة أي بعثة 

بخصوص تؤشٌرة األمرٌكٌة قدمت التسهٌبلت التً تمنحها عادة للدبلوماسٌٌن ) 

كدبلوماسً ألن  ٌعنً أنها تعترؾ له بصفة الدخول وتصرٌح الهبوط ( , فإن ذلك ال

بصفة الدبلوماسً  االعتراؾالمحكمة إلى أن  وانتهتن تماما , االمسؤلتٌن منفصلت

المقر والمٌثاق واألنظمة المطبقة فً  اتفاقٌةبقولها : )) إن  االتفاقٌتوقؾ على 

                  الوالٌات المتحدة هً التً تحكم تحدٌد حقوقه , ولٌس قانون الشعوب

 ( law of nations  وٌسري قانون الشعوب وٌصبح قاببل للتطبٌق فً تحدٌد )

طبٌعة ومدى الحصانة الدبلوماسٌة فقط إذا وجد شخص له الصفة فً ذلك بالتطبٌق 

 انعكاساأو نظام قابل للتطبٌق علٌه , ولعل موقؾ القضاء األمرٌكً ٌعتبر  تفاقٌةال

والذي نص على أن  (2745 )لقانون حصانات المنظمات الدولٌة الصادر عام

الخارجٌة لم ٌكن قد تم قبوله من جانب وزٌر   الشخص ال ٌتمتع بمزاٌا القانون ما

لدى المنظمة .  ؾكمندوب أو موظ
(2)

 

قر األوربً لؤلمم المتحدة , فإن التمتع بالحصانات والمزاٌا ٌتوقؾ على وفً الم

إخطار السلطات السوٌسرٌة من قبل مكتب األمم المتحدة فً جنٌؾ , ولذلك حٌنما دفع 

عضوا فً البعثة الدابمة لدى مقر  باعتبارهشخص بحصانته أمام أحدى المحاكم هناك 

 االستبناؾن ربٌس بعثته , رفضت محكمة األمم المتحدة فً جنٌؾ بناء على شهادة م
                                                           

 . 419د . أحمد أبو الوفا , قانون العبلقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة , مرجع سابق , ص  (2)
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ذلك ألن اإلخطار السابق بتعٌٌن الشخص المذكور لم ٌرسل إلى السلطات السوٌسرٌة 

 من جانب تلك السلطات بهذا التعٌٌن . اعتراؾ, كما أنه لٌس هناك أي 
(2)

 

إلٌه  انتهىومن أمثلة الحصانة القضابٌة لبعثات الدول لدى المنظمات الدولٌة ما 

القضاء األمٌركً بخصوص دعوى رفعتها مدٌنة نٌوروشٌل لفرض رسوم ملكٌة 

ولٌبٌرٌا تستخدم كمقار لممثلٌها لدى األمم  واندونٌسٌاعٌنٌة تملكها ثبلث دول هً ؼانا 

  المحكمة علٌها أو على الملكٌة  اختصاصالمتحدة ) وفٌها دفعت تلك الدول بعدم 

أن المحكمة  حٌثرٌكٌة للمطالبة برفض الدعوى األم, وتدخلت الحكومة ( نفسها 

 تختص بالنسبة للملكٌة , إال أنها رفضت الدعوى .

السلطات الفرنسٌة مقار  اقتحمتومن الحوادث الشهٌرة فً هذا المقام ما حدث حٌنما 

بحكومة الصٌن الشعبٌة  اعترافهابعثة جمهورٌة الصٌن لدى الٌونسكو إلخبلبها بعد 

السكرتٌر العام للٌونسكو لدى  احتجاجوكونها الممثل الوحٌد للصٌن , فقد أدى ذلك إلى 

السلطات الفرنسٌة , والتً أوضحت أن ذلك تم لتمكٌن الممثل الشرعً الوحٌد للصٌن 

 من تمثٌلها فً المقار التً تملكها .

قر منح تؤشٌرة دخول ألحد والواقع العملً ٌظهر أمثلة رفضت فٌها دولة الم

الدبلوماسٌٌن , فقد رفضت الوالٌات المتحدة منح تؤشٌرة ألحد الدبلوماسٌٌن الكوبٌٌن , 

( بسبب أنه  2792والذي كان ٌرؼب حضور الدورة العادٌة للجمعٌة العامة سنة ) 

سبق طرده من الوالٌات المتحدة مع حظر عودته , لسعٌه فً الحصول على معلومات 

 فً األمم المتحدة . الكوبٌةسرٌة حٌنما كان ملحقا عسكرٌا بالبعثة عسكرٌة 

وٌجوز طرد ممثلً الدولة لدى المنظمة إذا سمح بذلك اتفاق المقر , وهكذا استنادا إلى 

اتفاق المقر المبرم بٌن األمم المتحدة والوالٌات المتحدة , قامت هذه األخٌرة بطلب 

 مع السكرتٌر العام للمنظمة . مؽادرة ممثل إحدى الدول بعد التشاور

  

                                                           
(2)                                                                                                                Y.B.I.L.C : OP ,CIT , P,176. 
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 الخاتمة 

 

ٌتضح مما سبق أن التنظٌم الحدٌث للمجتمع الدولً ٌتمٌز بإنشاء عدد كبٌر من 

المنظمات الدولٌة لمعالجة شتى المشكبلت المشتركة ألعضاء هذا المجتمع , وتحقٌق 

, حٌث تعتبر  فً مختلؾ نواحً النشاط اإلنسانً أكبر قدر من التعاون بٌنهم

 أهم ركابز المجتمع الدولً المعاصر فً تنظٌم شإونه وتحقٌقالمنظمات الدولٌة 

حٌث تقوم المنظمات الدولٌة فً هذا المجال  هدولالتنسٌق والتعاون المشترك بٌن 

 بالدور األكبر فً تجسٌد األهداؾ التً ٌصبو إلٌها التنظٌم الدولً .

نطاق تطبٌق  تساعاأنشطتها أدى إلى  ٌادوازدحٌث أن وجود المنظمات الدولٌة 

, والحصانة القضابٌة هً أهم  واالمتٌازاتالقواعد القانونٌة الخاصة بالحصانات 

حصانة ممنوحة للمنظمات الدولٌة وللموظفٌن الدولٌٌن وللبعثات ووفود الدول , 

وٌتمثل السبب الربٌسً فً منح هذه الحصانة هو فكرة المصلحة الوظٌفٌة وذلك 

دوبً الدول لدٌها , فهً ال تهدؾ إلى نقٌق فعالٌة المنظمة الدولٌة وموظفٌها وملتح

 هم .بة نوطالممارسة الفعالة للمهام الم تمٌٌزهم وإنما تهدؾ فقط إلى تٌسٌر

, بل ترجع  البلزم لهم فحسب االستقبللهذه الحصانة ال تجد مبررا لها فً توفٌر 

الدول بؤن تقضً بمنطق مختلؾ فً مدى لسماح لمحاكم فً اكذلك إلى عدم الرؼبة 

 مشروعٌة تصرفات المنظمة الدولٌة والعاملٌن فٌها .

وتعنً هذه الحصانة القضابٌة عدم الخضوع للقضاء الوطنً للدول فً القضاٌا 

 لهم . االستقبللالجزابٌة أو المدنٌة بهدؾ تحقٌق أكبر قدر ممكن من 

حدود الهدؾ الذي من أجله تقررت  وهً تدور من حٌث إعمالها أو عدم إعمالها فً

الجرابم  ارتكابً حرٌة مخالفة القوانٌن واللوابح المحلٌة , وال إباحة نتع ال ولكنها

 اجتماعٌة, مإدٌة إلى خلق طبقة  االكتراث,وإال تحولت كوسٌلة للفوضى وعدم 

 متمٌزة تعلو على باقً األفراد , وتسمو على القوانٌن .

لكن تمتع المنظمات الدولٌة بالحصانة القضابٌة ال ٌعنً ضٌاع حقوق الؽٌر أو 

علٌها , لذلك تقوم المنظمات الدولٌة بؽٌة الوصول إلى الهدؾ المنشود ,  االعتداء

بوضع القواعد الكفٌلة بتحقٌق التوازن بٌن مصلحة الوظٌفة الدولٌة , وسبلمة تطبٌق 

تمارس فٌها نشاطاتها , وتتخذ من المواقؾ حٌال القوانٌن واألنظمة فً الدول التً 

 هذه القوانٌن وبالتالً تحقٌق العدالة . االحترامالعاملٌن فٌها ما ٌمكن من 
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 اتفاقٌة( 2795وقد تبنى المإتمر الدولً الذي رعته األمم المتحدة فً فٌٌنا عام )

لمٌة , ولم تدخل خاصة بتمثٌل الدول فً عبلقاتها مع المنظمات الدولٌة ذات السمة العا

أو  االتفاقٌة( لم ٌصدق على هذه 2771حٌز النفاذ إلى اآلن , حٌث أنه حتى نهاٌة )

 دولة . 15ٌنضم إلٌها سوى 

( حول  2762فٌٌنا لعام )  اتفاقٌتًتتقاطع مع  االتفاقٌةوٌبلحظ فً هذا الصدد أن هذه 

فً العدٌد من األحكام  ( 2763البعثات القنصلٌة لعام )  واتفاقٌةالبعثات الدبلوماسٌة 

, إال أنها تتمتع بمذاق ممٌز لها عن  وامتٌازاتهاالمتعلقة بتشكٌل البعثات وبحصاناتها 

فً عدد من األحكام بسبب طبٌعة المنظمات الدولٌة المختلفة عن  االتفاقٌتٌنهاتٌن 

ٌه الدول , فالمنظمات الدولٌة ال تتمتع بالسٌادة وال تستؤثر بإقلٌم معٌن لتباشر عل

ذاته من , فهً عبارة عن شخص دولً مشتق ٌعبر عن  قانونٌا إقلٌمٌاً  اختصاصاً 

داخلها موظفون دولٌون أو ممثلو الدول األعضاء فً  خبلل أجهزة دابمة ٌعمل

 المنظمة .

فً كثٌر من الحاالت الواقعٌة بٌن ما تنص علٌه االتفاقٌات  اً ونبلحظ أن هناك تضارب

الدولٌة بما فٌها اتفاقٌات المقر واتفاقٌات الحصانات وبٌن ما ٌجري علٌه العمل الدولً 

 خاصة فً القضاء الوطنً للدول .
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 التوصٌات 

 

( حٌز النفاذ وذلك لمنع 2795ضرورة اإلسراع فً وضع اتفاقٌة عام ) -2

العمل الدولً وتوحٌد المعاملة بخصوص الحصانة القضابٌة التضارب فً 

 لوفود وبعثات الدول إلى المنظمات الدولٌة ذات السمة العالمٌة .

ضرورة عقد اتفاقٌات دولٌة تحدد حصانات وامتٌازات وفود وبعثات الدول إلى  -1

 المنظمات اإلقلٌمٌة .

تستضٌؾ المنظمات  إعادة النظر فً اتفاقات المقر من أجل مطالبة الدول التً -3

حصانات وامتٌازات المنظمات الدولٌة , وحصانات وامتٌازات  باحترامالدولٌة 

موظفٌها الدولٌٌن , وحصانات وامتٌازات وفود وبعثات الدول إلى المنظمات 

 الدولٌة , ومعاملة جمٌع الوفود والبعثات على قدم المساواة ودون تمٌٌز .

العدل الدولٌة بحٌث ٌسمح لؽٌر الدول ضرورة إعادة النظر فً نظام محكمة  -4

م لٌة , وهذا التعدٌل ضروري و ٌتبلءبالمثول أمامها وخاصة المنظمات الدو

مع التطورات الجارٌة فً العبلقات الدولٌة والدبلوماسٌة , والتً أصبح من 

أهم خصابصها تعدد الفاعلٌة بحٌث لم تعد الدول هً الطرؾ الوحٌد الفاعل فً 

قات , حٌث إن الهدؾ من هذا التعدٌل هو إتاحة المجال مٌدان هذه العبل

لمحكمة العدل الدولٌة بالنظر فً موضوع الحصانات القضابٌة للمنظمات 

 الدولٌة وإمكانٌة إثارة مسإولٌة الدول التً تخرق هذه الحصانات .

إن مسؤلة التنازل عن الحصانة هً من المسابل المهمة والخطٌرة للؽاٌة نظراً  -5

لخروج عن الحصانة القضابٌة ترتب على هذا التنازل من السماح بالما قد ٌ

وتجاوزها , لذلك من الضروري أن ٌتم منح سلطة التنازل عن الحصانة 

ألعلى هٌبة فً المنظمة الدولٌة , ال أن تتركز بٌد شخص واحد مهما علت 

 رتبته فً المنظمة .

إلجراءات التنفٌذ ألن هذا ٌجب إعادة النظر فً شرط التنازل المستقل بالنسبة  -6

الشرط ٌجعل من التنازل عن الحصانة ؼٌر ذي جدوى , وهذا ٌتعارض مع 

 مقتضٌات العدالة .
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  المراجع العربٌة

   

 والمشارٌع واألحكام : التفاقٌات:  أولا 

 .2745مٌثاق األمم المتحدة عام  – 2

 . 2746امتٌازات وحصانات األمم المتحدة عام  اتفاقٌة – 1

 . 2749امتٌازات وحصانات الوكاالت المتخصصة عام  اتفاقٌة – 3

 . 2747تفاق المقر بٌن األمم المتحدة والوالٌات المتحدة عام ا – 4

 .  2747امتٌازات وحصانات منظمة الدول األمرٌكٌة عام  اتفاقٌة – 5

 . 2753جامعة الدول العربٌة عام امتٌازات وحصانات  اتفاقٌة – 6

 . 2762فٌٌنا للعبلقات الدبلوماسٌة عام  اتفاقٌة – 9

 . 2765امتٌازات وحصانات منظمة الوحدة اإلفرٌقٌة  اتفاقٌة – 9

 .2767البعثات الخاصة  اتفاقٌة – 7

فٌٌنا فً تمثٌل الدول فً عبلقاتها مع المنظمات الدولٌة ذات السمة  اتفاقٌة – 23

 .2795 العالمٌة

 . 2793 تفاق المقر المبرم بٌن الجمهورٌة التونسٌة وجامعة الدول العربٌةا – 22

 . 2794امتٌازات وحصانات مجلس التعاون لدول الخلٌج  اتفاقٌة – 21

 . النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة – 23
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 : : الكتب والرسائل العلمٌة ثانٌاا 

 

رسالة  , حصانة الدبلوماسً والعامل الدولًبصراوي الكراؾ , م د. إبراهٌ – 2

الدراسات   , مكتبة  بجامعة دمشق فً الحقوق هلحصول على درجة الدكتورال

 . 2774الطبلبٌة , دمشق , 

, دار  للمنظمات الدولٌةالشخصٌة القانونٌة د . إبراهٌم مصطفى مكارم ,  – 1

 . 2796النهضة العربٌة , 

, دار الثقافة العربٌة ,  الوسٌط فً قانون المنظمات الدولٌةد. أحمد أبو الوفا ,  -3

 . 2794القاهرة , 

, دار النهضة العربٌة , القاهرة  قانون العالقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة

2775/2776  

 .2795, دار النهضة العربٌة , القاهرة , الدولٌةمشكلة الظهور أمام محكمة العدل 
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