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المسؤولية الجزائية لمموظف االجراءات الشكمية والموضوعية الخاصة ب)
 1دراسة قانونية مقارنة( - الدولي

 
 الدكتور                                             

 حسين الشيخ محمد الباليساني                                            
 استاذ القانون الجنائي المساعد                                            

 (تمهيد)                                     

تقاس حضارة األمـ عادة، بمدى تطور تشريعاتيا، واستقالؿ قضائيا، وتيدؼ كؿ دولة إلى 
بغية تحقيؽ األمف لممواطف والمجتمع، ويكوف مف  بوضع التشريعات إقميميا عمى حماية سيادتيا

وفقًا لطبيعة المجتمع وعاداتو وتقاليده، ومف حقيا بؿ واجباتيا، وشؤونيا أف تحدد الجرائـ والعقوبات 
لما تحدثو الجريمة مف اضطراب في نظاـ وأمف معاقبة الجاني، و محاكمة الفاعؿ  واجبيا اف تتولى

الجريمة أكثر فائدة،  الجاني في مكاف ارتكاب فيو، وتوقيع العقوبةعمىالجريمة الذي تقع  المجتمع
إقميـ الدولة التي وقعت فييا الجريمة،  وأجدى عندما تتـ المحاكمة في إذ اف الرادع العاـ يكوف أيسر

ولذا تمتـز التشريعات بمبدأ اقميمية القانوف الجنائي، ىذا ىو وتمثؿ إعتداَء عمى حقو وحؽ أعضائو، 
أمور  ويسري بيذا الشكؿ فقد تعترضال في بعض الحاالت،  مر،ألاالحاؿ العادي لألمور، ولكف 

ستثنت بعض إفيناؾ مسائؿ قانونية  ،عف السير العادي لالمور إلى مسار آخر قانونية تحيده
ىـ مف أف تشمميـ القوانيف المحمية فمنحوا ؤ ستثناإوتـ المبدأ األشخاص مف أف يطبؽ بحقيـ ىذا 

حصانات مطمقة أو مقيدة تعطي ليـ مركزًا قانونيًا خاصًا تجعميـ بمنأى عف المالحقة القانونية. 
ظفوف الدوليوف العامموف في المنظمة الدولية، قسـ منيـ يتمتعوف بحصانة مطمقة أي ال مثاًل المو ف

وف بحصانات مقيدة، ففي تمتع، والقسـ اآلخر يلمبمد الذي يعمموف فيو يطبؽ عمييـ القانوف الوطني
وال ال يطبؽ عمييـ القانوف الوطني او بسببيا  داء واجباتيـ الرسميةأثناء أجرائـ لمرتكابيـ إحاؿ 

ال بعد رفع الحصانة عنيـ، عندىا ترفع الدعوى الجزائية عمييـ، أما في غير إاءات ر جإتتخذ بحقيـ 
واف ىذا  منقبؿ المنڤمات التی ينتموف الييا جزاءات جنائية، ومدنية، وتأديبيةىذه الحالة فيتعرضوف ل

تشمؿ عناصر دولية ة عف باقي مواضيع القانوف الجنائي النيا مفتخالموضوع يتميز بخاصية م
وانتشروا في اغمب الدوؿ بسبب االزمات  واتساع العالقات وزيادة  كثرت اعدادىا في وقتنا الحاضر
فاكتسب البحث اىميتو في ىذا  "نتشرة في كؿ مكاف في العالـمنشاطات المنظمات الدولية ال

التي تطرأ عمى عالمنا  المجاؿ لذا تـ اختيارة موضوعَا لمبحث ومجااَل لمكتابة مواكبة لممستجدات
غالبيتيا تؤدي اعماؿ  يالمعاصر وسدَا لمثغرات القانونية التي قد تعترض اعماؿ تمؾ المنظمات والت

 انسانية تيدؼ المساعدات لممنكوبيف في الكوارث واالزمات الطبيعية والبشرية.
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تجاه  الى الجيات المختصة بتحريؾ الدعوى الجزائية بحثفي ىذا ال وسنحاوؿ اف نتطرؽ
الدولي، ثـ نبحث في اساس البحث وىو مبدأ اقميمية القانوف الجنائي وكيفية تطبيقو  ؼالموظ

 ثـ نتطرؽ الى انواع الجزاءات التي توجو ضد الموظؼ الدولي.  ىبالنسبة لمثؿ ىذه الدعاو 
 :إلى ثالثة مباحث البحثـ ىذا يقسالتي اوردناىا فقد تـ تبناًء عمى المتطمبات العممية و  

 .المبحث االوؿ: الجيات المختصة بتحريؾ الدعوى الجزائية عمى الموظؼ الدولي
المبحث الثاني: مبدأ إقميمية القانوف الجنائي والجية التي تتولى تطبيؽ الجزاء عمى الموظؼ 

 .الدولي
 المبحث الثالث: الجزاءات المقررة عمى الموظؼ الدولي.

ستفيد منو المبتديء وال يمؿ منو المتضمع في القانوف آمميف نيؿ رضا القاريء الكريـ وتقديـ ما ي
 واهلل الموفؽ. 

 
 الباحث                                                                           
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 المبحث األول
 الجهات المختصة بتحريك الدعوى الجزائية عمى الموظف الدولي

ينشأ حؽ  المطالبة بمعاقبة الجاني عف طريؽ اقامة الدعوى لحظة اقتراؼ الجريمة، ويالزمو 
في النشوء الحؽ في الدعوى، لكف ىذا الحؽ األخير يبقى نظريًا حتى تحرؾ الدعوى. وتحريؾ 

عمؿ بدأ بو الدعوى، فيو التالدعوى العامة، أو اقامتيا أو رفعيا أو إثارتيا، ىو االجراء األوؿ الذي 
 .(2)االفتتاحي ليا، ويتـ بتقديـ القضية إلى قاضي التحقيؽ أو الحكاـ ووضعيا بيف يديو ليفصؿ فييا

ألف األفعاؿ التي يأتييا اإلنساف في حياتو اليومية نوعاف: أما أف تكوف مباحة ال عقاب عمييا، و 
ضررًا، كجريمة  سبباو تكوف ممنوعة بالقانوف فيجب عقاب مرتكبيا. والفعؿ الممنوع أما أف ي

االعتداء عمى النفس، أو ال يسبب ضررًا، كجريمة حمؿ السالح مف دوف إجازة، فاألفعاؿ التي 
 :تسبب الضرر تحتمؿ حقيف

األوؿ: حؽ يعود لمييئة اإلجتماعية والذي ال يجوز المس بو، أو التنازؿ عنو، وىو الحؽ  
 .العاـ

و عف الضرر الذي أصابو ولحؽ بو مف الثاني: الحؽ الذي يخص المتضرر نفسو، فيو تعويض
جراء الفعؿ المرتكب ضده مف قبؿ الفاعؿ، وىذا ىو الحؽ الخاص، أو يسمى بالحؽ المدني، 

 .(3)والوسيمة القانونية إلثبات الحؽ مف أجؿ إستيفائو بواسطة السمطة العامة، يعرؼ بالدعوى
بة الجاني الذي عرض مصالح والدعوى الجزائية ىي الوسيمة التي يمجأ إلييا المجتمع لمحاس

المجتمع لمخطر، وعكر أمنو، وسالمتو، وتبدأ الدعوى الجزائية في حالة مخالفة األوامر التي نص 
، وثمة إجراءات ، أو أية قواعد قانونية عقابية يتـ تشريعيا في القوانيف األخريعمييا قانوف العقوبات

 .(4)حددىا القانوف لتحريؾ الدعوى الجزائية
الجزائية بيذا المعنى، وسيمة بيد الدولة لحماية المجتمع واستيفاء حقوقو، وذلؾ  فالدعوى

 .(5)باالقتصاص مف الجاني الذي عرض مصالحو لمخطر
االدعاء العاـ مكتوؼ يكوف فقد تقع جريمة جزائية وقد تتوافر األدلة بحؽ فاعمييا ومع ذلؾ 

. ومف ىذه الصفات تمتع (6)عميو اليديف ألسباب مختمفة ومف ىذه االسباب ىي صفة المدعى
والموظؼ الدولي مف بيف االشخاص الذيف يتمتعوف بالحصانة سواء  المدعى عميو بالحصانة.
 اكانت جزئية اـ مطمقة. 

إذف ما العمؿ؟ ىؿ يترؾ الجاني دوف مالحقة عادلة ليقتص منو جراء إرتكابو الجريمة؟ أـ 
 ىناؾ حؿ لمموصوع؟   

فثمة عدة جيات تقوـ بتحريؾ الدعوى الجزائية ضد الموظؼ الدولي، نعـ ىناؾ حؿ لمموضوع 
 ولكف ىذه الجيات ال تستطيع رفع الدعوى ضد الموظؼ الدولي إال في حالة رفع الحصانة عنو. 

إف األصؿ في ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي، ف1/1ووفقا ألحكاـ المادة ) 
، أو مف يمثمو قانونًا، أو أي فرد شاىد، أو مف الجريمة ممتضررائية، ىو لز حؽ تحريؾ الدعوى الج
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، إذف ىناؾ عدة جيات تقـو بتحريؾ الدعوى الجزائية بموجب القانوف (7)سمع بارتكاب جريمة
 العراقي وىذه الجيات ىي:

 :. االدعاء العام1
ح العاـ وحماية إف االدعاء العاـ يقوـ بتمثيؿ المجتمع، فنيابة عف المجتمع يقوـ بحماية الصال

العدالة، ويحرؾ الدعوى الجزائية باسـ المجتمع، فيو وكيؿ المجتمع في ىذه العممية القانونية لذلؾ 
ال يحؽ لو مباشرة ىذا الحؽ إال في الحدود التي يرسميا القانوف، ويترتب عمى ذلؾ، أنو ال يحؽ لو 

، وبيذا الصدد، إف (8)ـ بتحريكياأف يتصالح عمى الدعوى أو أف يتنازؿ عنيا أو ييمميا بعد أف قا
االدعاء العاـ كجية معنية في المجتمع لو حؽ رفع الدعوى ضد الموظؼ الدولي عندما يرتكب 

 جرمًا مخالفًا ألحكاـ القانوف وذلؾ بعد رفع الحصانة عنو.
 :. الطرف المتضرر من الجريمة او أي شخص عمم بوقوعها2

نى عميو أو لمغير، فالبد مف تمكيف المتضرر مف قد ينشأ عف الجريمة أو بسببيا ضرر لممج
 . (9)المطالبة بالتعويض عما لحقو مف خسارة، أو استرداد ما نزع منو، أو الحصوؿ عمى قيمتو

بعد إقامة الدعوى مف قبؿ المتضرر مف الجريمة او مف قبؿ أي شخص عمـ بيا، بأف شاىد 
وبالتالي عدتو القوانيف اإلجرائية الجنائية ارتكابيا، أو سمع بذلؾ، فيو محور النظاـ االتيامي، 

أساس نظاميا اإلجرائي في تحريؾ الدعوى الجنائية، كما ىو الحاؿ بالنسبة لقانوف أصوؿ 
ئية مف قبؿ المدعي الشخصي في ىذه زاالمحاكمات الجزائية العراقي. إف تحريؾ الدعوى الج

عي الشخصي، يمارس اإلدعاء العاـ ية مف قبؿ المدئاز التشريعات التي تجيز تحريؾ الدعوى الج
ائية بصفتو مدع ز استعماليا بعد تحريكيا، أما المدعي الشخصي، فمو أف يتدخؿ في الدعوى الج

يجة ليذا بالحؽ المدني مطالبًا بالتعويض عف االضرار التي لحقتو جراء ارتكاب الجريمة، ونت
العاـ إلثبات حقيقة وقوع الجريمة تعاوف المدعي الشخصي مع االدعاء ياالرتباط بيف الدعوييف 

ذا صدر حكـ في  وكيفية وقوعيا مف قبؿ الجاني، وكذلؾ لحصوؿ االضرار المدعي بوقوعيا، وا 
ر عمى الدعوى المدنية، وتنصب طمباتو صالدعوى، فإف طمبات المدعي بالحقوؽ المدنية تقت

حكـ الصادر في الدعوى المقدمة إلى التمييز عمى مقدار التعويضات مف دوف المساس بموضوع ال
العمومية، أما بالنسبة لمفرد الذي خولو القانوف حؽ تحريؾ الدعوى العمومية، فذلؾ ألنو لما كاف 

ميف مستمزمات أتالعمؿ ألجؿ كؿ فرد مف أفراد المجتمع معنى بسالمة مجتمعو واستقرار أمنو و 
تمؾ التي تنصب عمى حقوؽ إزدىاره، فإنو سيكوف مجنيًا عميو حكمًا في كؿ جريمة تقع ما خال 

ائية عف كؿ جريمة ز شخصية صرفة، األمر الذي بسببو منحو القانوف حؽ طمب إقامة الدعوى الج
وال فرؽ فيما اذا كاف الجاني وطنيَا أو اجنبيَا او موظفَا  .(10)ولو لـ يكف ىو المجني عميو فييا

 داخميَا أو دوليَا.
 . المحاكم3



6 

 

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية تحريؾ الدعوى 159)تستطيع المحاكـ بموجب المادة  
العمومية عف الجرائـ التي تقع في جمساتيا، كما يسمح ليا في حدود معينة بالحكـ فييا، وىذا الحؽ 
الموجود لممحاكـ يعد خروجًا صريحًا عمى مبدأ الفصؿ بيف سمطة الحكـ وسمطة االتياـ، ولكف 

الجرائـ التي تقع في الجمسة تخؿ باالحتراـ الواجب لمقضاء وبييبتو، تبرره عدة اعتبارات اىميا: اف 
فيجب اف تقابؿ بزجر سريع حتى تتمكف المحاكـ مف أداء رسالتيا في جو مف السكينة، واإلحتراـ، 
واليدوء، عمى أف المحكمة التي تقع الجريمة في جمستيا تكوف أقدر مف غيرىا عمى إثبات ىذه 

، فينا عند وجود الموظؼ الدولي وارتكابو جريمة داخؿ إحدى جمسات (11)الجريمة، والفصؿ فييا
وىو تحصيؿ حاصؿ ألنو عندما يحاؿ المتيـ  المحاكـ، تستطيع تمؾ المحاكـ تحريؾ الدعوى عميو.

اصاَل، وما دامت الحصانة الى المحكمة لتحاكمو عف جريمة معينة بمعنى انو رفعت عنو الحصانة 
 رافعتو عف جرائـ الجمسات أمر مفروغ منو برأيي.مرفوعة عند المحاكمة فم

 . وزير العدل4
/ب( مف قانوف األصوؿ الجزائية عمى أنو )ال يجوز تحريؾ الدعوى الجزائية 3نصت المادة ) 

. اذف الجرائـ التي تقع خارج (في الجرائـ الواقعة خارج الجميورية العراقية إال بإذف مف وزير العدؿ
قية ال يجوز تحريكيا مف قبؿ الجيات التي ذكرناىا سابقَا تطبيقَا لمبدأ اقميمية اقميـ الجميورية العرا

في تحريؾ الدعوى داخؿ القانوف الجنائي والذي بموجبو ينحصر صالحيات المحاكـ واالدعاء العاـ 
اقميـ جميورية العراؽ، ولذلؾ تبقى الجرائـ التي ترتكب خارج العراؽ مف العراقييف المتمتعيف 

نة او مف االجانب الذيف يرتكبوف جرائـ داخمة في اختصاص المحاكـ العراقية بموجب بالحصا
يؾ الدعوى ر اعطى القانوف صالحية تحلذلؾ االستثناءات الواردة عمى مبدأ االقميمية بدوف مالحقة 

 ليا بعد استحصاؿ موافقة وزير العدؿ ثـ يتبع في ذلؾ طرؽ خاصة لتحريكيا. 
 .جهات اخرى:5

الجنائية تجيز لجيات معينة ات اإلجرائالخاصة والتي تحتوي عمى بعض  بعض القوانيفىذا وأف 
ائية كما ىو الحاؿ بالنسبة لجرائـ التمويؿ ز صالحية تحريؾ الدعوى الج اأخرى غير ما تقدـ ذكرى

سمطة اإلتياـ فييا جيات خاصة ذات طابع تجاري أو اقتصادي  وأالخارجي لمعممة إذ غالبًا ما تتب
قانوف اصوؿ  اينص عميياخرى أذف ائـ تسمى بجرائـ اإلذف، وىناؾ جرائـ وىذه الجر  .(12)لدولةفي ا

مثؿ جرائـ  المحاكمات الجزائية والتي تقع ضد مؤسسات خاصة يذكرىا شراح قانوف األصوؿ
اذف فالرائـ التي يرتكبيا  .ىي خارجة عف نطاؽ بحثناو  المطبوعات وجرائـ المشروبات الروحية 

دوليوف خارج اقميـ العراؽ ولكنيا داخمة في اختصاص المحاكـ العراقية فيتـ تحريؾ موظفوف 
 الدعوى فييا باذف وزير العدؿ.

 
 موانع تحريك الدعوى الجزائية:
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ضافة إلى أف القانوف اعطى صالحيات لمجيات التي ذكرناىا أعاله إال أف ىناؾ شرط آخر باإل
فإف تحريؾ الدعوى الجزائية، لو موانع كثيرة، ىو خمو األمر مف الموانع القانونية لتحريؾ الدعوى، 

رت وقد ذك منيا موانع مؤقتة مثؿ الجرائـ التي ال تحرؾ الدعوى فييا إال بشكوى مف المجنى عميو
 ، ومنيا موانع دائمية( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية3( مف المادة )بجميعيا في الفقرة ) 

 :مثؿ
 .قبؿ تحريؾ الدعوى، أما إذا توفي بعد تحريكو فتسقط الدعوى وتقؼ االجراءات . وفاة المتيـ1 
 . وجود مانع مف موانع العقاب.2
 مية.. المتمتعوف بالحصانة بموجب القوانيف الداخ3
 . عدـ التمييز.4
. عدـ خضوع الجاني لسمطات المحاكـ العراقية: مثاؿ ذلؾ رؤساء الدوؿ األجنبية، وحاشيتيـ، 5

والسفراء وحاشيتيـ وغيرىـ مف المتمتعيف بحصانة مقررة بمقتضى اإلتفاقيات الدولية أو القانوف 
 .(13)أو القانوف العراقيأو العرؼ الدولي الدولي 

 .ييمنا في ىذا البحث ىنا ىو مانع الحصانة، الذيولكف الذي ييمنا 
 تحريك الدعوى الجزائية ضد الموظف الدولي: 

بعد أف أوردنا الجيات التي تحرؾ الدعوى الجزائية ضد الجاني في الحالة العادية لالمور يبرز 
أعاله أـ لنا التساؤؿ التالي: ىؿ يتـ رفع الدعوى عمى الموظؼ الدولي مف قبؿ الجيات المذكورة 

 ال؟ لالجابة عمى ىذا السؤاؿ نقوؿ:
( مف قانوف العقوبات العراقي عمى أنو: )ال يسري ىذا القانوف عمى الجرائـ 11تنص المادة )

التي تقع في العراؽ مف األشخاص المتمتعيف بحصانة مقررة بمقتضى اإلتفاقيات الدولية أو القانوف 
 الدولي أو القانوف الداخمي(.

ال يمكف تحريؾ الدعوى، إال بعد رفع الحصانة عف الموظؼ الدولي عف طريؽ بمعنى، أنو 
اتخاذ اجراءات معينة وكاآلتي: عند إرتكاب الموظؼ الدولي جريمة في أرض الدولة الموفد إلييا، 
تستطيع ىذه الدولة الموفد إلييا طمب رفع الحصانة عف ىذا الموظؼ الدولي. فعمى سبيؿ المثاؿ، 

ظؼ الدولي جريمة داخؿ أرض العراؽ سواء كاف عراقيًا أـ اجنبيًا، تستطيع الحكومة إذا أرتكب المو 
العراقية طمب رفع الحصانة عف ىذا الموظؼ الدولي، ولكف ىذا الطمب ال يجوز أف يأتي مباشرة 
نما يتـ عبر  وزارة الخارجية العراقية، فالحكومة  مف قبؿ الحكومة العراقية إلى المنظمة الدولية، وا 

لعراقية تطمب مف وزارة الخارجية العراقية، أف تقوـ برفع طمب إلى المنظمة الدولية، لكي تقوـ برفع ا
الحصانة عف الموظؼ الدولي، عندىا يقوـ وزير الخارجية بمفاتحة المنظمة الدولية بيذا الشأف، 

نظامو وفؽ قانوف المنظمة او  وعندىا يقوـ رئيس المنظمة برفع الحصانة عف الموظؼ الدولي
، وسمطة رفع الحصانة عادة ما تعطى لألميف العاـ، أو مدير المنظمة الدولية، بالنسبة الداخي

لسائر الموظفيف في الجياز االداري، ولكف بالنسبة لمرئيس األعمى ليذا الجياز، فإف النصوص 
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تحدة يكوف ذلؾ القانونية تعطى ىذه السمطة ألحد فروعيا األساسية، فبالنسبة لألميف العاـ لألمـ الم
مف اختصاص مجمس االمف، برفع الحصانة عف األميف العاـ لألمـ المتحدة، وعند رفع الحصانة 
عف الموظؼ الدولي تستطيع الجيات المختصة تحريؾ الدعوى ضده ومحاكمتو وفؽ القانوف 

 .(14)العراقي
وف سيفاف(، فػ)النفط وعمى سبيؿ المثاؿ القضية المتعمقة بمدير برنامج النفط مقابؿ الغذاء )بين 

( بميوف دوالر، لتمكيف العراؽ مف شراء 66بكمفة ) 1996مقابؿ الغذاء( برنامج، صمـ سنة 
خضع لمبيعات مقننة تتي كانتحاجيات أخرى، عف طريؽ عائدات النفط الالاألغذية، واألدوية و 

نامج مع تحرير ، وانتيى البر 1996فرضتيا األمـ المتحدة عمى العراؽ بعد إجتياحو الكويت سنة 
الئحة نشرتيا صحيفة المدى  2664واإلطاحة بنظاـ صداـ. فظيرت في بداية  2663العراؽ سنة 

( شخصًا، منيـ مسؤولوف في األمـ المتحدة، وسياسيوف وأصحاب شركات، 276العراقية بأسماء )
مجمس قالت الصحيفة أنيـ استغموا مبيعات غير قانونية لمنفط أياـ الحصار. وبعدىا أكتشؼ 

( بميوف دوالر مف ىذه المبيعات، منيا ..17الشيوخ األميركي اف نظاـ )صداـ حسيف( ربح )
دوؿ مجاورة، وقد تعرضت األمـ المتحدة الى إنتقادات الذعة، لكونيا ل( مف المبيعات 1336)

عمؿ المسؤولة عف البرنامج. فيناؾ عشرات السياسييف والمسؤوليف في األمـ المتحدة، تمقوا رشاوى لم
عمى معارضة العقوبات ضد العراؽ. ولكف مف الوجوه البارزة في الفضيحة المدير السابؽ لمبرنامج، 

الدارة البرنامج، لذلؾ قامت األمـ المتحدة،  WFP)بينوف سيفاف( المعيف لدى األمـ المتحدة و
ف جنوب بتشكيؿ لجنة مستقمة مف ثالثة أعضاء، وىـ )بوؿ فولكر، والقاضي ريتشرد جولد ستوف م

أفريقيا، والبروفيسور مارؾ بيث مف سويسرا( وقد قاـ مجمس الشيوخ األميركي والحكومة العراقية 
 .(15)المؤقتة بتحقيقات منفصمة

وىنا طالبت الحكومة العراقية بمحاكمة أي شخص يثبت أنو سرؽ مف برنامج النفط مقابؿ 
المتحدة بمعاقبة )بينوف سيفاف( المدير الغذاء، وعميو توعد كوفي عناف األميف العاـ السابؽ لألمـ 

السابؽ لبرنامج النفط مقابؿ الغذاء، بعد اف أظير التحقيؽ الدولي وجود دالئؿ عمى استغاللو 
لممنصب، والتكسب منو، وقاؿ االميف العاـ السابؽ لألمـ المتحدة )كوفي عناف( "لقد اوضحت مف 

لمحاكمة"، وأضاؼ أنو ممتـز بتعيده وأنو "إذا أثارت البداية، أننا لف نحمي احدًا ينتيؾ القوانيف مف ا
نتائج لمتحقيقات إتيامات جنائية فإف االمـ المتحدة ستتعاوف مع سمطة تنفيذ القانوف  ةأي

 .(16)الوطنية"
 وبذلؾ قرر كوفي عناف رفع الحصانة عف )بينوف سيفاف( واتخاذ االجراءات القانونية بحقو.

 

 

 المبحث الثاني
 القانون الجنائي والجهة التي تتولى تطبيق الجزاء عمى الموظف الدوليمبدأ إقميمية 
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يعد إقميـ الدولة المجاؿ المكاني الذي تسري فيو القواعد القانونية لمدولة، ويمثؿ إختصاص 
الدولة إذ أف المكاف بيذا المعنى ذلؾ الجزء مف المعمورة الذي تمارس فيو الدولة سمطانيا وتتخذ 

وىي تشمؿ اراضي الدولة واجوائيا ومياىيا االقميمية والسفف والطائرات  صيامنو سندًا الختصا
، كما اف ثمة إعتبارات مف المصمحة العامة لممجتمع الدولي، والمجتمع الوطني، تقضي التابعة ليا

،  لذا بات مف الضروري تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف  (17)بفرض قيود عمى االختصاص االقميمي
 .: مبدأ إقميمية القانوف الجنائياألوؿالمطمب 
 الثاني: الجية المختصة بتطبيؽ القانوف عمى الموظؼ الدولي.المطمب 

 
 

 المطمب األول
 مبدأ إقميمية القانون الجنائي

 معنى المبدأ:
يختمؼ اإلختصاص الجزائي لمدولة عف اإلختصاص في القضايا المدنية، ففي اإلختصاص 

قانوف الجنائي مبدئًا ثابتًا إذ أخذ بو أغمب التشريعات المعاصرة، الجزائي تكوف قاعدة إقميمية ال
 وأصبح مف المبادئ المقررة في قواعد اإلختصاص الدولي، والمواد القانونية الجزائية الداخمية.

ويعد حؽ الدولة في العقاب، وحقيا في إصدار القوانيف الجزائية مف مظاىر سيادتيا. وبما أف 
ى إقميميا، فقد ظير مبدأ "إقميمية القانوف الجنائي" كمبدأ عاـ، يحكـ مسألة سيادة الدولة ال تتعد

 .(18)تطبيؽ القانوف الجنائي في المكاف
وىذا المبدأ يعني أف حدود تطبيؽ القانوف الجنائي، تتفؽ مع حدود اإلقميـ الخاضع لسيادة 
الدولة، فالنص يطبؽ عمى كؿ جريمة ترتكب في ىذا اإلقميـ، سواء أكاف مرتكبيا وطنيًا، أـ أجنبيًا، 

عمى  أو كاف المجنى عميو فييا وطنيًا أـ أجنبيًا، أو إذا ىددت مصمحة لمدولة صاحبة السيادة
 اإلقميـ، أو ىددت مصمحة لدولة أجنبية. 

 :وليذا المبدأ نتيجتاف
إيجابية، وىي التطبيؽ الشامؿ لمقانوف اإلقميمي عمى كؿ الجرائـ التي ترتكب في اإلقميـ،  :األولى

 .ويقتضي ذلؾ استبعاد تطبيؽ القوانيف األجنبية عمى ىذه الجرائـ
 .(19)سمبية، وىي عدـ تطبيؽ القانوف اإلقميمي عمى أية جريمة ترتكب خارج حدود اإلقميـ :الثانية

ومف تبريرات ىذا المبدأ أنو يستند إلى المصمحة الوطنية المرجوة مف العقاب، فالعقوبة تستيدؼ 
أغراضًا أىميا الردع العاـ، وىذا الغرض ال يتحقؽ إال إذا جرت محاكمة المجـر عف الجريمة في 
مكاف إرتكابيا، ثـ أف إجراء المحاكمة في مكاف الجريمة يتيح فرص الحصوؿ عمى أدلة اإلثبات، 
ويسيؿ أعماؿ التحقيؽ فييا، والقضاء الجزائي اإلقميمي أقدر عمى تحديد الضرر، أو الخطر 
ف اإلحتراـ الواجب لمبدأ  اإلجتماعي وبالتالي ىو األقدر عمى تحديد مسؤولية مرتكب الجريمة، وا 
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شرعية الجرائـ والعقوبات، يفترض خضوع الفاعؿ لقانوف العقوبات الذي خالؼ أحكامو، وتحديد 
 .(20)مسؤوليتو طبقًا ليذه االحكاـ

ويقتضي مبدأ إقميمية القانوف الجنائي أف االختصاص القضائي والنفاذ القانوني يطبؽ عمى كؿ 
ني سواء أكاف وطنيًا اـ أجنبيًا. مف أرتكب جريمة في إقميـ الدولة، بغض النظر عف جنسية الجا

ويذىب الفقو بصدد الحصانة الجزائية الممنوحة لبعض األشخاص، مثؿ الموظؼ الدولي، أنيا تعد 
 .(21)قيدًا عمى نطاؽ القانوف الجزائي عمى اعتبار انيا استثناء عمى مبدأ إقميمية القانوف الجنائي

دما يشكؿ سموؾ الموظؼ الدولي تيديدًا ولكف لمدولة المضيفة الحؽ في خرؽ ىذه الحصانة، عن
المف الدولة وقوانينيا، أي يبقى لمدولة صاحبة اإلقميـ الحؽ في حماية إقميميا، ومعاقبة الموظؼ 

عد رفع الحصانة عف الموظؼ الدولي، وذلؾ عند إساءة بالدولي، ولكف ىذه المعاقبة ال تتـ إال 
و ليس القصد مف اعطاء الحصانات خمؽ طبقة الن، إستعماؿ الحصانات واإلمتيازات المقررة لو

، كما أف وخاصة قواعد القانوف الجنائي متميزة مف الموظفيف تسمو عمى القواعد، وتيدر مضمونيا
الحصانات ال تكوف بحد ذاتيا مزايا شخصية ليؤالء الموظفيف لخدمة مصالحيـ وأغراضيـ 

ية، ورعاية مصالح المنظمة الدولية، لذا الشخصية، بؿ انيا في المقاـ األوؿ لخدمة الوظيفة الدول
ينبغي أف تمارس تمؾ الحصانات في إطار الغرض مف الوظيفة الدولية فحسب، وعمى الموظفيف 
الدولييف مراعاة ذلؾ بالكؼ عف كؿ تصرؼ يمكف أف يسئ لممنظمة الدولية، أو يؤثر في عالقاتيا 

أو الخارجيف عف القانوف، بؿ أف في  بدولة المقر. فالحصانة ال يمكف اف تكوف ممجأ لممجرميف
 .(22)إساءة استخداميا سببًا لحرماف المنظمة مف مميزاتيا

تفاقات الحصانات إلى تمؾ المسألة إذ نصت إتفاقية مزايا  وقد تعرضت إتفاقات المقر، وا 
وحصانات المنظمات المتخصصة في المادة السابعة مف الفصؿ الرابع والعشريف فييا عمى أنو "إذا 

مت دولة طرؼ في إتفاقية الحصانات واإلمتيازات عمى أف ىناؾ إساءة الستخداـ الحصانات او قد
اإلمتيازات مف جانب المنظمة فعمى ىذه الدولة أف تسعى لمتوصؿ إلى حؿ بخصوص ىذه المسألة، 
ولضماف عدـ تكرارىا مرة أخرى، فإذا أخفقا في ذلؾ يمكف عرض األمر عمى محكمة العدؿ 

ذا انتيت المحكمة إلى أف ىناؾ إساءة قد حدثت فمف حؽ ىذه الدولة اف تسحب مف الدولية، فإ
 .(23)المنظمة الحصانة أو اإلمتياز الذي تـ إساءة استخدامو"

لذا فإف نظـ التوظيؼ في المنظمات، واألجيزة الدولية ال تحوؿ دوف مساءلة الموظؼ الدولي 
ـ العمؿ الذي اقترفو، يخرج عف نطاؽ أعماؿ في مخالفتو القوانيف المحمية لدولة المقر، مادا

 وظيفتو، ويعود بالضرر عمى المنظمة.
( مف نظاـ موظفي األمـ المتحدة، إذ أكدت عمى أف اإلمتيازات 1/8ونصت عمى ذلؾ المادة )

 .(24)( مف الميثاؽ قد منحت لصالح المنظمة"166والحصانات المقررة لألمـ المتحدة بحكـ المادة )
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ـ تنص عمى أف لدولة 1986اإلتفاقية المبرمة بيف الجامعة العربية وتونس عاـ وكذلؾ فإف 
تونس أف تجبر األشخاص الذيف يتمتعوف بالحصانات المقررة عمى مغادرة إقميميا، إذا أساءوا 

 .(25)استخداـ ىذه الحصانات
ة في المادة ونصت اإلتفاقية المبرمة بيف الواليات المتحدة األميركية، ومنظمة الدوؿ االميركي

(، عمى أنو إذا تـ إساءة استخداـ الحصانات والمزايا، فإف تمؾ الحصانات والمزايا ال تمنح 3)
اإلعفاء مف القوانيف، والموائح الخاصة باقامة األجانب، إذ يجب أف يطبؽ عمى الشخص الذي 

يف لدى الواليات يطمب منو مغادرة البالد، نفس اإلجراء العرفي المطبؽ عمى الدبموماسييف المعتمد
 .(26)المتحدة األميركية

فعند إساءة إستعماؿ الحصانات مف قبؿ الموظؼ الدولي، وارتكابو جرمًا يتخذ بحقو أحد 
 اإلجراءات التالية:

 
 أواًل: رفع الحصانة عن الموظف الدولي

ماتيـ إف اإلمتيازات والحصانات ال تزود الموظفيف الذيف يتمتعوف بيا بأي عذر مف القياـ بالتزا
الخاصة أو في اإلمتناع عف مراعاة القانوف ولوائح الشرطة. وفي كؿ حالة تثار فييا مسألة 
اإلمتيازات والحصانات يجب عمى الموظؼ الدولي، أف يحيط األميف العاـ مباشرة باألمر، ولألميف 

 .(27)العاـ وحده تقرير الحاالت التي ترفع فييا الحصانة، وأكد القضاء األميركي عمى ذلؾ
ولالميف العاـ القياـ برفع الحصانة عف الموظؼ الدولي الذي يقترؼ عماًل يسئ لإلمتيازات 
والحصانات الممنوحة لو، حتى يمكف محاكمتو أماـ السمطات المحمية، كي ال تكوف الحصانة سبياًل 

 .(28)لمتعسؼ مف قبؿ الموظفيف الدولييف أو عرقمة لمقانوف المحمي مف مباشرة سمطاتو
أو اإلمتيازات  اإلدارية بالمنظمة رفع الحصانات اف لمسمطات ىالقضاء اإلداري الدولي ال واتجو

عف الموظؼ الدولي، متى ارتأت أف ذلؾ يخدـ مصالح المنظمة، وذلؾ باستثناء قضاة المحاكـ 
الدولية، فال يمكف رفع الحصانة عنيـ، ونص عمى ذلؾ بروتوكوؿ محكمة العدؿ االوروبية في 

 .(29)ثالثة منوالمادة ال
 

 ثانيًا: التنازل عن الحصانة
اإلدارة الدولية إف كانت ىي التي تقوـ برفع الحصانة عف موظفييا في الحاالت التي تتطمب 
ذلؾ، ولكف ىؿ يجوز لمموظؼ الدولي أف يتنازؿ عف الحصانة بتصرؼ فردي مف جانبو، أو 

 باإلتفاؽ مع المنظمة؟
ف آثار قد تؤثر عمى نشاط المنظمة، أو عمى عالقتيا نظرًا لما يترتب عمى رفع الحصانة م

بموظفييا، أو الدوؿ األعضاء فييا، أو الغير، النو برفع الحصانة يعود اإلختصاص األصيؿ 
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لمحاكـ دولة المقر، في نظر الدعاوى التي تنشأ بيف المنظمة، وموظفييا، لذا تتحرز المنظمات 
 الدولية قبؿ اإلقداـ عميو.

ف كاف لو أف يتنازؿ عف حصانتو بعمؿ إرادي مف جانبو، أو باإلتفاؽ مع  فالموظؼ الدولي وا 
المنظمة، إال أف ىذا التنازؿ حتى ينتج أثره، يجب أف يكوف صريحًا وليس ضمنيًا وبعمـ الجياز 

شخصيًا، وال يجوز لو تفويض غيره في القياـ بو، المنظمة ، باف يصدر مف اميف عاـ (30)الدولي
التنازؿ عمى كؿ حالة عمىحدة، نظرًا ألف تمؾ الحصانة، ليست مف الحقوؽ وأف يقتصر ىذا 

الخاصة لمموظؼ، لذا فإف ىذا التنازؿ ال ينتج أثره القانوني إال إذا تأكدت المحكمة التي ينظر 
النزاع أماميا مف موافقة الجياز الدولي عمى تنازؿ الموظؼ عف حصانتو، وىذا يؤكد ضرورة أخذ 

ال عد ىذا التنازؿ غير مجدموافقة الجياز ا  .(31)لدولي قبؿ اإلقداـ عمى التنازؿ، وا 
أما في حالة رفع الموظؼ لدعوى أماـ القضاء الوطني لدولة المقر، فإف مثوؿ الموظؼ أماـ 
القضاء يعد تنازاًل منو عف حصانتو القضائية، ويكوف لمموظؼ الدولي إذا رغب في رفع الحصانة 

األعمى لإلدارة الدولية، يطمب فيو رفع الحصانة عنو، بمناسبة نزاع عنو اف يتقدـ بطمب لمرئيس 
 . (32)يكوف طرفًا فيو

وأوجبت نصوص ولوائح انظمة الموظفيف، وكذلؾ إتفاقيات المزايا والحصانات عمى الرئيس 
اإلداري لممنظمة الدولية، رفع الحصانة عف الموظؼ الدولي إذا كاف ىذا اإلجراء ال يتضمف أي 

لح الجياز الدولي، ويكوف لمرئيس األعمى في المنظمة، السمطة التقديرية في تقدير ضرر بمصا
مدى األضرار التي يمكف أف تمس الجياز الدولي مف عدمو، عند رفع الحصانة عف ىذا الموظؼ، 
ذا ما تـ رفع الحصانة عف الموظؼ الدولي، فإنو ال يكوف لو حؽ اإلعتراض عمى قرار رئيس  وا 

ة برفع الحصانة، ألف الحصانة تقررت لموظيفة الدولية وليس لشخص ىذا اإلدارة الدولي
 .(33)الموظؼ

وقد ترفض اإلدارة الدولية رفع الحصانة عف موظفييا، لمصمحة تراىا جديرة بالحماية، وفي ىذه 
الحالة، فإنيا تتحمؿ عند اقتضاء المسؤولية مف اإلصابة والتعويض عف األضرار الصادرة مف أحد 

 .(34)أثناء تأديتو لميامو الرسمية، ومثاؿ ذلؾ ما تسير عميو منظمة الصحة العالميةموظفييا 
ذا كاف المطموب رفع الحصانة عنو، ىو األميف العاـ الرئيس األعمى لإلدارة الدولية، فإف  وا 
الجياز السياسي لممنظمة ىو الذي يتولى رفع الحصانة عنو، ويختص مجمس األمف في األمـ 

. ويختص كذلؾ مجمس جامعة (35)ذلؾالى لحصانة عف األميف العاـ إذا قاـ ما يدعو المتحدة برفع ا
، كذلؾ فإف مجمس إتحاد أوروبا يختص (36)الدوؿ العربية برفع الحصانة عف األميف العاـ لمجامعة

( مف ميثاؽ 24برفع الحصانة عف كبار الموظفيف الدولييف باإلتحاد ونصت عمى ذلؾ المادة )
 .(37)بياإلتحاد األورو 

 
 بعاد الموظف الدوليإثالثًا: 
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يطرد الموظؼ الدولي إذا أساء استعماؿ حصاناتو وامتيازاتو. ويكوف ىذا االجراء عادة عند 
ارتكاب الموظؼ لجرائـ عمدية، كالتجسس لصالح دولتو، أو لصالح دولة أخرى، أو مساعدة 

ادرة أرضيا فورًا، ويتـ ذلؾ بعد جماعات اإلرىاب في دولة المقر. ىنا تطمب الدولة مف الموظؼ مغ
االتصاؿ بالسكرتير العاـ لممنظمة، وموافقة وزارة خارجية دولة المقر، واعتباره شخصًا غير مرغوب 

 .(38)فيو، وىذا ما حصؿ عند إبعاد الموظؼ الدولي )بينوف سيفاف( وتوقيفو عف العمؿ ومحاسبتو
 

 المطمب الثاني
 الموظف الدوليالجهة التي تتولى تطبيق الجزاء عمى 

مف الثابت أنو ليس لمموظؼ أف يقوـ بأي عمؿ مف شأنو أف يسئ إلى الوظيفة العامة الدولية، 
 .(39)كما يجب عميو، في كافة الظروؼ، أف يسمؾ سموكًا يتفؽ مع صفتو الوظيفية

ظؼ تطبيؽ الجزاء عمى الموظؼ الدولي، تختمؼ مف مو الشؾ فيو، أف الجية التي تتولى  ومما
ثمة ثالثة أنواع مف الموظفيف الدولييف، فيناؾ طائفة كبار الموظفيف الدولييف، وطائفة فر،إلى آخ

الموظفيف الدولييف المينييف، وطائفة صغار الموظفيف الدولييف. وكذلؾ أشرنا فيما سبؽ، إلى أف 
 :الموظؼ الدولي يكوف عرضة لممساءلة الجنائية في حالتيف

 .الجريمة متعمقة بواجباتو الرسميةحالة كونو في أداء ميمة رسمية، و  .1
 حالة ما إذا كاف خارج الميمة الرسمية ويرتكب جريمة عادية.  .2

حالة كونو في أداء ميمة رسمية والجريمة متعمقة بواجباتو الرسمية ىنا عمينا  وىي الحالة االولى:
اف نميز بيف حالة الموظؼ الدولي، إذا كاف يتمتع بحصانة مطمقة، وحالة ما إذا كاف يتمتع 

 بحصانة مقيدة. 
 ففي البدء تكممنا عف أنو توجد ثالثة أنواع مف الموظفيف الدولييف:

كبار الموظفيف الدولييف مثؿ: األمناء العاموف، واألمناء المساعدوف، وقضاة  النوع االول:
محكمة العدؿ الدولية، وتتمتع ىذه الطائفة بالحصانات واالمتيازات المقررة ألعضاء السمؾ 
الدبموماسي. بمعنى، يكوف لدييـ الحصانة المطمقة وال يخضعوف لقانوف الدولة المضيفة، سواء 

. وىذا ما نصت عميو إتفاقية امتيازات (40)مقة بواجباتيـ الرسمية او غير الرسميةكانت جريمتيـ متع
( والتي تنص عمى "....يتمتع األميف العاـ 26وحصانات منظمة المؤتمر االسالمي في المادة )

واألمناء المساعدوف والموظفوف الرئيسيوف ىـ وزوجاتيـ وأوالدىـ القصر بالمزايا والحصانات التي 
 قًا لمعرؼ الدولي لممبعوثيف الدبموماسييف كؿ بحسب درجتو".تمنح طب

أف في ىذه الحالةف حالة كونو خارج الميمة الرسمية، ويرتكب جريمة عادية، :ةالثاني حالةال
 الموظؼ الدولي مقيد بحدود فإذا خرج عف ىذه الحدود، فإنو يكوف عرضة ألمريف:

 
 وائح الداخمية لممنظمة.. الخضوع لمجزاءات التأديبية المقررة في الم1
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. امكانية محاكمتو أماـ المحاكـ الوطنية، وكمثاؿ عمى امكانية محاكمتو أماـ المحاكـ الوطنية، 2
( مف اتفاقية مزايا وحصانات األمـ المتحدة الذي ينص عمى أف يتمتع 18ىو انو في الفصؿ )

عنيـ شفاىة أو كتابة،  موظفو المنظمة: "بالحصانة ضد االجراءات القانونية بخصوص ما يصدر
وكذلؾ أي فعؿ يصدر عنيـ بصفتيـ الرسمية". معنى ذلؾ، أف الحصانة ال تسري عمى األفعاؿ 
التي ال صمة ليا بالواجبات الرسمية لمموظؼ التي تكوف غير مشروعة في قوانيف دولة المقر. لذلؾ 

مالـ يكف في عمؿ –رور، فإنو إذا أرتكب الموظؼ الدولي مخالفة ليذه األخيرة، كمخالفتو لقانوف الم
يعد كأي فرد عادي. ويسري ذلؾ أيضًا عمى قيامو بالتجسس، أو ارتكابو لجريمة ما، وبيذا  -رسمي

أف موظفييا ال يتمتعوف بالحصانة ضد القبض، أو  :الصدد يقوؿ رأي قانوني لألمـ المتحدة
 .(41)المحاكمة عف األفعاؿ التي ال تتعمؽ بواجباتيـ الرسمية

ىذه الحصانات تعطى لمموظؼ الدولي وذلؾ لمصمحة االمـ المتحدة، وليس لمصمحة ألف 
الموظؼ، فمتى ما رأى األميف العاـ أف ىذه الحصانة ال تقيـ العدالة، فيستطيع رفع الحصانة عف 

 .(42)الموظؼ الدولي ومحاكمتو اماـ المحاكـ الوطنية
الموظفيف حصانتيـ قاصرة فقط عمى ما  فيذا النوع مفالموظفيف االعتيادييف:  النوع الثاني:

يدخؿ في أعماليـ الرسمية. أما خارج دائرة ىذه األعماؿ فال حصانة ليـ. بمعنى أنو، إذا سب أو 
قذؼ دولة المقر أثناء نقاش معيف داخؿ مبنى المنظمة، وكاف ىذا النقاش بسبب وظيفتو فال يؤاخذ 

داخؿ الغابات المجاورة لممدينة التي يوجد بيا عمى ىذه المخالفة. لكف إذا قاـ برحمة صيد خاصة 
المقر، وحدث نزاع بينو وبيف شخص عادي بسبب ظروؼ الصيد والقنص فإنو ال حصانة لو في 

.  فيناؾ قضايا عدة عمى ىذا الموضوع (43)ىذه الحالة، ألنو ال يؤدي عماًل رسميًا في ىذا الفرض
 منيا:

 )قضية ياكوفميف( -1
ـ األميف العاـ لألمـ المتحدة )كوفي عناف( برفع الحصانة عف وىذا ما حصؿ عندما قا

الموظؼ الدولي )الكسندر ياكوفميؼ( مسؤوؿ إدارة المشتريات في برنامج النفط مقابؿ الغذاء إذ 
( عامًا، أماـ محكمة فدرالية أميركية، 53أعترؼ )ياكوفميؼ( الروسي الجنسية، والبالغ مف العمر )

ؼ مف الدوالرات كرشاوى مف شركات كانت تسعى وراء الحصوؿ عمى بأنو حصؿ عمى مئات اآلال
عقود أخرى مف األمـ المتحدة، واعترافو ىذا جاء نتيجة التحقيقات التي قامت بيا لجنة مستقمة 
عينتيا المنظمة الدولية برئاسة )بوؿ فولكر(، لمتحقيؽ في مزاعـ فساد طالت برنامج النفط مقابؿ 

: المدعي األميركي لمقاطعة نيويورؾ )ديفيد كيمي(، أف )ياكوفميؼ( أتيـ الغذاء في العراؽ، وقاؿ
أماـ المحكمة االتحادية بالحصوؿ عمى مئات اآلالؼ مف الدوالرات عمى األقؿ بشكؿ غير قانوني 
مف شركات تسعى لمحصوؿ عمى عقود مع األمـ المتحدة، وأنشأ )ياكوفميؼ( شركة خاصة لتسييؿ 

الت عمى حسابات خاصة في سويسرا، وقاؿ: وكيؿ دفاع المتيـ، المحامي المدفوعات وتمقي التحو 
)أركادي باخ( أف ياكوفميؼ وافؽ عمى االعتراؼ بذنبو بأمؿ أف يخفؼ الحكـ ضده، والتيـ التي أقر 
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بيا )ياكوفميؼ( اماـ المحكمة االتحادية األميركية التي وجييا لو القاضي في ماتياتف، ىي التآمر 
ير، وتبييض االمواؿ، وتزوير المراسالت، اما الرشاوى، فدفعتيا ثالث شركات لـ تحدد، لمقياـ بالتزو 

 .(44)(2662، 2661بيف األعواـ )
 

 )قضية فالديمير كوزنيتسوف( -2
في قضية ) فالديمير كوزنيتسوؼ( أصدرت قاضية أمريكية حكما عمى دبموماسي روسي  

جنة ميزانية في االمـ المتحدة بالسجف الكثر مف ترأس ذات يوـ في برنامج النفط مقابؿ الغذاء، ل
( الؼ دوالر امريكي عمى شكؿ رشاوي، 366اربع سنوات بتيمة المساعدة في غسيؿ اكثر مف )

 والحصوؿ عمى نصيب مف المبمغ.
وأديف )فالديمير كوزنيتسوؼ( في مارس اذار، بتيمة غسيؿ االموؿ في قضية نتجت عف 

( 64النفط مقابؿ الغذاء لمعراؽ المنحؿ حاليا، والذي بمغت قيمتو )تحقيؽ جنائي بفساد في برنامج 
 مميار دوالر.

وقد اعتقؿ )كوزنيتسوؼ(، الذيانتخب ليرأس المجنة الرئيسة التي تشرؼ عمى ميزانية األمـ 
بعد موافقة األميف العاـ السابؽ لممنظمة الدولية،  2665المتحدة، خالؿ شيرسبتمبر/أيموؿ عاـ 

 عناف،عمى رفع الحصانة الدبموماسية عنو.كوفي 
( شيرا وبغرامة 51وحكمت القاضية االمريكية )ديبورا باتس( عمى )كوزنيتسوؼ( بالسجف لمدة )

 ( الؼ دوالر.73تزيد عف )
وقاؿ ممثؿ االدعاء اف )كوزنيتسوؼ( ساعد مواطنو الروسي )الكسندر ياكوفميؼ( الذي كاف 

تحدة، في الحصوؿ عمى أمواؿ بطرؽ غير مشروعة مف شركات يعمؿ في مكتب مشتريات االمـ الم
بانو حصؿ عمى اكثر  2665تسعى البراـ عقود مع االمـ المتحدة. وأعترؼ )ياكوفميؼ( في عاـ 

 مع السمطات.لقاءىا ى وتعاوف او مف مميوف دوالر عمى شكؿ رش
زنيتسوؼ( ومحاكمتو وفي اعقاب ادانتو، انتقدت وزارة الخارجية الروسية عممية القبض عمى )كو 

وقالت: اف االدعاء االمريكي ضغط عمى الشيود، وعبرت عف أسفيا حياؿ الحكـ الصادر بحؽ 
)كوزنيتسوؼ( وقالت: إنيا قد تطمب مف السمطات األمريكية أف ترحمو إلى وطنو روسيا، ومف 

 .(45)المرجح اف يتـ ترحيمو فور انتياء عقوبتو
لي يحاكـ إذا لـ يكف لديو ضمانات قانونية، وكذلؾ قوات فحسب القانوف العراقي، الموظؼ الدو 

فيؤالء لدييـ ضمانات، لكف اذا لـ  (كووترالشركة ب)متعددة الجنسيات أو المتعاقديف األجانب مثؿ 
 .(46)يكف لدييـ ضمانات، نستطيع اتخاذ قرار سياسي بشأنيـ ومحاكمتيـ في العراؽ

مف المؤقتيف والسعاة والحراس، وىؤالء ال يتمتعوف فيـ الكتبة والمستخدموف  :أما النوع الثالث
، وىذا يعني أف المحاكـ الوطنية تستطيع محاكمة (47)بأية حصانة قضائية وال بأي إمتيازات مالية

 ىؤالء مباشرة.
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ولكف في النياية نستطيع القوؿ أنو إذا كانت الحصانة يمكف االحتجاج بيا في نطاؽ الجرائـ 
ي ترتكب بيف عدة دوؿ بجريمة دولية خاضعة ألحكاـ القانوف الدولي الداخمية أو الجرائـ الت

الجنائي، يترتب عمييا فظائع وانتياكات حقوؽ االنساف، فالقانوف الدولي الجنائي، ال يعتد بالحصانة 
وال يقر بيا كوسيمة لإلفالت مف العقاب، فمرتكب فظائع وانتياكات حقوؽ االنساف، يجب أف يعاقب 

حتى ال حتى أولئؾ الذيف يتمتعوف بحصانة بموجب قواعد دولية أو داخمية،  ميما كانت صفتو
، ولكف ما شيدتيا نياية (48)يرب مف المساءلة عف ىذه االنتياكات تحت ستار الحصانةميكوف ثمة 

القرف العشريف مف انتياكات لحقوؽ االنساف، قد عمؿ عمى ترسيخ وتقوية العـز والتصميـ عمى 
 ا كاف يعرؼ في االدبيات القانونية بالحصانة.احياء فكرة انياء م

 
 المبحث الثالث

 الجزاءات المقررة لمموظف الدولي
إلى ثبوت مسؤولية الموظؼ الدولي حينيا حيث ترفع الحصانة عنو،  حث السابؽمبال أشرنا في

 ويكوف عرضة لممساءلة والجزاء.
نشاطًا إجراميًا خارج دائرة إذ يتعرض الموظؼ الدولي لممحاكمة الجنائية إذا ما أرتكب 

صالحياتو سواء تمثؿ ىذا النشاط بفعؿ أو إمتناع يحدد لو القانوف عقوبة جنائية، فخضوع الموظؼ 
لمقانوف اإلداري في عالقتو مع دائرتو أو منظمتو التي يعمؿ لصالحيا ال يعفيو مف تحمؿ وزر ما 

 .(49)أرتكب مف األخطاء الجنائية
ي، ولدييا ما يمكنيا مف مواجيتو،  وتتمتع بسمطة إنزاؿ الجزاءات عف لكؿ إدارة كادرىا الوظيف

. وقد (50)كؿ خطأ وظيفي ارتكبو سواء تسبب ىذا الخطأ بحدوث ضرر أو لـ ينتج عنو ضرر ما
، سواء إذا كاف (51)يحدث الخطأ الذي يرتكبو الموظؼ ضررًا بالغير فتقع عميو المسؤولية المدنية

حدود واجباتو الرسمية أو قد تضطمع اإلدارة بالمسؤولية المدنية، إذا ما خطأه شخصيًا أرتكبو خارج 
 .(52)كاف الخطأ المرتكب مرفقيًا أو وظيفيًا اي انو قد أرتكب بمناسبة الوظيفة أو بسببيا

لذلؾ وجدنا مف األىمية اف نقسـ ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب يشمؿ المطمب االوؿ الجزاءات 
 ي والمطمب الثاني الجزاءات المدنية والمطمب الثالث الجزاءات التأديبية.الجنائية لمموظؼ الدول

 
 لمطمب االولا

 الجزاءات الجنائية لمموظف الدولي
ال يوجد إتفاؽ بشأف تطبيقات المحاكـ الداخمية فيما يتعمؽ بمسؤولية الموظؼ الدولي الجزائية، 

ي ميما كانت درجتو أو صفتو وال تتخذ فثمة دوؿ تعترؼ بالحصانة القضائية الكاممة لمموظؼ الدول
أية إجراءات جزائية بحقو ومف دوف االكتراث لخطورة الجـر المرتكب، سواء أكاف مخالفة أـ جنحة 
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أو جناية، وأقصى ما تطمبو المنظمة ضمف ىذا التكييؼ القانوني ىو إبعاد الموظؼ الدولي مف 
 .(53)إقميميا أو طرده

مواقؼ السياسية الدولية لمدوؿ أكثر منو إرتباطًا بالتكييؼ وىذا الموقؼ خاضع لالرتباط بال
القانوني الحقيقي لمحصانة، إال اننا نجد الكثير مف الدوؿ قد تخمت عف قيد الحصانة ىذا في أكثر 

 مف موضع وقامت باتخاذ الجزاءات المطموبة بحؽ الموظؼ الدولي المخالؼ.
والحقوؽ اإلضافية، إذ أف الواليات المتحدة فالدوؿ العظمى تحظى بالكثير مف اإلمتيازات 

األميركية تمارس ضغوطيا عمى المنظمات الدولية لما ليا مف مكانة كقوة عالمية عظمى فضاًل 
عف ثقميا االقتصادي، فالحصانات تتعزز أو تقوى وتنخفض بحسب ثقؿ الدولة االقتصادي ونفوذىا 

( Superالممتاز، أو بالمعنى األميركي الػ )السياسي. فالموظؼ الدولي األميركي أشبو بالموظؼ 
موظؼ، فيو يحظى بامتيازات وحصانات ال يحصؿ عمييا مثاًل موظؼ مف الصوماؿ أو مف بقية 

 الدوؿ النامية أو الفقيرة. ودليمنا عمى ذلؾ ىو وجود تطبيقات عدة بيذا الشأف نورد أىميا:
 

ألقي  :مانة العامة لجامعة الدوؿ العربيةقضية )محمد عمر اسحؽ( السكرتير الثالث في األ :أوالً 
قادمًا مف بيروت، إذ عند تفتيش أمتعتو  8/8/1965القبض عميو حيف وصولو مطار القاىرة في 

عثر عمى مبمغ خمسمائة جنيو مصري مخبأة في ماكنة حالقة، وقطعة مف المواد المخدرة، فأخبرت 
القبض عميو عمى الرغـ مف إحتجاجو  السمطات المختصة، النيابة العامة التي أوصت بالقاء

وتذرعو بالحصانة، إال أف السمطات المحمية استمرت في التحقيؽ معو ووجيت ضده تيمة جمب 
 .(54)مواد مخدرة إلى داخؿ البالد

 
تتمخص وقائع ىذه القضية بأف أثنيف مف الموظفيف الذيف يحمموف  :قضية الموظفيف الكورييف :ثانياً 

كانوف  16وف في بعثة األمـ المتحدة الخاصة بكوريا، قد تـ اعتقاليـ في يوـ الجنسية الكورية يعمم
مف قبؿ الشرطة الكورية عمى أثر اتياميما بارتكاب التآمر في عدة جرائـ،  1949األوؿ عاـ 

 .(55)كالقتؿ والغزو المسمح والتخريب والجاسوسية
عمى إلقاء القبض ىذا عمى اعتبار  قاـ سكرتير المجنة بمفاتحة وزارة الخارجية الكورية لإلعتراض

 أف ىذيف الموظفيف يتمتعاف بالحصانة القضائية ونبو إلى اآلتي:
 . يجب أف يتـ إعالـ األمانة العامة قبؿ القياـ بأي إعتقاؿ أو استدعاء.1
 . يجب اف يتـ إثبات أف الفعؿ وقع خارج الواجبات الوظيفية لمموظؼ.2

الخارجية الكوري بأنو عمى الرغـ مف كوف كوريا ليست  رد وزير 1949كانوف الثاني  13وفي 
عضوًا في األمـ المتحدة إال أنيا التزمت بكؿ القواعد ومبادئ الميثاؽ، وأف إلقاء القبض قد تـ بناء 

 .(56)عمى إرتكاب الكورييف أفعااًل خطيرة توفر الدليؿ القاطع فييا
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ف طبقت فييا العقوبات الجزائية عمى الموظفيف الدولييف في  ًا:ثالث ال توجد وقائع كثيرة بيذا الشأف وا 
الدولة المضيفة، إذ اف اإلجراءات الجزائية في األعـ األغمب سرعاف ما تتوقؼ بناء عمى أسباب 

 سياسية صرفة.
حكمًا  1978وؿ تشريف اال 26ولكف حدث أف أصدرت محكمة والية نيو جرسي األمريكية بتاريخ 

عامًا عمى كؿ )رودولؼ بتروفيتش تشريانيؼ( الذي عمؿ كموظؼ في األمانة  56بالسجف لمدة 
العامة لألمـ المتحدة. و)فالديؾ الكسندروفيش انجر( أحد مساعدي نائب األميف العاـ. بعد إدانتيما 

لتعميمات صادرة مف بتيمة التجسس وسعييما الحثيث لمحصوؿ عمى أسرار دفاعية أميركية تنفيذًا 
 .(57)مخابرات االتحاد السوفيتي

ولعدـ خضوع الموظؼ الدولي في كثير مف الحاالت إلى محكمة الدولة المضيفة وذلؾ لتسمحو 
حيانًا عبر الركوف إلى  بالحصانة ما يوفر لو في الكثير مف األحياف فرصة التخمص مف العقاب ، وا 

عويض المتضرر، وىذا ما سنبحثو في المطمب الثاني التعويض، أي عمى الموظؼ الدولي المجوء لت
 مف ىذا المبحث.

 
 
 
 

 لمطمب الثانيا
 الجزاءات المدنية

قد يتصور المرء لموىمة االولى، أف حصانة الموظؼ الدولي تقؼ حائاًل بوجو مساءلتو مدنيًا، 
غيرىا مف ولكف ثمة فرقا بيف األفعاؿ التي يقوـ بيا الموظؼ تأدية لوظائؼ المنظمة، وبيف 

األفعاؿ، اذ يخضع الموظؼ الدولي عمى الرغـ مما يمتمكو مف حصانات الختصاص المحاكـ 
الداخمية ولحكـ القانوف الداخمي. فيما يخص المسائؿ المدنية. لذا سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف 

عف اعماؿ نبيف في الفرع االوؿ المسؤولية المدنية وفي الفرع الثاني مسؤولية المنظمات الدولية 
 موظفييا.

 الفرع األول
 المسؤولية المدنية

 فرؽ الفقو في مجاؿ المسؤولية المدنية بيف صنفيف مف الموظفيف:
 :ليونو أواًل: الموظفون الد

وىـ الذيف يتمتعموف بحصانة مطمقة وشاممة تعفييـ مف دوف الخضوع ألية مادة في القضاء 
و الخاصة منيا عمى حد سواء، وىؤالء الذيف المدني تتعمؽ بشأف أعماليـ اف كانت الرسمية أ
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 1926نعنييـ ىـ مف كبار الموظفيف، ولقد اعترؼ اإلتفاؽ المعقود بيف سويسرا وعصبة األمـ لسنة 
 .(58)ليؤالء بحؽ التمتع بالوضع القانوني شأنيـ شأف ما يتمتع بو المبعوثوف الدبموماسيوف

ا الشأف، إذ لـ تعترؼ المحاكـ الفرنسية لكف القضاء الفرنسي قد اتخذ منيجًا مختمفًا بيذ
بالحصانة في قضية )افينوؿ( الذي كاف يشغؿ حينيا منصب االميف العاـ لعصبة األمـ، وتتمخص 
وقائع ىذه القضية أف محكمة مدينة )السيف( الفرنسية المدنية، قد أصدرت حكميا ضد )افينوؿ( 

وف طالؽ. لكف )افينوؿ( عارض الحكـ يقضي بالزامو دفع نفقة لزوجتو التي انفصؿ عنيا مف د
 عمى أساسيف:

( مف عيد العصبة التي أسبغت عمى األميف العاـ لمعصبة الحصانة التامة 4( فقرة )7. المادة )1
عمى إقميـ أية دولة مف الدوؿ األعضاء بما في ذلؾ اإلقميـ الفرنسي الذي كاف )افينوؿ( يحمؿ 

 جنسيتو. 
الذي أشار باالسـ إلى أف)افينوؿ( لو  1934آب  27الصادر في  . منشور وزارة العدؿ الفرنسية2

 حؽ التمتع بالحصانة القضائية.
وقد رفضت المحكمة األسباب التي قدميا )افينوؿ( لمتخمص مف القضية، واسندت المحكمة حكميا 

 عمى أربعة أسباب ىي:
يف المواطنيف أماـ القانوف ضرورة إحتراـ المبدأ القانوني األساسي، والذي يشير إلى المساواة ب -1

جراءات مف شأنيا الفصؿ في المنازعات التي تحدث نتيجة لبعض  وعمى ضرورة وجود وسائؿ وا 
 التصرفات.

ال تحتـ عمى المحكمة االعتراؼ  فيي عة الفقرة الرابعة مف عيد العصبةوعف المادة الساب -2
 بالحصانة في مثؿ ىذه المسائؿ موضوع النزاع المعروض عمى المحكمة.

 الوضع القانوني المتعمؽ بالسكرتير العاـ في نظر القانوف الفرنسي. -3
وأخيرًا فقد انتيت المحكمة مف تفسير ىذا المنشور الصادر مف وزارة العدؿ والذي تمسؾ بو  -4

العاـ، إلى القوؿ أف ىذا المنشور ال يمنحو الحصانة في الدعوى المنظورة اماـ المدعي 
 .(59)المحكمة

 
 :ثانيًا: الموظفون العاديون

وبالنسبة ليؤالء فإذا ما تعمؽ األمر باألعماؿ الرسمية او الوظيفية، فإنيـ يتمتعوف بحقوؽ 
اؿ الخاصة، فال يجب أف يتمتع الحصانة القضائية عف ىذه األعماؿ، أما إذا تعمؽ األمر باألعم

ىؤالء بالحصانة المقررة ومف ثـ سيشمميـ اإلختصاص القضائي، ويخضعوف لمحاكـ الدولة 
 المضيفة او التي حصؿ اإللتزاـ فييا.
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وىذا ما أنتيجتو المحكمة المدنية لكانتوف )فاود( في سويسرا إذ أصدرت حكميا بمنح احد 
فية لو ولممنظمة لرفع حصانتو التي دفع بيا أماـ المحكمة موظفي منظمة الصحة العالمية ميمة كا

1975حزيراف  14عمى اثر رفع دعوى تنفيذ عقد ضده بتاريخ 
(60). 

 

 
 الفرع الثاني

 مسؤولية المنظمات بشأن أعمال موظفيها
عندما يقـو ف أعماؿ الموظفيف يجب اف تكوف مشروعة اي وفؽ القانوف، وقد تكوف غير مشروعة

األمـ المتحدة، بارتكاب عمؿ غير مشروع، يترتب عميو إلحاؽ الضرر بأحد أشخاص أحد موظفي 
القانوف الدولي سواء كانت دولة أو منظمة دولية أو فردًا عاديًا وتجد ىذه المسؤولية أساسيا في 
عالقة التبعية التي تربط الموظؼ بيا. باعتبارىا متبوعًا مسؤواًل عف أعماؿ تابعو. ولكف يجب توفر 

 شروط التقميدية الثالثة لممسؤولية لكي تقـو مسؤولية المنظمات وىذه الشروط ىي:ال
 

 :اواًل: ارتكاب فعل غير مشروع
يجب عمى المنظمات الدولية اف توفر جيازًا دائمًا وفعااًل يقـو بالتحقيؽ عف مدى إحتراـ 

 خريف.المنظمة وموظفييا لواجباتيـ والتزاماتيـ تجاه أشخاص القانوف الدولي اآل
ويتعمؽ ىذا الشرط بوجود سموؾ القياـ بفعؿ أو االمتناع عنو ومخالفة ىذا السموؾ اللتزاـ دولي  

، وتقدير عدـ مشروعية العمؿ يجب اف يخضع وفقًا ألحكاـ القانوف (61)يقع عمى عاتؽ المنظمة
واردة في . أي تقاس المخالفة عمى وفؽ قواعد القانوف الدولي المستمدة مف مصادره ال(62)الدولي
 ( مف النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية.38المادة )

تفاقيات مقر مع الدولة التي تحتضف ذلؾ  فتعمؿ المنظمة عمى ابراـ الكثير مف المعاىدات، وا 
المقر لتنظيـ نشاطيا عمى إقميـ تمؾ الدولة. وبالتالي فإف قياـ أحد الموظفيف باإلخالؿ بالواجبات 

موجب ىذا اإلتفاؽ، يترتب عمى المنظمة تحمؿ كامؿ المسؤولية في مواجية الممقاة عمى عاتقو ب
الدولة المضيفة. إذ أف مخالفة الموظفيف لقوانيف ولوائح دولة المقر، تعد مخالفة صريحة وجسيمة، 

أف أف الدولة  .(63)وعميو فإف المنظمة ستتحمؿ كامؿ اآلثار المترتبة عمييا في مثؿ ىذه المخالفة
ىذه الحالة تتعمؿ مع المنظمة التي يعمؿ فييا الموظؼ وعمى ضوء قرارىا تقوـ الدولة المضيفة في 

 المضيفة بالتعامؿ مع الموظؼ المخؿ بواجباتو. 
 

 ثانيًا: إسناد الفعل غير المشروع لممنظمة الدولية
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تتحقؽ مسؤولية المنظمة، بشأف األعماؿ غير المشروعة التي يرتكبيا الموظؼ، حينيا تتحمؿ 
اآلثار والنتائج، فالمنظمة متضامنة مع تابعيا ومسؤولة قبؿ الغير عف نتائج األفعاؿ غير ىي 

 .(64)المشروعة لموظفييا
واإلسناد في نطاؽ المسؤولية يعني رد المخالفة التي يرتكبيا الشخص الطبيعي إلى الشخص 

إيجابيًا أو سمبيًا صادرًا الدولي. ويستوي في إسناد العمؿ غير المشروع لممنظمة أف يكوف العمؿ 
 .(65)عف موظفي المنظمة طالما كاف خاضعًا لرقابة وسيطرة المنظمة

والموظؼ الذي تنسب أعمالو لممنظمة الدولية ىو الموظؼ الذي يعمؿ باسـ ولحساب المنظمة 
ويخضع إلشرافيا ورقابتيا بغض النظر عف نوع الرابطة والعالقة القانونية التي تربطو بالمنظمة 

ف كانت األعماؿ التي يقوـ بيا مؤقتة أو دائمةس  .(66)واء إذا كانت الئحية أو تعاقدية وا 
ويحكـ أساس ذلؾ توفر معيار الرقابة واإلشراؼ الذي تمارسو المنظمة عمى الموظؼ الذي 
أرتكب العمؿ غير المشروع، فالمنظمة ال تسأؿ عف تصرفات وأفعاؿ الذيف يخضعوف إلشراؼ 

 خريف مثؿ ممثمي الدوؿ األعضاء في المنظمة.وسمطة األشخاص اآل
وبتحقؽ معيار الرقابة واإلشراؼ مف قبؿ المنظمة تصبح متبوعًا مسؤواًل عف أفعاؿ تابعيا قبؿ 
الغير المتضرر، ولكف ال تسأؿ المنظمة بشأف كؿ األخطاء التي يرتكبيا الموظؼ، فالوظيفة ال 

ينسب لو وحده دوف أف تسأؿ عنو المنظمة تستغرؽ كؿ حياة الموظؼ وقد يصدر عنو خطأ معيف 
وىو ما يسمى بالخطأ الشخصي أما األخطاء التي تنسب بموجبيا المسؤولية لممنظمة فيي االخطاء 

 .(67)المرفقية
 ويترتب عمى ىذه التفرقة في فقو القانوف اإلداري الداخمي أثراف:

 . أف الموظؼ ىو الذي يتحمؿ عبء التعويض عند حدوث خطأ شخصي.1
 .(68)أف اإلختصاص في الحكـ يتقرر لممحاكـ العادية .2

وتؤدي ىذه التفرقة الدور نفسو في مجاؿ عمؿ الموظؼ الدولي، فدعاوى المسؤولية المبنية عمى 
الخطأ الشخصي لمموظؼ الدولي تدخؿ في إختصاص المحاكـ الداخمية، أما دعاوى المسؤولية 

ولية، فإنيا تخضع الختصاص المحاكـ ذات الطبيعة المبنية عمى أساس الخطأ المرفقي لممنظمة الد
اذف يتحمؿ الموظؼ الدولي مسؤولية كاممة عف اخطائو الشخصية دوف المرفقية، حيث  .(69)الدولية

 تتحمؿ المنظمة التي يتبعيا الموظؼ االخطاء المرفقية.
 :ثالثًا: حينما يترتب ضرر عمى الفعل غير المشروع

ىنا يعد الضرر عنصرًا أساسيًا مف عناصر المسؤولية ألنو محؿ اإللتزاـ بالتعويض، والضرر 
. ويترتب الضرر نتيجة (70)ىو المساس بحؽ أو مصمحة مشروعة ألحد أشخاص القانوف الدولي

لقياـ المنظمة الدولية بعمؿ ال يحؽ ليا طبقًا ألحكاـ القانوف الدولي، القياـ بو تجاه شخص مف 
القانوف الدولي األخرى أو نتيجة إلمتناع المنظمة الدولية مف القياـ بعمؿ توجبو قواعد  أشخاص

 .(71)الميثاؽ او قواعد القانوف الدولي لمقياـ بو
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وقد يكوف الضرر ماديًا، ويحدث ذلؾ عندما تمس المنظمة عبر موظفييا مصمحة او حقًا مف 
و ممثميو مثؿ إتالؼ احدى منشآت دولة المقر حقوؽ أحد أشخاص القانوف الدولي أو رعايا الدولة ا

او امالؾ رعاياىا أو أف يقوـ أحد أفراد القوات الدولية بقتؿ أحد رعايا الدولة او التسبب بايذائو او 
قد يكوف الضرر معنويًا مثؿ عدـ تقديـ اإلحتراـ الواجب لقوانيف دولة المقر او المساس بشعور 

 .(72)وكرامة احد رعاياىا
منظمة الدولية معالجة ىذا الضرر مف خالؿ تعويض مالي أو إعادة الحاؿ إلى ما وتتولى ال

( في u- Thantكاف عميو أو في صورة إعتذار رسمي وىذا ما أكده األميف العاـ لألمـ المتحدة )
رسالة موجية إلى وزير بمجيكي حيث قاؿ فييا: )إف االمـ المتحدة لف تتيرب مف مسؤوليتيا التي 

 .(73)يتسبب أحد مستخدمي األمـ المتحدة بضرر غير مبرر لطرؼ غير مذنب(تنشأ عندما 
 

 
 

 المطمب الثالث
 الجزاءات التأديبية

تشتمؿ القوانيف الداخمية لممنظمات الدولية نصوصًا تعالج موضوع مسؤولية الموظؼ الدولي في 
تكبونو مف أفعاؿ تمثؿ مواجية المنظمة التي يعمؿ لخدمتيا. فالمنظمة الدولية تسأؿ موظفييا عما ير 

اخالاًل في الواجبات الوظيفية مما تسبب زعزعة استقرار واستمرارية العمؿ الوظيفي في المنظمة. 
لذا فمممنظمة السمطة في فرض الجزاءات التأديبية عمى موظفييا بالشكؿ الذي يضمف رصد مواطف 

 الضعؼ والخطأ في أداء الموظفيف.
حدة تعميؽ خدمات المسؤوؿ عف برنامج النفط مقابؿ الغذاء، وقد حدث عندما أعمنت االمـ المت

)بينوف سيفاف( الذي تعرض لتحقيقات جنائية إذ طالتو تيـ الفساد الذي تخمؿ البرنامج طواؿ سنوات 
( مميار دوالر وىذا كانت الخطوة األولى صوب 64تطبيقو السبع عمى العراؽ، والذي بمغت قيمتو )

ف )سيفاف(، فعندىا قاؿ المتحدث باسـ االمـ المتحدة )ستيفاني رفع الحصانة الدبموماسية ع
 .(74)دوجاريؾ(، اف تعميؽ خدماتو ليست سوى خطوة أولى نحو إجراء تأديبي

ولـ تكتؼ السمطة اإلدارية في المنظمات الدولية بالنصوص التي احتوتيا أنظمة الموظفيف بؿ 
اإلدارية التابعة ليا عبر األحكاـ التي تصدرىا اعتمدت أيضًا عمى التفسيرات التي قدمتيا المحاكـ 

 .(75)ىذه المحاكـ وعمى أساس الطعوف المقدمة مف قبؿ الموظفيف
ويحدد الجزاء التأديبي عمى أساس الخطأ الوظيفي الذي يرتكبو الموظؼ خالؿ عممو في خدمة 

 المنظمة ويتدرج في شدتو حسب درجة جسامة الخطأ الوظيفي المرتكب.
 رعيف:وف مادة ىذا المطمب الذي سيتضمف فوىذا ما سيك
 .الخطأ الوظيفي المرتكب مف قبؿ الموظؼ الدولي :الفرع األوؿ
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 صور الجزاءات التأديبية والسمطة المختصة في فرضيا. :الفرع الثاني
 

 الفرع األول
 الخطأ الوظيفي المرتكب من قبل الموظف الدولي

العنصر األساس الذي تستطيع فيو اإلدارة مف فرض الجزاء التأديبي ومنو  لخطأ الوظيفيايمثؿ 
يستمد قانونيتو، وتقوـ فكرة الخطأ الوظيفي عمى اإلخالؿ بالواجبات الوظيفية إيجابًا او سمبًا، أي 

 .(76)القياـ بعمؿ أو اإلمتناع عف عمؿ
إال أنيما يفترقاف في اف الضرر وىنا يوجد تقارب بيف المسؤولية التأديبية والمسؤولية الجنائية، 

ليس شرطًا لتحقؽ المسؤولية التأديبية، فاإلدارة تممؾ صالحية تقييـ أداء الموظفيف وسمطتيا في ىذا 
الشأف سمطة واسعة، لذا فمسألة وجود الخطأ مف عدمو أمر خاضع لتقدير اإلدارة في المنظمة 

 .(77)الدولية شريطة عدـ التعسؼ في إستعماؿ ىذا الحؽ
يمكف تعريؼ الخطأ الوظيفي بأنو )إنحراؼ في السموؾ يتصور أف يقوـ بو الموظؼ عمى ما و 

. وعميو فالتأديب اإلداري يبدأ مف لحظة إخالؿ الموظؼ بواجباتو الوظيفية (78)تمميو عميو واجباتو(
وظيفي ومف ثـ تحديد ىذا اإلخالؿ إلى إجراء التحقيؽ ومف ثـ تحديد المسؤولية التأديبية، فالخطأ ال

وىي تتنوع بحسب موضوعيا إلى ثالثة أنواع  ،يتعدد بتعدد المخالفات المرتكبة في أثناء مدة الخدمة
 وىي: المخالفات المينية والمخالفات السياسية، والمخالفات األخالقية.

 
 :أواًل: المخالفات المهنية

المخالفات تمثؿ خماًل تعد الواجبات المينية مف أىـ اإللتزامات التي تقع عمى عاتؽ الموظؼ، ف
 في سموؾ الموظؼ الميني. 

وقد أشار نظاـ موظفي األمـ المتحدة إلى أىـ الواجبات الوظيفية ومنيا )تمتع الموظؼ بالنزاىة 
والحياد، وأف يكرس الموظؼ عممو لصالح المنظمة الدولية، وعدـ إفشاء األسرار المينية التي 

طاعة الرئيس مف قبؿ المرؤوس و  حتراـ مواعيد العمؿ، واي إخالؿ بيذه الواجبات بحوزتو، وا  ا 
وىذا االمر شبيو بما ىو موجود في قوانيف الخدمة  .(79)يعرض الموظؼ الدولي لممساءلة التأديبية(

 الداخمية بالنسبة لما يوجو لضبط السموؾ الوظيفي لمموظؼ الوطني حسب القانوف الداخمي.
 

 :ثانيًا: المخالفات ذات الصبغة السياسية
ما ال جدؿ فيو أف الموظؼ الدولي شخص تابع لممنظمة الدولية التي استوظفتو، وبذلؾ فيو م

يتصرؼ ويخضع لنظاميا القانوني الذي تضعو ىذه المنظمة، لذا يختمؼ مركزه عف مركز الموظؼ 
األمانة العامة  لمتحدة عمى أنو )ليس لموظفيفي القانوف الداخمي، وقد نص نظاـ موظفي األمـ ا

اولة وظائفيـ، أف يطمبوا او يقبموا أية تعميمات مف أية حكومة او سمطة خارجة عف في مز 
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وىذا ما يحقؽ الحيادية في عمؿ الموظؼ الدولي ألف اغمب اعماؿ االمـ المتحدة  .(80)المنظمة(
 ذات صبغة انسانية بعيدة عف االىداؼ السياسية لمدوؿ.
لدولي كاتيامو باعتناؽ بعض المبادئ التي فثمة مخالفات سياسية، يمكف أف يرتكبيا الموظؼ ا

تعد معادية لدولة اخرى، وىنا نستطيع اإلشارة إلى واقعة قد تـ فييا اتياـ عشريف موظفًا تابعيف 
لمواليات المتحدة األميركية باعتناؽ المبادئ الشيوعية وتبنييـ النيج الماركسي، لذلؾ شكؿ 

ء ىؤالء الموظفيف لدولتيـ، وتبعًا لذلؾ استدعوا الكونكرس األميركي بعض المجاف لمعرفة مدى وال
لممثوؿ اماـ ىذه المجاف التي تـ تشكيميا ليذا الغرض، وقد امتنع بعض الموظفيف األميركييف عف 
المثوؿ أماـ ىذه المجاف مستنديف إلى أف الدستور األميركي يضمف ليـ حريتيـ الشخصية بعدـ 

/أ مف النظاـ 9/1لمتحدة بفصؿ ىؤالء الموظفيف وفقًا لممادة الحضور، لذلؾ قاـ األميف العاـ لألمـ ا
األساسي لموظفي األمـ المتحدة التي تشترط عدـ إشتراؾ الموظؼ في أي نشاط ال يتفؽ مع القياـ 
بواجباتيـ في األمـ المتحدة، وأف يكوف سموكيـ متفقًا مع مركزىـ كموظفيف دولييف، وكاف قرار 

وىذا .(81)األميف العاـ )تريجفي لي( مف قبؿ الحكومة االمريكية الفصؿ نتيجة ضغوط مورست عمى
ما يوضح لنا سيطرة الواليات المتحدة االمريكية عمة قرارات االمـ المتحدة حتى االدارية منيا، واال 

 فمتى يحؽ معاقبة شخص عمى اعتناقو نيجَا او مبدءَا فكريَا أو سياسيَا.
 

 :ثالثًا: المخالفات األخالقية
يأتي الموظؼ بفعؿ ال يتوافؽ مع كرامة الوظيفة وىيبتيا والنزاىة التي يجب أف يتحمى بيا قد 

في أثناء قيامو بممارسة عممو، مما يترتب عمى الموظؼ الدولي أف يكوف عرضة لجزاء تأديبي، 
وىذه الصفات الخمقية التي يجب أف يتصؼ بيا الموظؼ كالحياد والتجرد والموضوعية والنزاىة ىي 

ف لـ يكف موظفاً صف  .(82)ات طبيعية يجب أف تتوفر في كؿ شخص حتى وا 
وقد أشار نظاـ موظفي األمـ المتحدة إلى إمتناع الموظفيف عف اإلدالء بأي تصريح مف شانو 
أف يؤثر تأثيرًا سمبيًا عمى ما يحظوف بو مف ىيبة ومركز وظيفي أو يشكؿ خمال في نزاىتيـ أو 

ذا المركز وأف يكوف لدييـ مف التحفظ والمياقة وااللتزاـ األخالقي ما استقالليـ الذي يفرضو عمييـ ى
في نظاـ وىذا يعني اف مفيـو المخالفة االخالقية  .(83)يمكنيـ مف التحصف واحتراـ مركزىـ الدولي

 االمـ الدولية لو عالقة بالسموؾ الوظيفي وليس بالسموؾ الشخصي االخالقي المعروؼ.
 

 الفرع الثاني
 اءات التأديبية والسمطة المختصة في فرضهاأنواع الجز 

تتراوح الجزاءات التأديبية  قوة أو ضعفًا عمى وفؽ المخالفات الوظيفية المرتكبة، وقد اشتمؿ 
 النظاـ اإلداري لموظفي األمـ المتحدة عمى عدة أنواع مف الجزاءات التأديبية، تتمثؿ بما يأتي:
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 العاـ.. المـو الكتابي الموجو مف قبؿ االميف 1
 . الفصؿ مف الخدمة.2
 . الفصؿ مف دوف سابؽ إنذار.3
 . اإليقاؼ مف الوظيفة دوف دفع األجر.4
 . فقد درجة او أكثر مف المنصب.5
 . اتخاذ اجراء بشأف تأجيؿ ترقيتو.6
 . تنزيؿ الدرجة.7
 .(84). الغرامة8

 فيما يأتي اىـ الجزاءات التأديبية:
 

 أواًل: الفصل من الخدمة
نياء أية عالقة يعد ىذا  الجزاء اخطر انواع الجزاءات التأديبية، ألنو يؤدي إلى: قطع وا 

لمموظؼ بوظيفتو، ويكوف ىذا الجزاء مباشرًا أو غير مباشر، يتحقؽ الجزاء المباشر حيف يكوف ثمة 
سوء سموؾ جسيـ أو تكوف خدمات الموظؼ غير مرضية، وقد أشار نظاـ موظفي األمـ المتحدة 

لألميف العاـ أف يفرض إجراءات تأديبية عمى الموظفيف الذيف يسمكوف سموكًا غير إلى اآلتي: )و 
 .(85)مرض ولو اف يفصؿ موظفًا لسموؾ شائف بدوف إجراءات محاكمة(

وقد فصؿ العديد مف الموظفيف بسبب الخدمة غير المرضية، ففي قضية أف شخصًا اسمو 
لفاو( اتيـ باالحتياؿ فيما يتعمؽ بالسفر )فيمياور( كاف يعمؿ لدى منظمة األغذية والزراعة )ا

الرسمي واالجازات المرضية والغياب عف الوظيفة في أربع مناسبات، لذا فصؿ مف الخدمة بموجب 
 .(86)مف النظاـ األساسي لشؤوف الموظفيف في المنظمة المذكورة 36/2القاعدة 
 

 ثانيًا: اإليقاف من الوظيفة من دون دفع األجر
ىذا الجزاء إذ أنو يممؾ ابتداًء فرض الجزاء األشد )الفصؿ(، وعميو فمف لألميف العاـ فرض 

 .(87)يممؾ سمطة فرض الجزاء األشد يستطيع فرض الجزاء االخؼ
وقد نص نظاـ موظفي االمـ المتحدة عمى ىذا الجزاء بالقوؿ: )إذا ثبت سوء سموؾ مف قبؿ 

األجر وذلؾ ألغراض التحقيؽ، وقد  موظؼ، فمألميف العاـ اف يقرر إيقاؼ التزاماتو مع عدـ دفع
 .(88)يستمر مرتب الموظؼ طيمة فترة اإليقاؼ مع عدـ اإلضرار بحقوؽ الموظؼ(

وبصدد التطبيقات فقد طبؽ جزاء االيقاؼ مف الوظيفة في العديد مف القضايا في المنظمات 
( الذي عمؿ موظفًا )فني السمكي( في مقر ىيئة األمـ المتحدة Sheyeالدولية، كقضية شايي )

لمراقبة اليدنة في فمسطيف إذ قاـ الموظؼ بنقؿ جياز السمكي مف مكانو بحجة تصميحو، وكاف مف 
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شأف ذلؾ أف يعرض أمف موظفي األمـ المتحدة لمخطر، ىنا أوقؼ )شايي( عف العمؿ بدوف مرتب 
 .(89)يميفإذ عد سموكو إىمااًل وتقصيرًا جس

 
 ثالثًا: الموم واإلنذار الكتابي

يطمؽ األميف العاـ في المنظمة الموـ او التنذير، عندما يكوف الخطأ الذي ارتكبو الموظؼ 
بسيطًا ال يستحؽ عميو فصمو مف الخدمة. ومف الجدير بالذكر اف ىذا الجزاء التأديبي، يختمؼ عف 

الشفوي الذي يصدره المسؤوؿ المباشر إذ اف  التوبيخ الذي يوجيو المدير المباشر أو التحذير
 .(90)التوبيخ والتحذير الشفوي ال يعداف كإجراءات تأديبية

وقد وجو توبيخًا إلى المدعى )ويست( الموظؼ في المنظمة األوروبية لبراءات االختراع، وذلؾ 
جو اليو الساءتو استعماؿ حؽ االستئناؼ، وتصرؼ منتيكًا واجبو في احتراـ مصالح المنظمة فو 

 .(91)توبيخًا الساءتو استخداـ حؽ االستئناؼ
 

 رابعًا: اإلسترداد
تورد بعض المنظمات الدولية أحكامًا خاصة لمسؤولية موظفييا عف الخسائر واالضرار التي 
تمحؽ بأمواؿ المنظمة مف جراء االىماؿ الجسيـ الذي يرتكبو الموظؼ. فقد اكدت الجمعية العامة 

عمى  1999في عاـ  23/221وقرارىا المرقـ  1997الصادر في  51/226في قرارىا المرقـ 
 .(92)اعتبار الموظفيف مسؤوليف عف إرجاع ىذا النوع مف الخسائر أماـ األميف العاـ

ففي قضية )ناجيو( الموظفة في االتحاد البريدي العالمي، طمب منيا إعادة مبمغ إعالة قدـ ليا 
إلى المبدأ القانوني )بأف أي مبمغ يدفع بناء عمى عمى أساس مخطئ مف حيث الواقع استنادا 
 .(93)افتراض مخطئ مف حيث الواقع قابؿ لالسترداد(

 خامسَا : االستقالة الجبرية:
جزاء نصت عميو الئحة موظفي االتحاد االوروبي يسمى بػ )االستقالة الجبرية( ويفرض ذاالى

الكفاءة، إذ أشارت ىذه الالئحة إلى أنو ىذا الجزاء عندما ال يكوف الموظؼ بالمستوى المطموب مف 
يجوز لمسمطة االدارية أف تمـز الموظؼ باالستقالة عندما يخالؼ الواجبات الوظيفية او عندما يكوف 

، ويعد الموظؼ في الجامعة العربية مستقياًل في (94)غير صالح لمعمؿ بموجب لوائح االتحاد
 الحاالت التالية:

 ر مف تاريخ تعيينو.اذا لـ يمتحؽ بوظيفتو خالؿ شي .1
 .(95)إذا تغيب عف عممو مدة خمسة عشر يومًا متتابعة .2

ويذكر أف )السيدس( الموظؼ في صندوؽ النقد الدولي، سمح لو أف يسػتقيؿ مػف تمػؾ المنظمػة بػداًل 
مف إنياء خدماتو، فقد نبو ىذا الموظؼ بأف خدماتو سوؼ تنتيي بسبب خطورة سموكو مما اضػطره 

 .(96)إلى تقديـ االستقالة
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 : العقوبات االخرى:سادساً 

اما فيما يتعمؽ بباقي الجزاءات التأديبية مثؿ خفض الدرجة الوظيفية، فقد أنتدب المدعو 
، أو تأخير الترقية، كحالة المدعو (97))ناجماف( الموظؼ في منظمة اليونسكو لمعمؿ بوظيفة أدنى

لـ يدرج اسمو في القائمة القصيرة )غرينبالت( الموظؼ في األمانة العامة لألمـ المتحدة الذي 
فكؿ ىذه الجزاءات ىي جزاءات تقوـ عمى أساس مخالفات  ،، أو الغرامة(98)لمترقية برتبة أعمى

بسيطة كما أنيا تعد جزاءات تأديبية أولية تسجؿ في ممؼ الموظؼ اإلداري كي يتـ اإلستناد عمييا 
 .(99)أخرىمستقباًل لتطبيؽ جزاء أشد في حالة حدوث المخالفة مرة 
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 ()خاتمة البحث                                                    
تـ بحمد اهلل ومنتو كتابة البحث بالقدر الذي ظننا اف البحث يحتاجو امميف اف نكوف وفقنا 

ايدييـ عند نشره في فيو بما يرضي القراء والباحثيف والدارسيف ليذا البحث الذي سيكوف في متناوؿ 
مجمة عممية مرموقة اف شاءاهلل تعالى وفي ختاـ البحث وصمنا الى االستنتاجات والتوصيات 

 :التالية
 :االستنتاجات

اف الحصانة الدولية ايا كاف نوعيا ال تعد امتيازا لصاحبيا وانما تمنح لخدمة الوظيفة الدولية .1
ضد المتمتعيف بيااال بعد رفعيا   دعوی الجزائيوورعاية مصالح المنظمة وىی تحوؿ دوف تحريؾ ال

 او الوطنية القوانيف او الدولية االتفاقيات بمقتضی تمنح وىی نيائيا، او قتاوقد تكوف مانعا مؤ 
 .الدولی القانوف

  عامة قاعدة جريمة يرتكب مف لكؿ الجنائية المسؤولية عمومية فاف الجنائية الناحية مف .2
 .والحصانة منيا استثناء واالستثناء ال يجوز التوسع فيو 

اف اختصاص رفع الحصانة ىی مف االختصاص االصيؿ لمدولة التی تستضيؼ المنظمة .3
ويتـ بمفاتحة المنظمة الدولية عف طريؽ وزارة خارجية الدولة المضيفة، وتقـو  (دولة المقر)الدولية 

 .ؽ قانونيا او نظاميا الداخمیالمنظمة بدراسة الطمب ورفع الحصانة وف
وال يجوز  .اف رفع الحصانة عف االميف العاـ لالمـ المتحدة يقع ضمف صالحية مجمس االمف.4

مف بروتوكوؿ محكمة  (3)المحاكـ الدولية مطمقا وذلؾ بموجب المادة   رفع الحصانة عف قضاه
  .العدؿ االوروپية

االمـ المتحدة مع العراؽ لمحد مف تأثير الحصار اف برنامج النفط مقابؿ الغذاء الذی اقرتو  .5
االقتصادی المفروض عمی الشعب العراقی كاف قد تعرض الی فساد كبير ربح مف ورائيا النظاـ 

 (بيتوف سيڤاف)واتخذت المنظمة الدولية اجراءات بشأنيا فی قضية  (بميوف دوالر 17.3)السابؽ 
      .لحصانةالذی قاـ االميف العاـ لالمـ المتحدة برفع ا

إذا ثبت اساءة استخداـ الحصانات او االمتيازات الدولية فعمی الدولة صاحبة العالقة اف تصؿ  .6
دوف تكرارىا، وفی حالة اخفاقيا فی ذلؾ تقـو محكمة العدؿ   لحؿ بخصوص االساءة والحيمولو

 الدولية والتی تحكـ بحؽ الدولة فی سحب الحصانة مف الموظؼ الدولی
ی العقوبات المفروضة عمی الموظؼ الدولی ىی طمب الدولة منو مغادرة البالد وفؽ اف احد .7

  واحيانا يتنازؿ الموظؼ الدولی بارادتو .1980الطرؽ االصولية، كما حدث ذلؾ فی تونس عاـ 
   .عف الحصانة لعدـ االخالؿ بمكانة منظمتو دوليا

 بواجباتو مشروع الغير العمؿ تعمؽ اذا الجنائية المسؤليةاف الحصانة تحمی الموظؼ مف  .8
 مساعديو او لممنظمة العاـ كاالميف الموظفيف كبار عدا عنيا خارج ىو عما يسری وال فقط الرسمية
 .درجتو حسب كال الدبموماسييف كالمبعوثيف فشڤأنيـ الكبار
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 بعاداال ىی الغالبة الجزاءات ولكف نادرة، حاالت فی الدولی الموظؼ عمی السجف عقوبة يطبؽ .9
 او المادی الضرر عف التعويض وكذلؾ المنظمة مف الطرد او الحصانو رفع طالبو الدولة اقميـ مف

 .مشروع الغير فعمو عف الحاصؿ المعنوی
 فی السياسی الدولة مركز حسب تختمؼ الحصانة استخداـ مسيئئ ضد االجراءات اف .10

 فی مثيمو عف معيـ التعامؿ يختمؼ االمريكييف مف الدولية بالحصانة فالمتمتعيف الدولی، المجتمع
 المتمتعيف مف الجرائـ مرتكبی ضد االجراءات عمی تأثير ليا السياسية المكانة اف ای.الصوماؿ

 .االمتيازات او بالحصانات
 فی موظفييا ضد السابقة االجراءات الی اضافو الدولية المنظمة تتخذىا اخری اجراءات ىناؾ.11
 الوطنی االعتيادی لمموظؼ التأديبية الجزاءات كبير حد الی تشبو وىی لمحصانة اسائتيـ حالة
       .الخ... الترقية وتاخير االجر دفع وعدـ الخدمة مف والفصؿ الكتابی كالمـو

 :التوصيات
 فی المستخدميف او الموظفيف الی الدوؿ قبؿ مف الحصانات منح فی واالفراط التوسع عدـ •

 الذاتية سيرتو خالؿ مف االجرامية الخطوره مف الشخص خمو مف والتاكد الدولية المنظمات
 تستدعی التی الكبار الموظفيف عمی واالقتصار االخری، والمنظمات الدوائر فی وعممو
  .ذلؾ الی وجسامتيا اعماليـ طبيعة

 ال الذيف موظفييا عمی بالتستر الدوؿ قياـ وعدـ دوليا الحصانة رفع اجراءات تسييؿ •
 .اجرامية اعماال بارتكابيـ االساءة مف الحصانات عمی يحافظوف

 مف والتضييؽ الدولية واالمتيازات الحصانات بشأف المعقودة االتفاقيات فی النظر اعادة •
 عمی واالقتصار الدولية المنظمات افراد يقدميا التی الطمبات حسب او جزافا منحيا

 عالقاتيا فی الدوؿ بيف المشاكؿ مف كثيرا تسببت النيا جدا والضرورية الجدية الحاالت
 خاصة لمخطر ومصالحيـ تحركاتيـ تعرض فی احيانا جالياتيا عمی انعكست وقد الدولية
 .  .لمقطع بينيا العالقات تتعرض عندما

 
 
 
 
 
 
 



36 

 

 )خالصة البحث(                          
  الجنائية التی يسبب تعرض  االعتيادية لممسؤولية ةسبؽ واف بيننا فی مقدمة البحث اف الحال

مرتكب الجريمة الی العقاب اف يكوف القانوف ىو القانوف الوطنی واف تكوف اماـ محكمة وطنية، 
القاعدة ذكرت فی   عمی اساس مبدأ اقميمية القانوف الجنائی، ولكف ىناؾ حاالت استثنيت مف ىذه

لـ ومف ضمنيـ االشخاص المتمتعيف بالحصانات تمنع قوانيف العقوبات لمعظـ الدوؿ فی العا
بالرغـ  الحالة سوؼ يفمتوف مف العقاب  الجيات االقميمية مف محاسبتيـ ومعاقبتيـ جنائيا ففی ىذه

الحالة التی تاباىا العدالة والعقؿ السميـ، قمنا باعداد ىذا البحث   مف ارتكابيـ جرائـ" ومنعا مف ىذه
مات التی ينتموف مف قبؿ المنظ ضوف لجزاءات جنائية، ومدنية، وتأديبيةيتعر  لنبيف لمقارئ بانيـ

واف ىذا الموضوع يتميز بخاصية مختمفة عف باقي مواضيع القانوف الجنائي النيا تشمؿ  ،الييا
عناصر دولية كثرت اعدادىا في وقتنا الحاضر وانتشروا في اغمب الدوؿ بسبب االزمات  واتساع 

ت المنظمات الدولية المنتشرة في كؿ مكاف في العالـ" فاكتسب البحث العالقات وزيادة نشاطا
اىميتو في ىذا المجاؿ لذا تـ اختيارة موضوعَا لمبحث ومجااَل لمكتابة مواكبة لممستجدات التي تطرأ 
عمى عالمنا المعاصر وسدَا لمثغرات القانونية التي قد تعترض اعماؿ تمؾ المنظمات والتي غالبيتيا 

 ؿ انسانية تيدؼ المساعدات لممنكوبيف في الكوارث واالزمات الطبيعية والبشرية.تؤدي اعما
الى الجيات المختصة بتحريؾ الدعوى الجزائية تجاه الموظؼ بداية في ىذا البحث  ناتطرق قدو 

الدولي، ثـ نبحث في اساس البحث وىو مبدأ اقميمية القانوف الجنائي وكيفية تطبيقو بالنسبة لمثؿ 
المبحث فقدبحثنا فی اوى ثـ نتطرؽ الى انواع الجزاءات التي توجو ضد الموظؼ الدولي. ىذه الدع

فقد  المبحث الثانياما فی االوؿ: الجيات المختصة بتحريؾ الدعوى الجزائية عمى الموظؼ الدولي.
فی ، اما مبدأ إقميمية القانوف الجنائي والجية التي تتولى تطبيؽ الجزاء عمى الموظؼ الدولي بحثنا

 الجزاءات المقررة عمى الموظؼ الدولي. المبحث الثالث فتناولنا
آمميف نيؿ رضا القاريء الكريـ وتقديـ ما يستفيد منو المبتديء وال يمؿ منو المتضمع في القانوف 

 واهلل الموفؽ. 
 الباحث                                                         
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 تويَرييةوة(ثوختةي  )

وة تةىَا بريؤكةيةكي ياضايي  ليثسضساويةتي بسبسةي ثصيت ٍةموو ضيطتةمي ياضايي ية،
ىية، بةلكو ضيطتنيَكي كؤمةاليةتية ثةيوةىدي بة ٍةموو شاىطتةكاٌ ٍةية لة واىيض 
شاىطيت ياضا، وة ليَثسضساويةتي لة ئةضَمدا ثةيوةىدي بة ئاشاديةوة ٍةية، وة ثةيوةىدي بة 

ؤظةوة ٍةية لة دزوضت كسدىي بسياز لة اليةٌ ٍةز كةضيَكةوة.بيَطوماٌ ويطيت مس
فةزماىبةزي ىيَودةولةتيض بةزثسضة بةزامبةز كسدةوةكاىي لةكاتي ئةجنامداىي كازوبازي 
ئةزكي زؤذاىةي فةزماىبةزيةكةي بةآلو لة ٍةماٌ كاتدا ٍةىدي ثازاضتةي تايبةتي ٍةية كة 

كسدىي ئةزكةكاىي وةكو ئامساشيَكي ياضايي زِةضةٌ كة ثيَ ي دزاوة بؤ ئاضاىكازي جيَبةجيَ
ثةيوةضتة بة كازي ىيَودةولةتي، وة ثةيوةىدي ٍةية بة ضاالكيةكاىي زؤذاىةي كة طةزي ئةدا 
بؤ بةزذةوةىدي كؤمةل لة زِيَي ي ئةو زيكخساوة ىيَو دةولةتيةي كة كازمةىدة تيَيدا. بةآلو 

لِكو ديازة، وة ضيووزدازة بة ضسوشيت ئةو ثازاضتةط بة شيَوةيةكي زِةٍا ىية بة
فةزماىبةزيةتيةكةيةوة بةمةزجي تيَكيةداىي ئاضايض وضةقامطريي ئةو دةوَلةتةي كة 

 زيَكخساوةكةي كازي ليَ ئةكا. 
وة بابةتي ليَثسضساويةتي فةزماىبةزي ىيَودةولةتي بابةتيَكي طسىطة لةو ضةزخةدا لةبةز شؤز 

وَلةتيةكاٌ وة بآلوبووىياٌ لة ٍةموو دةوَلةتةكاىي جيَاىدا بووىي كازووبازي زيَكخساوة ىيَودة
لة بةز طسىطي كازةكاىياٌ وة زؤلياٌ لة ضةضثاىدىي ئاضايض و ضةقامطريي و ٍةزوةٍا 
ثيصكةشكسدىي خصمةتطوشازيةكاٌ و يازمةتي مسؤظايةتي وبطسة يازمةتي ضياضي بؤ 

ةماٌ بؤ ئةو باضة ٍةَلبرازد دزوضتكسدىي ضيطتني دميوكساضي و ....ٍتد. بؤية ئةو بابةت
بةآلو لةبةز ئةوةي ئةو بابةتة فساواىة ئيَنة ٍةوَلناٌ دا لةو تويَرييةوةية تةىَا باس لة ٍةىديَ 

 زيَكازي زِوالةتي و بابةتي خبةيية زوو كة بسيتني لة:
تةوةزي يةكةو: اليةىةكاىي تايبةمتةىد بة جوالىدىةوةي داواي ضصايي بةزامبةز فةزماىبةزي 

و دةولةتي.كة داواكازي طصيت و اليةىي شةزةزمةىد ياٌ تاواىميَكساو لة تاواىةكة وة ىيَ
دادطاكاٌ وة وةشيسي داد، ئةطسيَتةوة. دواي ئةوة ٍاتيية ضةز باضكسدىي ضؤىيةتي 
جوالىدىةوةي داواكة بةزامبةز فةزماىبةزي ىيَودةوَلةتي بةمنووىةي شييدوو كة لةكاتي 

تبيَت. وة ٍةزوةٍا حاَلةتةكاىي ليطتاىدىةوةي ثازضتة و دوزز بةدواطةزِاىدا دةضتناٌ كةو
 خطتيةوةي فةزماىبةزي ىيَودةوَليت  و واشٍيَياٌ لة ثازضتة بة خؤيةوة ئةطسيَت.
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تةوةزي دووةو:  لةو تةوةزةدا باضي بيةمايةتي ٍةزيَنايةتي ياضاي تاواىيناٌ خطتة زوو 
زماىبةزي ىيَو دةوَليت لةو بيةماية وة لةبةز ثةيوةىدي بة بابةتةكةوة وة بةدةزبووىي فة

ضؤىيةتي زةفتازكسدىي ئةو بيةماية لة اليةٌ دادطاكاٌ بةزامبةز ئةو تاواىاىةي كة 
فةزماىبةزة ىيَؤدةوَلةتيةكاٌ ئةجنامي ئةدةٌ، وة ٍةزوةٍا اليةىي ثةيوةىداز بة 

 جيَبةجيَكسدىي.
ةي ئةضةثيَيدزيَتة ضةز تةوةزي ضيَيةو: لةو تةوةزةدا ٍاتيية ضةز باضي ئةو ضصاياى

فةزماىبةزي ىيَودةوَليت، وة جؤزةكاىي ئةو ضصاياىة كة ضصاي تاواىي و ضصاي تةمبيَكسدٌ و 
ضصاي شازضتاىي ئةطسيَتة خؤيةوة، كة ئةشيَ لة يةك داوادا ٍةزضيَكياٌ بطسيَتةوة، وة 

كخساوة ىيَو ٍةوَلناىدا منووىةي شييدوو بةزجةضتة بكةيً كة زويداوة لة كاتي كازكسدىي زيَ
دةوَلةتيةكاٌ لة وآلتاىي جيَاٌ. وة ديازة كة ضصاي تاواىي و ضصاي شازضتاىي لةاليةٌ 
دادطاوة ئةضةثيَيسيَت، بةآلو ضصا تةمبيَكةزةكاٌ )تأديبية( لة اليةٌ كازطيَسيةوة ئةضةثيَيسيَ، 

 وة جؤزةكاىيصي دوو جؤزي ضةزةكني: 
ضي زِاميازي و زةوشيت وثيصةيي يةكةمياٌ: ضةزثيَضي فةزماىبةزيةتي كة ضةزثيَ

 ئةطسيَتةوة.
دووةمياٌ: جؤزةكاىي ضصاي تةمبيَكسدٌ كة ئةويض البسدٌ لة زِاذةو زِاطستين كسيَ و 
لؤمةكسدٌ بة ىووضساو وطةزِاىدىةوةي ثازة و دابةشاىدىي ثمةي فةزماىبةزيةتي و دواخطتين 

يكً لة ضصاكاىي تةمبيَكسدىي ثمة بةزش كسدىةوة و ثيَبرازدٌ ئةطسيَتةوة ، كة شؤزبةياٌ ىص
 فةزماىبةزي ئاضايي.      

ٍيوادازيً ئةو تويَرييةوةية ضوودبةخض بيَت بؤ ٍةموو اليةىةكاىي ياضا وة ببيَتة يةكيَك لة 
تويَرييةوةكاىي طسىط لةو بابةتة وة مامؤضتاياىي ٍاوزيَه و قوتابيةكامناٌ ضوودي ليَوةزبطسٌ 

تؤمازطةي ضاكةكامناٌ تؤماز بكسيَت وة خوا ثصت و  وة ببيَت بة ضاكةيةك بؤماٌ وة لة
                             ثةىاي ٍةمووماٌ بيَت. 

 
                                                                                                                       

 تويَرةز
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Abstract 
 
Responsibility is the backbone of all legal systems. It is not a 

mere legal concept; rather it is a social system related to all 

sciences including the science of law. Originally, 

responsibility is linked to freedom and to the will of human 

being in making decision. Undoubtedly, an international 

official is responsible for his/her works and conducts while 

performing his/her daily tasks. Meanwhile, he/she has been 

given a kind of immunity to facilitate the performance of 

his/her tasks as a genuine legal tool related to international 

work, and to the daily activities that he/she achieves for the 

public interest through the international organization where 

he/she is employed. However, it shall not be an absolute 

immunity, but limited to the nature of the job, provided that it 

does not threaten the security and stability of the country 

where the organization operates.  

 

The subject of responsibility of international official is very 

significant nowadays due to the increased activities of 

international organizations, and their deployment in all 

countries of the world. This is because of the importance of 

their activities and role in achieving security and stability, 

providing services and humanitarian aids, and even political 

support to set up a democratic system, etc. Thus, we have 

chosen this topic, and since it is very broad, we will try here 

to discuss only some formal procedures which are:  

 

Chapter one: It includes aspects of filing a lawsuit against an 

international official by the public prosecution, aggrieved 

party, victim, courts, or the minister of justice. Then, we talk 

about how to move the lawsuit against the international 

official with live examples obtained during the search, in 

addition to cases of waiving immunity, excluding 

international officials and abandonment of immunity.        
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Chapter two: This chapter deals with the regional principle of 

the criminal law, as it is related to the subject of this study, 

the exception of international officials from this principle, and 

the way this principle is used by the courts against crimes 

committed by international officials, and the competent 

authorities of its execution.  

 

Chapter three: In this chapter, we investigate the sanctions 

imposed on international officials, and the types of sanctions 

that include criminal, disciplinary and civil sanctions. It is 

possible that one lawsuit takes all the three types. We also try 

to give live examples occured during the work of 

international organizations in world countries. It is obvious 

that criminal and civil sanctions are imposed by courts, 

whereas disciplinary sanction is imposed by the 

administration. The disciplinary sanction is of two main 

types: the first is job offences that involve political, 

behavioural and professional offenses; second: forms of 

disciplinary sanction including dismissal from services, 

payment suspension, written warning, payment refund, job 

degradation, upgrade deferral, and fine.  

 

We hope this study be useful for all those concerned with law, 

and becomes one of the important studies in this field. We 

hope also that my colleague teachers and students benefit 

from it, and be in the record of our good deeds. Allah helps us 

all.  
 

 

                                                                The researcher 

    

 
  )اليوامش التفصيمية( 

                                                 

(
1

ماجسحٍز بعىىان )المسؤولٍة الجزائٍة للمىظف الذولً( للطالبة رسالة  مه الثالث فصلالباالصل (هذا البحث هى 

، 2668فٍان فاروق محمذ والحً اشزفث علٍها وجمث مىاقشحها فً كلٍة القاوىن والسٍاسة بجامعة صالح الذٌه سىة 

ن هى وفس عىىان الزسالة والٌىاسب ولكىً وجذت العىىاوكان عىىان الفصل المسؤولٍة الجزائٍة للمىظف الذولً 



35 

 

                                                                                                                                               

_  المححىي فغٍزت العىىان الى )االجزاءات الشكلٍة والمىضىعٍة الخاصة بالمسؤولٍة الجزائٍة للمىظف الذولً

 .ثم اضفث الٍها اضافات رأٌحها  ضزورٌة للبحث (دراسة قاوىوٍة مقاروة 

 -عمػػاف ،مكتبػػة دار الثقافػػة لمنشػػر والتوزيػػع ،2ط ،مػػات الجزائيػػةشػػرح قػػانوف أصػػوؿ المحاك ،د. حسػػف الجوخػػدار (2)
 -التوزيػػع، عمػػافدار الثقافػػة لمنشػػر و  ،شػػرح قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة -د. كامػػؿ السػػعيد .65ص -1997
 .42ص ،2665

 .39-38ص ح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، المجمد األوؿ، مطبعة اإلرشاد، بغداد،شر  د. عباس الحسني، (3)

 -، دار الحكمػة لمطباعػة والنشػر، الموصػؿ2ح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائيػة، طشر  سعيد حسب اهلل عبداهلل، (4)
 .37ص ،1998

 .24ص بال سنة الطبع، -. سميـ إبراىيـ حربة، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات، بغداددعبداألمير العكيميو  (5)

 .86ص ،1986 -، منشورات عويدات، بيروت1الجزائية، طعاطؼ النقيب، أصوؿ المحاكمات د. (6)

 .13ص ،2665 -ح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مطبعة الزماف، بغدادشر  جماؿ محمد مصطفى، (7)

-34ص ،2663 -، مطبعػػة منػػارة، أربيػػؿ1ح قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة، طشػػر  ر محمػػد قػػادر،د. رزكػػا (8)
35. 

 .42-41ص ر سابؽ،د. عاطؼ النقيب، مصد (9)

ي قػانوف أحكػاـ الػبطالف فػ : جػواد الرىيمػي،ويقصد بالمدعي الشخصػي: المجنػى عميػو او المتضػرر مػف الجريمػة(10)
 .75-74ص . عاطؼ النقيب، مصدر سابؽ،116-169، ص2663 -أصوؿ المحاكمات الجزائية، بغداد

 -عمػاف ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع،1طي قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، الوجيز ف د. محمد صبحي نجـ، (11)
 .166-165ص ،2666

 .116ص ،مصدر سابؽ ،جواد الرىيمي (12)

 .61-59ص ح قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية، مصدر سابؽ،شر  د. رزكار محمد قادر، (13)

عالقػػػات فػػػي مكتػػػب  16/16/2667مقابمػػػة خاصػػػة مػػػع وزيػػػر الخارجيػػػة العراقػػػي السػػػيد )ىوشػػػيار الزيبػػػاري( فػػػي (14)
 الحزب الديمقراطي الكوردستاني في صالح الديف.

 فضيحة النفط مقابؿ الغذاء:  المتاح عمى الموقع االلكتروني  (15)
<www.BBC.Arabic.com> last visited: 02/09/2007.  

الوكالة الشػيعية  ،الغذاء وعناف يتوعد بمعاقبة المتورطيف العراؽ يطاؿ محاكمة المتورطيف في برنامج النفط مقابؿ(16)
 المتاح عمى الموقع االلكتروني: ،لألنباء

<www.ebaa.net> last visited 15/08/2007. 
 -داديػػػة، بغػػػداد، مطبعػػػة األديػػػب البغ1لجنػػػائي لمدولػػػة فػػػي القػػػانوف الػػػدولي، طاالختصػػػاص ا د. زىيػػػر الزبيػػػدي، (17)

 .21ص ،1986

، 1982المبػادئ العامػة فػي قػانوف العقوبػات، طبعػة سػنة د. عمي حسيف الخمػؼ ود. سػمطاف عبػدالقادر الشػاوي، (18)
 .85ص مطابع الرسالة بالكويت،

 ،1989، دار النيضة العربية، القاىرة، سنة الطبع 6طلقسـ العاـ، شرح قانوف العقوبات ا محمود نجيب حسني، (19)
 .121ص

 -، مطبعػػػة أوفسػػػيت الزمػػػاف، بغػػػدادشػػػرح قػػػانوف العقوبػػػات القسػػػـ العػػػاـ ،د. فخػػػري عبػػػدالرزاؽ صػػػمبي الحػػػديثي (20)
 ،1974 -، مطبعػة العػاني، بغػداد1ألحكاـ العامة في قانوف العقوبػات، طا . المحامي محسف ناجي،77، ص1992
 .45ص

http://www.bbc.arabic.com/
http://www.ebaa.net/
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 ،1986 -بغػػداد بموماسػػي فػػي العػػراؽ، مطبعػػة أسػػعد،ممبعػػوث الدالحصػػانة القضػػائية ل ،سػػييؿ حسػػف الفػػتالويد. (21)

 .287-284ص

ممارسػة الموظػؼ لمحريػات العامػة فػي القػانوف االداري والقػانوف الػدولي، بػال  د. السيد عبدالحميد محمد العربػي، (22)
 .661-666ص، 2663مكاف الطبع، 

قميميػػة "دراسػػ ،د. احمػػد أبػػو الوفػػا(23)  ،دار النيضػػة العربيػػة ،1ط ،ة قانونيػػة"جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة كمنظمػػة دوليػػة وا 
 .454ص ،1999 -القاىرة

 .225ص ،1986الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  سنة الطبع ،الموظؼ الدولي د. جماؿ طو ندا، (24)

 .294ص ،مصدر سابؽ ،جامعة الدوؿ العربية ،د. احمد أبو الوفا (25)

 .393ص ،المصدر السابؽ (26)

( وىػػو موظػػؼ سػػوفيتي الجنسػػية اتيػػـ بالتجسػػس Gubiteherالسػػوابؽ القضػػائية تؤكػػد ىػػذا المعنػػى ففػػي قضػػية ) (27)
ويعمؿ باألمانة العامة وقد أوضح المدعي العاـ األميركي أف "التجسس غير مشروع وليس عماًل مف أعماؿ الوظيفة 

الوظيفة ال يحوؿ والقبض عميػو طالمػا قػارؼ ىػذا  الدولية وأف التمتع باإلمتيازات والحصانات الالزمة لممارسة أعماؿ
" الخاصػػػة بػػػالموظفيف Leff Caseالسػػػموؾ الشػػػائف الػػػذي يتعػػػارض مػػػع واجبػػػات الوظيفػػػة". كػػػذلؾ مػػػا جػػػاء قضػػػية "

األمػػريكييف العػػامميف بمنظمػػة اليونسػػكو بػػأف ىنػػاؾ ثمػػة التػػزاـ عمػػى الموظػػؼ الػػدولي أف يطيػػع قػػوانيف دولتػػو وأحكػػاـ 
بتطبيػػؽ ىػػذه القػػوانيف كمػػا عميػػو كػػذلؾ أال يخػػالؼ القواعػػد الرسػػمية فػػي األمػػـ المتدينػػة. راجػػع فػػي محاكميػػا التػػي تقػػـو 

 مـ المتحدة وجامعة الدوؿ العربية، مجمة العمـو اإلدارية،الوظيفة الدولية مع إشارة خاصة لأل ف فودة،د. عزالدي :ذلؾ
 .125ص ،1964سنة  -، العدد األوؿ، يونيوالسنة السادسة

 -القضػاء الجنػائي المنظمػات الدوليػة، دار النيضػة العربيػة، القػاىرةالحصػانة مػف  بدالعزيز محمػد سػرحاف،د. ع (28)
 .333ص ،1996

 .663ص د. السيد عبدالحميد محمد العربي، مصدر سابؽ، (29)

 .452ص ،2666دار النيضة العربية، القاىرة،  ية،لالعالقات الدو الدولي و قانوف ال، د. أحمد أبو الوفا (30)

 .276ص قانوف الدولي اإلداري، مصدر سابؽ،ال د. عبدالعزيز سرحاف، (31)

، ه، كميػػػػػػة القػػػػػػانوف ، جامعػػػػػػة بغػػػػػػداداطروحػػػػػػة دكتػػػػػػورامسػػػػػػؤولية المنظمػػػػػػة الدوليػػػػػػة، ىػػػػػػديؿ صػػػػػػالح الجنػػػػػػابي،  (32)
 .2276ص الدولي، مصدر سابؽ، الموظؼ جماؿ طو ندا،..د198ص

 .664ص بدالحميد محمد العربي، مصدر سابؽ،د. السيد ع(33)

 .664ص المصدر السابؽ، (34)

 .393ص 1983القاىرة، سنة الطبع  ،3ط د. صالح الديف عامر، قانوف التنظيـ الدولي، (35)

 .452ص ،2663طبعة سنة  ،دار النيضة العربيةالعالقات الدبموماسية والقنصمية،  قانوف د. أحمد أبو الوفا، (36)

 .452ص لسابؽ،المصدر ا (37)

فػػي مكتػػب العالقػػات لمحػػزب  16/16/2667مقابمػػة خاصػػة مػػع وزيػػر الخارجيػػة السػػيد )ىوشػػيار الزيبػػاري( فػػي  (38)
 الديمقراطي الكردستاني في مصيؼ صالح الديف.

 ،1998، دار النيضػػػػة الغربيػػػػة، القػػػػػاىرة، 5ط لوسػػػػيط فػػػػي قػػػػػانوف المنظمػػػػات الدوليػػػػة،ا د. احمػػػػد أبػػػػو الوفػػػػا،  (39)
 .278ص

 ،1الموظؼ الدولي في بيئتو المينية ودوره في حػؿ المنازعػات بالوسػائؿ السػممية، ط د. رجب عبدالمنعـ متولى، (40)
 .68ص ،2661/2662بال مكاف الطبع،

 .286ص ،مصدر سابؽ ،الوسيط في قانوف المنظمات الدولية ،د. احمد أبو الوفا :نقاًل عف(41)
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والتػػي يػػنص "إف االمتيػػازات والحصػػانات  1946مػػـ المتحػػدة لعػػاـ ( مػػف اتفاقيػػة مزايػػا وحصػػانات اال26الفصػػؿ ) (42)

إنمػا تعطػى لممػوظفيف لمصػمحة األمػػـ المتحػدة ولػيس لمصػمحتيـ الشخصػية، ويسػػتطيع األمػيف العػاـ، بػؿ يجػب عميػػو 
رفػػع الحصػػانة عػػف الموظػػؼ فػػي جميػػع الحػػاالت التػػي يػػرى فييػػا أف ىػػذه الحصػػانة تحػػوؿ دوف قيػػاـ العدالػػة، وحيػػث 

عيػا دوف اف يضػػر ذلػؾ بمصػػالح المنظمػة، أمػػا بخصػوص األمػػيف العػاـ فممجمػػس االمػف حػػؽ رفػع الحصػػانة يمكػف رف
 عنو".

 ،2661، دار النيضة العربية، القػاىرة، 1ط ،االمـ المتحدة ،النظرية العامة ،المنظمات الدولية د. عمي ابراىيـ، (43)
 .471-476ص

 المتاح عمى الموقع االلكتروني ،عراؽمسؤوؿ أممي سابؽ يعترؼ بقبض رشاوى مف عقود ال(44)
<www.arabic.cnn.com> last visited: (15/09/2007. 

 
 :المتاح عمى الموقع االلكتروني ،أخبار قناة الجزيرة - 

<www.aljazeera.net> last visited: 20/09/2007. 
 المتاح عمى الموقع االلكتروني ،3/9/2667، في 12869زيرة عمى االنترنيت، العدد صحيفة الج (45)

<http://www.al-jazirah.com.>last visited: (03/09/2007). 

<http://news.bbc.com> last visited: (01/09/2007). 

<http://masrawy.com> last visited: (23/08/2007). 
فػػػي مكتػػػب عالقػػػات  16/16/2667مقابمػػػة خاصػػػة مػػػع وزيػػػر الخارجيػػػة العراقػػػي السػػػيد )ىوشػػػيار الزيبػػػاري( فػػػي (46)

 الحزب الديمقراطي الكردستاني في مصيؼ صالح الديف.

 .472ص االمـ المتحدة، مصدر سابؽ، -، المنظمات الدولية، النظرية العامةد. عمي ابراىيـ (47)

جامعػة  ،أطروحػة دكتػوراه ،دور القانوف الدولي الجنائي فػي حمايػة حقػوؽ االنسػاف د. عبداهلل عمي عبو سمطاف، (48)
 .157ص ،2664 -كمية القانوف ،الموصؿ

 .61ص ،1967 -القاىرة ،دار النيضة العربية ،التأديبية لمموظؼ العاـ المسؤولية ،د. محمد جودت الممط (49)

 .47ص ،1983 -عماف ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،النظاـ القانوني لمجزاء التأديبي ،د. عبدالقادر الشيخمي (50)

 ،2666بػػال مكػػاف الطبػػع، ،سػػؤولية المػػوظفيف ومسػػؤولية الدولػػة فػػي القػػانوف المقػػارفم ،د. طػػالؿ عػػامر الميتػػار (51)
 .31ص

، كميػػػة 2661رسػػػالة ماجسػػػتير،   ،سػػػؤولية الموظػػػؼ الػػػدولي فػػػي مجػػػاؿ الوظيفػػػة الدوليػػػةم ،ثابػػػت محمػػػد عبػػػداهلل(52)
 .24ص القانوف، جامعة بغداد،

 ،جامعػة الػدوؿ العربيػة ،رسػالة ماجسػتير ،المزايػا والحصػانات ،المنظمػات الدوليػة فػي العػراؽ ،ذنوف فتيػاف حسػيف(53)
 وما بعدىا. 71ص، 1996 -ث والدراسات العربيةو معيد البح ،المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو

منشػػػأة المعػػػارؼ باإلسػػػكندرية بػػػال سػػػنة  ،سػػػمطات األمػػػف والحصػػػانات واإلمتيػػػازات الدبموماسػػػي ،د. فػػػاوي المػػػالح(54)
 .518ص ،الطبع

(55)
 Carol Crosswell (protection of international personnel abroad)- ocean publication- 

New York- 1952- p63. 
(56)

Ibid- p66. 
 .513ص ،مصدر سابؽ ،فاوي المالح ( 57)

مطبعػة  ية لممبعػوث الدبموماسػي فػي العػراؽ،الحصػانة القضػائ ،مزيد مف التفاصيؿ راجع: سييؿ حسف الفتالويمل (58)
 .235ص ،1986 -بغداد ،أسعد

 .261-266ص ،مصدر سابؽ ،جماؿ طو نداد.  (59)

http://www.arabic.cnn.com/
http://www.aljazeera.net/
http://www.al-jazirah.com./
http://news.bbc.com/
http://masrawy.com/
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       .77ص ثابت محمد عبداهلل، مصدر سابؽ، (60)

 .289ص لوسيط في قانوف المنظمات الدولية، مصدر سابؽ،ا د. احمد أبو الوفا،(61)

 .295ص د. عبدالعزيز محمد سرحاف، مصدر سابؽ،(62)

 .135ص ،مصدر سابؽ ،د. جماؿ طو ندا (63)

 .367ص ،العامة في قانوف االمـ، منشأة المعارؼ، االسكندرية، بال سنة طبعاالحكاـ ،محمد طمعت الغنيمي (64)

 .96ص ،مصدر سابؽ ثابت محمد عبداهلل، (65)

 .165 ،1986الييئة المصرية العامة لمكتاب  ،مسؤولية المنظمات في مجاؿ الوظيفة الدولية ،د. جماؿ طو ندا (66)

 .99ص ،مصدر سابؽ ،ثابت محمد عبداهلل(67)

 ،دار النيضػػة العربيػػة ،1ج ،الػػوجيز فػػي القضػػاء اإلداري مبػػدأ المشػػروعية ومجمػػس الدولػػة ،عاد الشػػرقاويد. سػػ (68)
 .269ص ،1981 -القاىرة

 .72ص ،مصدر سابؽ ،مسؤولية المنظمات ،د. جماؿ طو ندا (69)

جامعػة  ،المسؤولية الدولية دراسة ألحكػاـ القػانوف الػدولي ولتطبيقاتيػا التػي تيػـ الػدوؿ العربيػة ،محمد حافظ غانـ (70)
 .42ص ،1962 -معيد الدراسات العربية العالية ،الدوؿ العربية

 .162،صمصدر سابؽ ،ثابت محمد عبداهلل (71)

 .179-178ص ، مسؤولية المنظمات، مصدر سابؽ،د. جماؿ طو ندا( 72)

 .162ص د عبداهلل، مصدر سابؽ،ثابت محم (73)

 المتاح عمى الموقع االلكتروني ،5/9/2667 ،تعميؽ مياـ المسؤوؿ عف برنامج النفط مقابؿ الغذاء (74)
<www.arabic.cnn.com> last visited: (05/09/2007). 

 .33ص ،مصدر سابؽ ،ثابت محمد عبداهلل (75)

 .151ص ،1983 -عماف ،دار الفكر العربي ،النظاـ القانوني لمجزاء التأديبي ،عبدالقادر الشيخمي د.(76)

، 2664الجزاءات التأديبية واالنسحاب في قانوف المنظمات الدولية، رسالة ماجسػتير، ،أركاف حميد جديع الدليمي(77)
 .66ص ،عة بغدادمكمية القانوف، جا

 .169ص ،1973 -القاىرة ،لية التأديبيةالمسؤو  ،د. مغاوري محمد شاىيف(78)

 ( مف النظاـ األساسي لموظفي االمـ المتحدة.1المادة )(79)

 مف نظاـ موظفي األمـ المتحدة. 1/3المادة (80)

 -القػػاىرة ،دار النيضػػة العربيػػة ،النظػػاـ القػػانوني لموظيفػػة العامػػة الدوليػػة )دراسػػة مقارنػػة( ،د. صػػالح الػػديف فػػوزي(81)
 .164ص ،1991

 .77ص ،المصدر السابؽ (82)

 مف النظاـ األساس لموظفي األمـ المتحدة.¼ المادة (83)

 مف النظاـ اإلداري لموظفي األمـ المتحدة. 116/3القاعدة (84)

 مف النظاـ األساسي لموظفي األمـ المتحدة. 16/2المادة  (85)

اـ توقيػع إجػراءات تأديبيػة عمػى مػف النظػاـ األسػاس لشػؤوف المػوظفيف عمػى أف )لممػدير العػ 36/2تنص القاعدة  (86)
 937الحوليػة القانونيػة لألمػـ المتحػدة، )قضػية فيميػاور( حكػـ رقػـ ( انظػر الموظفيف الذي يكػوف سػموكيـ غيػر مػرض

 .369ص ،2662 -نيويورؾ ،، األمـ المتحدة1988لسنة 

 .76ص ،مصدر سابؽ ،أركاف حميد جديع الدليمي (87)

 ( مف النظاـ اإلداري لموظفي األمـ المتحدة.116/4القاعدة ) (88)

http://www.arabic.cnn.com/
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 .71ص ،مصدر سابؽ ،أركاف حميد جديع الدليمي (89)

 .56ص ،مصدر سابؽ ،ثابت محمد عبداهلل(90)

 -نيويػػػورؾ ،األمػػػـ المتحػػػدة ،1988لسػػػنة  858حكػػػـ رقػػػـ  ،)قضػػػية ويسػػػت( -الحوليػػػة القانونيػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة (91)
 .264ص ،2661

 .51ص ،مصدر سابؽ ،ت محمد عبداهللثاب (92)

 -نيويػػػورؾ ،األمػػػـ المتحػػػدة ،1992لسػػػنة  1195حكػػػـ رقػػػـ  ،)قضػػػية ناجيػػػو( -الحوليػػػة القانونيػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة (93)
 .467-466ص ،2662

 .234ص ،مصدر سابؽ ،د. جماؿ طو ندا (94)

 .97-96ص ،مصدر سابؽ ،د. صالح الديف فوزري (95)

 -نيويػػورؾ ،األمػػـ المتحػػدة ،1994لسػػنة  1994حكػػـ رقػػـ  ،)قضػػية السػػيدس( -الحوليػػة القانونيػػة لألمػػـ المتحػػدة (96)
 .486ص ،2661

 -نيويػػػورؾ ،األمػػػـ المتحػػػدة ،1987لسػػػنة  816حكػػػـ رقػػػـ  ،)قضػػػية ناجمػػػاف( -الحوليػػػة القانونيػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة (97)
 .165-164ص ،2662

 -نيويػػورؾ ،األمػػـ المتحػػدة ،1994لسػػنة  671حكػػـ رقػػـ  ،)قضػػية غػػرينبالت( -الحوليػػة القانونيػػة لألمػػـ المتحػػدة (98)
 .487ص ،2661

 وما بعدىا. 72ص ،مصدر سابؽ ،أركاف حميد جديع الدليمي(99)

 
 )المصادر(

قميميػػة "دراسػػة قانونيػػة"، ط .1 دار  ،1د. احمػػد أبػػو الوفػػا، جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة كمنظمػػة دوليػػة وا 
 .1999 -النيضة العربية، القاىرة 

 .2666د. أحمد أبو الوفا، القانوف الدولي والعالقات الدولية، دار النيضة العربية، القاىرة،  .2
د. أحمػد أبػو الوفػا، قػانوف العالقػات الدبموماسػية والقنصػمية، دار النيضػة العربيػة، طبعػة سػػنة  .3

2663. 
، دار النيضػة الغربيػة، القػاىرة، 5ظمػات الدوليػة، طد. احمد أبو الوفا، الوسيط فػي قػانوف المن .4

1998. 
أركػػػاف حميػػػد جػػػديع الػػػدليمي، الجػػػزاءات التأديبيػػػة واالنسػػػحاب فػػػي قػػػانوف المنظمػػػات الدوليػػػة،  .5

 ، كمية القانوف، جامعة بغداد.2664رسالة ماجستير، 
ماجستير،   د. ثابت محمد عبداهلل، مسؤولية الموظؼ الدولي في مجاؿ الوظيفة الدولية، رسالة .6

 ، كمية القانوف، جامعة بغداد.2661
د. جمػػاؿ طػػو نػػدا، الموظػػؼ الػػدولي، الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب، القػػاىرة،  سػػنة الطبػػع  .7

1986. 
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د. جمػػاؿ طػػو نػػدا، مسػػؤولية المنظمػػات فػػي مجػػاؿ الوظيفػػة الدوليػػة، الييئػػة المصػػرية العامػػة  .8
 .1986لمكتاب 

 -المحاكمػػػات الجزائيػػػة، مطبعػػػة الزمػػػاف، بغػػػدادجمػػػاؿ محمػػػد مصػػػطفى، شػػػرح قػػػانوف أصػػػوؿ  .9
2665. 

. عاطؼ 2663 -جواد الرىيمي، أحكاـ البطالف في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، بغداد .16
 النقيب.

، مكتبة دار الثقافػة لمنشػر 2د. حسف الجوخدار، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، ط .11
 .1997 -والتوزيع، عماف

منظمػػات الدوليػػة فػػي العػػراؽ، المزايػػا والحصػػانات، رسػػالة ماجسػػتير، ذنػػوف فتيػػاف حسػػيف، ال .12
جامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة، المنظمػػػة العربيػػػة لمتربيػػػة والثقافػػػة والعمػػػوـ، معيػػػد البحػػػوث والدراسػػػات 

 .1996 -العربية

د. رجػػب عبػػدالمنعـ متػػولى، الموظػػؼ الػػدولي فػػي بيئتػػو المينيػػة ودوره فػػي حػػؿ المنازعػػات  .13
 .2661/2662، بال مكاف الطبع،1بالوسائؿ السممية، ط

 -، مطبعػػة منػػارة، أربيػػؿ1د. رزكػػار محمػػد قػػادر، شػػرح قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة، ط .14
2663. 

، مطبعػػة األديػػػب 1د. زىيػػر الزبيػػدي، االختصػػاص الجنػػائي لمدولػػة فػػي القػػانوف الػػدولي، ط .15
 .1986 -البغدادية، بغداد

، دار 1ي مبػدأ المشػروعية ومجمػس الدولػة، جد. سعاد الشرقاوي، الوجيز فػي القضػاء اإلدار  .16
 .1981 -النيضة العربية، القاىرة

، دار الحكمػة لمطباعػة 2سعيد حسب اهلل عبداهلل، شػرح قػانوف أصػوؿ المحاكمػات الجزائيػة، ط .17
 .1998 -والنشر، الموصؿ

د. السػػػيد عبدالحميػػػد محمػػػد العربػػػي، ممارسػػػة الموظػػػؼ لمحريػػػات العامػػػة فػػػي القػػػانوف االداري  .18
 .2663والقانوف الدولي،  بال مكاف الطبع، 

د. سػػػييؿ حسػػػف الفػػػتالوي، الحصػػػانة القضػػػائية لممبعػػػوث الدبموماسػػػي فػػػي العػػػراؽ، مطبعػػػة  .19
 .1986 -أسعد، بغداد

 .1983، القاىرة، سنة الطبع 3د. صالح الديف عامر، قانوف التنظيـ الدولي، ط .26

الدوليػة )دراسػة مقارنػة(، دار النيضػة د. صالح الديف فوزي، النظػاـ القػانوني لموظيفػة العامػة  .21
 .1991 -العربية، القاىرة

د. طػػػالؿ عػػػامر الميتػػػار، مسػػػؤولية المػػػوظفيف ومسػػػؤولية الدولػػػة فػػػي القػػػانوف المقػػػارف، بػػػال  .22
 .2666مكاف الطبع،

 .1986 -، منشورات عويدات، بيروت1عاطؼ النقيب، أصوؿ المحاكمات الجزائية، طد.  .23
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صػوؿ المحاكمػات الجزائيػة، المجمػد األوؿ، مطبعػة اإلرشػاد، د. عبػاس الحسػني، شػرح قػانوف أ .24
 بغداد.

بػال سػنة  -عبداألمير العكيمي ود. سميـ إبػراىيـ حربػة، شػرح قػانوف أصػوؿ المحاكمػات، بغػداد .25
 الطبع.

د. عبدالعزيز محمد سرحاف، الحصانة مف القضاء الجنائي المنظمات الدولية، دار النيضة  .26
 .1996 -العربية، القاىرة

 عبدالعزيز سرحاف، القانوف الدولي اإلداري، مصدر سابؽ.د.  .27

د. عبػػػداهلل عمػػػي عبػػػو سػػػمطاف، دور القػػػانوف الػػػدولي الجنػػػائي فػػػي حمايػػػة حقػػػوؽ االنسػػػاف،  .28
 .2664 -أطروحة دكتوراه، جامعة الموصؿ، كمية القانوف

 .1983 -د. عبدالقادر الشيخمي، النظاـ القانوني لمجزاء التأديبي، دار الفكر العربي، عماف .29

د. عزالػػديف فػػودة، الوظيفػػة الدوليػػة مػػع إشػػارة خاصػػة لألمػػـ المتحػػدة وجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة،  .36
 .1964سنة  -مجمة العمـو اإلدارية، السنة السادسة، العدد األوؿ، يونيو

، دار النيضػػػة 1د. عمػػػي ابػػػراىيـ، المنظمػػػات الدوليػػػة، النظريػػػة العامػػػة، االمػػػـ المتحػػػدة، ط .31
 .2661العربية، القاىرة، 

د. عمي حسيف الخمؼ ود. سمطاف عبدالقادر الشاوي، المبادئ العامػة فػي قػانوف العقوبػات،  .32
 ، مطابع الرسالة بالكويت. 1982طبعة سنة 

د. فػػػاوي المػػػػالح، سػػػػمطات األمػػػػف والحصػػػانات واإلمتيػػػػازات الدبموماسػػػػي، منشػػػػأة المعػػػػارؼ  .33
 باإلسكندرية بال سنة الطبع.

ي، شػػرح قػػانوف العقوبػػات القسػػـ العػػاـ، مطبعػػة أوفسػػيت د. فخػػري عبػػدالرزاؽ صػػمبي الحػػديث .34
 . 1992 -الزماف، بغداد

شػػرح قػػانوف أصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة، دار الثقافػػة لمنشػػر والتوزيػػػع،  -د. كامػػؿ السػػعيد  .35
 .2665 -عماف

36. Carol Crosswell (protection of international personnel abroad)- ocean 

publication- New York- 1952- p63 

 -، مطبعػة العػاني، بغػداد1المحامي محسف نػاجي، األحكػاـ العامػة فػي قػانوف العقوبػات، ط .37
1974. 

 .1973 -د. مغاوري محمد شاىيف، المسؤولية التأديبية، القاىرة .38

 -د. محمد جودت الممػط، المسػؤولية التأديبيػة لمموظػؼ العػاـ، دار النيضػة العربيػة، القػاىرة .39
1967. 

المسػػؤولية الدوليػػة دراسػػة ألحكػػاـ القػػانوف الػػدولي ولتطبيقاتيػػا التػػي تيػػـ محمػػد حػػافظ غػػانـ،  .46
 .1962 -الدوؿ العربية، جامعة الدوؿ العربية، معيد الدراسات العربية العالية
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، دار الثقافة لمنشر 1د. محمد صبحي نجـ، الوجيز في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، ط .41
 .2666 -والتوزيع، عماف

نيمػي، االحكػاـ العامػة فػي قػانوف االمػـ، منشػأة المعػارؼ، االسػكندرية، بػال محمد طمعػت الغ .42
 سنة طب.

، دار النيضػػػة العربيػػػة، 6د.محمػػػود نجيػػػب حسػػػني، شػػػرح قػػػانوف العقوبػػػات القسػػػـ العػػػاـ، ط .43
 .1989القاىرة، سنة الطبع 

 ىػػديؿ صػػالح الجنػػابي، مسػػؤولية المنظمػػة الدوليػػة، اطروحػػة دكتػػوراه، كميػػة القػػانوف ، جامعػػة .44
 بغداد. د.جماؿ طو ندا، الموظؼ الدولي.

 

 حوليات االمـ المتحدة وانظمتيا:

، األمـ المتحدة، 1988لسنة  937الحولية القانونية لألمـ المتحدة، )قضية فيمياور( حكـ رقـ  .45
 .2662 -نيويورؾ

 ( مف النظاـ اإلداري لموظفي األمـ المتحدة.116/4القاعدة ) .46

، األمػػػػـ 1988لسػػػػنة  858)قضػػػػية ويسػػػػت(، حكػػػػـ رقػػػػـ  -المتحػػػػدةالحوليػػػػة القانونيػػػػة لألمػػػػـ  .47
 .2661 -المتحدة، نيويورؾ

، األمػػػػـ 1992لسػػػػنة  1195)قضػػػػية ناجيػػػػو(، حكػػػػـ رقػػػػـ  -الحوليػػػػة القانونيػػػػة لألمػػػػـ المتحػػػػدة .48
 .2662 -المتحدة، نيويورؾ

، األمػػػـ 1987لسػػػنة  816)قضػػػية ناجمػػػاف(، حكػػػـ رقػػػـ  -الحوليػػػة القانونيػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة .49
 .2662 -المتحدة، نيويورؾ

، األمػػػـ 1994لسػػػنة  671)قضػػػية غػػػرينبالت(، حكػػػـ رقػػػـ  -الحوليػػػة القانونيػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة .56
 .2661 -المتحدة، نيويورؾ

، األمػػػـ 1994لسػػػنة  1994)قضػػػية السػػػيدس(، حكػػػـ رقػػػـ  -الحوليػػػة القانونيػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة .51
 .2661 -المتحدة، نيويورؾ

 .1946المتحدة لعاـ  اتفاقية مزايا وحصانات االمـ .52

 النظاـ اإلداري لموظفي األمـ المتحدة. .53

 النظاـ األساس لموظفي األمـ المتحدة. .54

 المقابالت:

فػي مكتػب  16/16/2667مقابمة خاصة مػع وزيػر الخارجيػة السػيد )ىوشػيار الزيبػاري( فػي  .55
 العالقات لمحزب الديمقراطي الكردستاني في مصيؼ صالح الديف.

 المواقع االلكترونية:

 فضيحة النفط مقابؿ الغذاء:  المتاح عمى الموقع االلكتروني  .56
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