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 تامنعستلالمركز الجامعي 
S 

اوانن ن ااجأااب   ا اماس  ادواد  اتتااهاا ادضااي  استثناًء عن امل 

اجلزاي  على املاوظف ن ادوادي ن املتاوااوين على إقليماا، بسب  ما يتمتعاون به من 

دان تطبيق ادضاباون يف ااواببه اإلارايي  على املتمتع من حااب  ازايي ، ااديت حتاول 

اب  اجلزايي  اديت يتمتع باا كباس مضواس احلا إّنمواها يتفاات عماوديًا، إذ  باا؛ غري أّن

املاوظف ن ادوادي ن )فا  سمسي  اشخاي ، بل ميكن أن تطال أسرهم( ديس هاو بفسه 

 بادنسب  دباق  املاوظف ن ادوادي ن )حااب  اظيفي  سمسي  فضط(.

 اا تشمل كّلاجأهل أّب ا ادنطاق املاوضاوع  دلحااب  اجلزايي  فإّنأّم 

تعمال دلحااب  ادذي يرت  آثاسًا قاباوبي  كرفع تلك ادسلاوكات ما  ا يشكل إساءة اس

ما تؤدي  )كضاواب ن املراس(من ادضاواب ن  ..، امع هذا فإّن.احلااب  أا املساءد  اجلنايي 

ادتنسيق ب ن إىل  خمادفتاا إىل املسا  باجأمن اادسالم  ادعام  ما يوفع ادوال ااملنظمات

 .ف ادواد  احااباتهتطاوسة املخادف  ااحرتام اداف  ادوادي  دلماوظ

ا ا ياواو ب ن ماادس احلاابات ادوادي  ما يرغم املاوظف ادواد  على  ؛هذا 

اإلد اء بشاادته أمام احملاكم اداونني  دوال ا استضبال، دكاون اإلعفاء من أداء ادشاادة 

    يتفرع عن احلااب  ادضاايي .
Le Résumé: 

L’Etat, à l’exception des citoyens et des étrangers, n’exerce pas sa 

compétence juridictionnelle pénale sur les fonctionnaires 

internationaux résidant sur son territoire, en raison de l’immunité 

pénale dont ils jouissent alors empêchant l’application de la loi 

procédural sur eux. Toutefois sa dimension se progresse  

verticalement; le contenu de l’immunité pénale réservées aux hauts 

fonctionnaires internationaux (étant officielle et personnelle voire 

même touchant leurs familles) ne ressemble pas à celui des autres 

fonctionnaires (immunité fonctionnelle et officielle). 

S’agissant de domaine objectif de l’immunité pénale, elle regroupe 

tous les  comportements à l’exclusion de ceux qui constituent un 

abus d’immunité, ayant des effets de droit comme la levée de 

l’immunité ou la poursuite pénale…, toutefois il existe des lois 

comme le code la route qui prévoit que sa violation transgresse la 

sécurité et la sûreté publique ce qui oblige les Etats et les 
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organisations à coordonner entre la gravité de l’infraction d’une 

part et l’observation de l’internationalité et l’immunité du 

fonctionnaire de l’autre part. 

Dans cette perspective, le droit international régissant les 

immunités n’oblige pas le fonctionnaire international de témoigner 

devant les juridictions nationales de l’Etat d’accueil, car le 

témoignage constitue une application de l’immunité 

juridictionnelle.   

 
هاس دلمنظمات ادوادي  شخاي  قاباوبي  دادي  تااه  باا  

اا بوان إقليم اإمنا هلا مضر يف داد  ما؛ اجنو ب ن أساق  تلك ادوال، غري أّب

املنظمات أشخاهًا نبيعي  تاطلع مباام خمتلف ، ابينام جنو ماوظف ن 

دادي ن تاوكل إديام ماام إداسي  أا فني  دتسيري شؤان املنظم  ادوادي ، 

من تالل  يت  ا ُيتااوس أن حتضق أهوافاا اتنجز اظايفاا املناون  باا إ ّااد

 أاازتاا اديت يعو املاوظف ادواد  عا  استمراسها.

املاوظف ادواد  هاو ذدك ادشخص ادطبيع  ادذي يتفرغ  إّن 

خلوم  منظم  دادي  قاو حتضيق أهوافاا، ُيشرف عليه أحو أاازتاا، 

اتفاقي  دادي ؛ اهاو من تتطلع  اخياع إىل بظام قاباوب  منحوس من

املنظم  ادوادي  أن يؤدَي ماامه يف استضالل انمأبين ؛ من أال ذدك 

سعى اجملتمع ادواد  إىل إحانته حبااب  حتاول دان تطبيق اجلاواب  

 عنه ادوال  اسيما داد  املضر. فاال أن حتيفاإلارايي  دلضاباون، 

تمتع باا تول على مركز أا اضعي  ي-باواه عام–ااحلااب   

ادشخص،  ا يتأثر من تالهلا بأي ش ء كادضاباون مثال، فيكاون بفال 

بعيوًا عن املضاضاةاداوضعي  تلك 
(1)

؛ ايف املعنى ادايق ينارف ماطلح 

احلااب  إىل إعفاء اجأفراد من ادتزام أا مسؤادي  بإعفايام من تطبيق 

ادضاواعو ادعام  يف املسايل ادضاايي  أا املادي 
(2)

. 

احلاابات ادوادي  امن ب ن 
(3)

ا اتفاق  أحاط ادضاباون ادواد  

املاوظف ن ادوادي ن حبااب  ازايي  حتى  ا ُيااس من تالهلا داتل ادواد  

املستضبل ، اداو كان ذدك قاباوبيًا يطبق على غريه؛ فباا ُتغل يو ادواد  من 
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ادضاايي  يف اجملال اجلزاي  بشكل استثناي  ااتتااهاتاا مماسس  سلطاتاا 

 ى أادئك املاوظف ن ادوادي ن.عل

 اه  اأّناخباملسأد  تضتا  ادتفايل اادتحليل،  غري أّن 

املاوظف ن ادوادي ن ديساوا ساواء يف مراتبام ما يوعاو إىل معرف  ادنطاق 

ادشخا  دلحااب  اجلزايي ، أي مضواس احلااب  اجلزايي  امواها 

 م  إدياا.كٌل حس  ادفئ  اديت ينت –بشكل عماودي-دلماوظف ن ادوادي ن 

امن ادناحي  اجأفضي  دلحااب  اجلزايي  )إن ااز ادتعبري( جنو  

باملعاالت ادضاباوبي  -يف جمال ادتطبيق-ادنطاق املاوضاوع  هلا، اهاو حمفاوف 

-حس  اجملال ادذي تستغرقه تلك احلااب ؛ فضو يتمسك املاوظف ادواد  

لي  حباابته اجلزايي  يف ماوااا  داوايح اقاواب ن دات-اكذدك منظمته

كضاواب ن املراس؛ أا ح ن حتاول تلك احلااب  دان إسغامه على أداء فعل 

ينوسج ضمن ا اتتااص ادضااي  اجلزاي  )ادشاادة(؛ امنه يكاون دزاما 

 ادتاوقف عنو ادنطاق املاوضاوع  دلحااب  اجلزايي .

مما فات بعرض تالل هذا املضال احلااب  اجلزايي  دلماوظف ادواد  من 

 حوادها املاوضاوعي ، يف مبحث ن هما:حيث مواها ادشخا  ا

 املبحث اجأال: املوى ادشخا  دلحااب  اجلزايي  ادوادي .

 املبحث ادثاب : احلواد املاوضاوعي  دلحااب  اجلزايي  ادوادي .     

املبحث األول: املدى الشخصي للحصانة اجلزائية
 

 الدولية.

منام(  اه  اجأااب اخبادنظام ادضاباوب  دلماوظف ن ادوادي ن ) يعّو

اادعريف، مبا فيه بظام احلاابات  ا اتفاق  ازءًا من أحكام ادضاباون ادواد 

ااملزايا، بذدك خيتلف أادئك املاوظفاون عن باق  اجأااب  يف داد  املضر، 

من بشانه املالح  اخلاه  به،  فف  اداوقت ادذي يستاوف اجأانيب

نظم  ادوادي بشاط املاوظف ادواد  إىل ادنفع ادعام ادعايو إىل امل ياواه
(4)

 ،

  اهاو ما يشكل أسا  احلاابات ادوادي .

املاوظفاون ادوادياون، حس  مراتبام،  تامن باحي  أترى، يتفاا

يف احلاابات ااملزايا ادوادي ، باإلضاف  إىل املاام اادسلطات؛ فاملنظمات 

ادوادي  على اتتالفاا تكاد  ا خترج عن نايفت ن من املاوظف ن ادوادي ن، 
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تام ادكتب  اادعمال  اديتاف  ثادث  ذات نبيع  تاه ، مع اااود ناي

ا ا يتمتع أفراد هذه ادفئ  عادة بأي  حااب  .ااملستخوم ن..
(5)

. 

ادضو فرضت نبيع  عمل اهليئ  ادوادي  ادتمايز ب ن ادفئات؛ إذ 

ختتلف فئات املاوظف ن املوبي ن ادوادي ن يف املنظمات ادوادي  ادعاملي  أا 

املتخاا  عن املاوظف ن يف اهليئات ادضاايي  كا ات اداواإلقليمي ، أا 

 ادوادي ، دكناا تتضانع يف احلاابات ااملزايا ادوادي .

يي  ختتلف يف مواها ادشخا ، حبيث جي  ادتمييز زااجل  احلااب إّن

ب ن كباس املاوظف ن )اجأم ن ادعام امساعويه أا باوابه اكذدك ادضااة 

ادذين يااهاون أعلى دساات ادسلك  ..(.احملكم  اامسجل ااملوع  ادعام 

باق  املاوظف ن اب نادوبلاوماس  اخلاسا ، 
(6)

    ذدك كما يل : .

احلصانة اجلزائية للفئة األوىل من املوظفني  املطلب األول:

هذه ادفئ  كباس املاوظف ن ادوادي ن مثل اجأم ن ادعام  تاّم الدوليني:

امساعويه أا باوابه
(7)

 ، اهم ذاا ادوساات ادضيادي
(8)

، اتام أياًا قااة 

احملاكم ادوادي  اشاغل  اظايف اإلداسة ادعليا فياا
(9)

؛ اميثل ادرييس 

اإلداسي اجأال أعلى هرم ادسلم اإلداسي ادواد ؛ اجنوه غادبًا أمينًا عامًا أا 

 أا سييسًا تنفيذيًا أا غري ذدك. مويرًا عامًا،

يازات ( من ا اتفاقي  املتعلض  بامت1/1/7اقو بات املادة )

ادرييس ''ماطلح على:" يعين  1497احااباتاا سن  املتخاا  اداوكا ات 

املسؤال ادتنفيذي ادرييس  دلاوكاد  املتخاا  املعني  ساواء  ''ادتنفيذي

 كان مويرًا عامًا أا غري ذدك".

فمثال هيئ  اجأمم املتحوة ااامع  ادوال ادعربي  امنظم  

تساوي  منازعات ا استثماس دوياا ادتعاان اإلسالم  اكذدك املركز ادواد  د

أمينًا عامًا
(10)

؛ كما قو يكاون يف أعلى اجلااز اإلداسي مويرًا عامًا
(11)

اهذه  

احلاد  كثرية يف اداوكا ات ادوادي  املتخاا 
(12)

؛ اميكن أن جنو ماطلح 

)سييس( كما هاو شأن ادبنك ادواد  دإلبشاء اادتعمري
(13)

حتاد ا ا اإن، هذا 

سييس ادلجن اجأماب  ادعام  ايرتأساا لت حمل اإلفريض  دويه جلن  ح
(14)

اأيًا ...
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من  املسؤال اإلداسي اجأال دوى املنظم  ادوادي  يعّو كابت ادتسمي  فإّن

دلفئ  اجأاىل اه  فئ  كباس املاوظف ن اإىل ااببه باوابه املكاوب ن ب ن 

امساعواه
(15)

 أا ممثلاوه. 

  دادي  دايما عن ادضااء ادواد  ااملشكل يف هيئات قاايي  أّم

فتام ادفئ  اجأاىل من املاوظف ن ادوادي ن يف املركز ادضاباوب ، امنام أقل 

حملكم  ادعول   من ادنظام اجأساس (14)من ذدك؛ ادضو بات املادة 

أعااء احملكم  يتمتعاون دوى مزااد  أعماهلم يف احملكم   "أّن ادوادي  على:

أهبح قااة  1492اوبياو ي 62با امتيازات ااحلاابات ادوبلاوماسي "، امنذ 

احملكم  باف  عام  يتمتعاون بامتيازات احاابات اتسايالت اهالحيات 

سؤساء ادبعثات ادوبلاوماسي  املعتموة دوى االد  ملك  هاودنوا
(16)

. 

امل يضتار ادتمييز داتل داد  املضر بل أاهت اجلمعي  ادعام  

  يف بلو آتر دألمم املتحوة بعو إقراس ا اتفاق ادسابق:"...إذا كان ادضاض

غري بلوه ك  يكاون بااوسة دايم  حتت تارف احملكم ، فينبغ  أن امنح ده 

ا امتيازات ااحلاابات ادوبلاوماسي  تالل فرتة إقامته هناك"
(17)

؛ إضاف  

مسجل احملكم  بذات احلاابات ااملزايا دابًا عن باق   وإىل ذدك يستفي

املاوظف ن ادوادي ن دوى احملكم 
(18)

 . 

س املاوظف ن ادوادي ن يف احلا ات اخلاه  أادئك ايانف مع كبا

املاوظفاون ادوادياون امللحضاون يف عواد قاوات اجأمم املتحوة حلفظ ادسالم، 

ادذين ترسلام اهليئ  إىل منانق ادنزاع، احيتفظ هؤ اء باف  املاوظف ن 

هؤ اء املاوظف ن ادوادي ن يتمتعاون با امتيازات ااحلاابات  ادوادي ن؛ إّن

، 1492مباوا  اتفاقي  امتيازات احاابات اجأمم املتحوة املضرسة هلم 

املمثل اخلاص دألم ن ادعام اادضايو ادعسكري ادعام  اتام ادفئ  اجأاىل

دلضاوة اسييس ادشرن  املوبي  اكباس املاوظف ن ادوادي ن املعااب ن هلم
(19)

؛ 

اهذه ادفئ  امنح ذات احلاابات املمناوح  اجأم ن ادعام دألمم املتحوة، مبا 

( من ا اتفاقي  املتعلض  بضاوات 62فياا اجلزايي ، اذدك حس  املادة )

(20)1427ادطاواسئ ادوادي  املرسل  إىل مار عام 
. 
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يف احلاابات -املركز ادضاباوب  دألم ن ادعام امساعويه يسااي إّن

يف أعلى مراتبام، اهاو ما يؤدي إىل ادوبلاوماسي  أعااء ادبعث  -ااملزايا

من اتفاقي  فيينا ادعالقات ادوبلاوماسي  املربم  ( 11/1تطبيق املادة )

، ااديت ااء فياا:" يتمتع املبعاوث ادوبلاوماس  باحلااب  1421سن  

ادضاايي  فيما يتعلق بادضااء اجلناي  دلواد  املعتمو دوياا"
(21)

، اه  

 مادة هاحل  ادتطبيق على ادفئ  اجأاىل من املاوظف ن ادوادي ن.   

أن احلااب  ادوبلاوماسي  اديت ينبغ    بياوحاملضال على إنالقه ا

أن يتمتع باا كباس املاوظف ن ادوادي ن تطابق حااب  املبعاوث ادوبلاوماس  

من اتفاقي  فيينا  17ادذي يناظره، ااديت من أهماا ما ااء يف بص املادة 

من ا اتفاقي  جأفراد  64حيث أقرت احلاابات اداواسدة يف املادة  1421

اس ، ااجأمر بفسه دوى اجأم ن ادعام امن يف أسرة املبعاوث ادوبلاوم

مرتبته
(22)

 اجأمر حيتاج إىل ادتوقيق. ، غري أّن

املسأد  بادتعادل اديست بادتطابق ادتام، فبإاراء معادد  يف  إنإذ 

املبعاوث حااب  اجلنايي  جنوها عنو ادفئ  اجأاىل تضرتب من احلااب  

 دلفئ  اجأاىل يف: ، دكن ختتلف اجأترية عن تلك املمناوح ادوبلاوماس 

  املضرسة دلوبلاوماس   ا –امناا اجلنايي –احلااب  ادضاايي

تعفيه من قااء داد  اإلسسال
(23)

يف اداوقت ادذي  ا تاواو  

داد  إسسال يف حاد  احلاابات ادوادي 
(24)

، اهاو ما يضابله 

بادنسب  دناواب امساعوي اجأم ن ادعام ادتنازل عن احلااب  أا 

 ادعام امن يساايه فمساءدته  ا سفعاا عنام، اعن اجأم ن

تكاون إ ا من قبل اجلااز ادسياس  )ادتنفيذي يف املنظم  

ادوادي (
(25)

. 
  ختاوف ادواد  املستضبل  دلبعث  من تطر املعامل  باملثل

اا ابتضام  ا جيو مضابال ده يف احلاابات ادوادي 
(26)

  . 
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اماثل احلاابات اجلزايي  دلفئ  اجأاىل، اإن كابت  امن ذدك فإّن

تلك املمناوح  دلمبعاوث ادوبلاوماس  من باحي  املاوضاوع، فا  ختتلف يف 

ادعناهر اديت تفرضاا نبيع  ادشخص ادواد  ادذي يتبعه كالهما، 

 ادواد  ااملنظم  ادوادي .

املوظفني الثانية من  للطائفة احلصانة اجلزائية املطلب الثاني:

ادي ن ادذين مياسساون هذه ادفئ  نايف  املاوظف ن ادو اتاّم الدوليني:

أعما ا هلا نابع فين، ايكاون عملام حتت سياس  كباس املاوظف ن ادوادي ن
(27)

 ،

ادشرحي  اجأاسع من ب ن املاوظف نايشكلاون 
(28)

مضاسب  بادطايف  اجأاىل،  

ايطلق عليام نايف  املاوظف ن ادوادي ن املاني ن
(29)

، اه  ختاع درقاب  

 ادفئ  اجأاىل.

املاوظف ن ادوادي ن تؤكو عوم ادتسااي  اااود هذه ادفئ  من إّن

موها دوى ادفئ  اجأاىل اظيف   إّنيف احلاابات ادوادي  ب ن ادفئات، حيث 

ا ادفئ  اجأترى فتتمتع اشخا  ايطال حتى أزاااام اأا ادهم؛ أّم

جبمل  من احلاابات ااملزايا اداراسي  جأداء عملاا ادرمس 
(30)

اا ، أي أّب

  فضط، امرد ادتمييز إىل املسؤاديات املمناوح  سهن باجملال اداوظيف  ادرمس

ادوادي  املمِثل  ماادس احلاابات ااملزايا  تدكل فئ ؛ ادضو ذكرت ا اتفاقيا

ادوادي  أن ختتاس اهليئ  ادوادي  ادضوس ادالزم من املاوظف ن ادوادي ن
(31)

 ،

اجأم ن ادعام دلايئ  ادوادي  ياطلع بتحويو ادطاوايف اادفئات اديت  اأّن

ع باحلاابات امضواس ادتمتع بااتتمت
(32)

   . 
حبااب  ازايي  املاوظفاون ادوادياون من هذه ادفئ  يتمتع ا

تضتار فضط على ما ياوس عنام بافتام ادرمسي 
(33)

، يف ح ن إذا كابت 

املخادف  بافتام ادشخاي  تاعاوا دإلاراءات ادضاباوبي  كأبام  ا 

حيملاون اداف  ادرمسي 
(34)

 . 

اامع  من اتفاق املضر ب ن  / أا ا(61)ادة امل -مثال-ادضو بات 

ادوال ادعربي  امجااوسي  مار ادعربي 
 

على أن: "يتمتع ماوظفاو اجأماب  

ادعام  جلامع  ادوال ادعربي  بارف ادنظر عن انسياتام اافضا جأحكام 
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املادة ادتاسع  عشرة من اتفاقي  مزايا احاابات اامع  ادوال ادعربي  

اب  ادضاايي  فيما يتعلق بأعماهلم ادرمسي  اديت احلا -باملزايا ادتادي :

 توتل يف بطاق اظايفام".

من اتفاقي  حاابات اامتيازات منظم  ادتعاان  (14)املادة ا أّم

)املؤامر اإلسالم ( على امتع اجأم ن ادعام اماوظف   1472اإلسالم  

س املنظم  باحلاابات اا امتيازات اآلتي :")أ( احلااب  ادضاايي  عما ياو

 حظ أّنخ تعينام يف منظم  املؤامر"؛ ابلعنام بافتام ادرمسي  من تاسي

ح ن ستبت ادفئ  اجأاىل  هذه املادة ساات ب ن ادفئات يف احلاابات ااملزايا

من  (11)، ايؤكو ذدك بص املادة مع باق  املاوظف ن دوياا يف احلااب 

 ا اتفاقي .

غذي  اادزساع  هذا تالفًا ملا ابتاجته منظم  اجأمم املتحوة دأل

بادنسب  ملاوظفياا، فضو منحت يف اتفاق املضر املربم مع إيطاديا أكرب عود 

من ماوظفياا احلااب  ادكامل  أي اديت يتمتع باا ادرييس
(35)

، أي ستبت 

  أكرب عود من املاوظف ن من ادفئ  ادثابي  مع كباس املاوظف ن يف احلاابات.

فئ  اجأاىل يتمتعاون املاوظف ن ادوادي ن من اد ّنإتاله  ادضاول 

حبااب  قاايي  انايي  كامل ، تااه  تلك املمناوح  دنظرايام دوى 

من ادفئ  اجأترى فتضتار على املاوظفاون ا ادبعثات ادوبلاوماسي ؛ أّم

اجأعمال ادرمسي  يف اإلناس اداوظيف  دان ادشخاي ، ابذدك فا  مضيوة 

اداوظيف  تتالفى ايربس ادفضه ذدك أن قار احلاابات على اجملال  ؛احموادة

ادوال من تالده إثاسة ادرأي ادعام اادسلطات ادعام  يف داد  املضر مما قو 

يس ء ادعالق  ب ن املنظم  اتلك ادواد 
(36)

   . 

مسأد  اسام  اجلرم يتعرض ادفضه مل  إىل أّناإلشاسة اتنبغ  

احلاابات ادوبلاوماسي كما فعل يف –ابسانته
(37)

حمساوم اجأمر  ّنإ؛ إذ 

ادوادي  فادتفرق  ماوقاوف  على نبيع  ادسلاوك إذا ما كان  دلحاابات

 سمسيًا أم شخايًا. 
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 املبحث الثاني: احلدود املوضوعية للحصانة اجلزائية الدولية.     

تعين عوم اختاذ أي إاراء ضو  -عماوما -احلااب  ادضاايي  

املتمتع باا ااديت تتخذ ضو ساير اجأفراد
(38)

  اجلزايي ا تعوا احلااب  ، ا

أن تشكل حايال أمام تطبيق ادضاباون، أي حتاول فضط دان تطبيق اجلاواب  

 ا إذ  ، فا  بذدك ديست حااب  ضو ادضاباون يف حو ذاتههاإلارايي  من

إذا تاوافرت عناهره كاف ، اإمنا حتاول )مثال( تنزع هف  اجلرم عن ادفعل 

دان حماكم  ادفاعل أا إدضاء ادضبض عليه داتل ادواد  فضط 

املايف 
(39)

على احلااب  من ادنتايج املرتتب   ايف ادتنظيم ادواد  تعّو ؛

تنجاو من املالحضات ادضاايي  أمام احملاكم  أن لمنظمات ادوادي د اجلزايي 

اداونني  دواد  املضر
(40)

. 

املاوظف ن ادوادي ن كادوبلاوماسي ن ديساوا حمل  اميكن ادضاول بأّن

يتكلماون عن شخص  ( دكاوبامماوبتيسيكياوسضا )كما قال عنام ادفضيه 

مستضل، دذا فضو تنس  إديام ارايم إذا كان من اجلايز عضابام من أال 

..تلك اجلرايم.
(41)

منح أادئك املاوظف ن احلاابات اجلنايي   ؛ ابذدك فإّن

مبثاب  سو جأي ذسيع  قو تتخذها ادوال دتماس  اتتااهاتاا يف اجملال  يعّو

 طمأبين  ادالزم  جأداء عملام.اجلزاي  ضوهم، مما حياول دان استضالهلم ااد

عماومًا تعين عوم تااوع هاحباا دلضااء اجلنايي  احلااب   إّن

اجلناي  يف ادواد  املايف ، فال جياوز ادتعرض ده بأي هاوسة من هاوس 

أا  حجزساواء تاوقيف أا ادباوديسي  أا اتتااص ادسلط  ادضاايي  

مضاضاة
(42)

تعو  ؛ فاحلااب  ضو ا اتتااص اجلناي  دضااء ادواد 

مظارًا من مظاهر احلرم  ادشخاي ، ااديت امنع على ادسلط  عوم 

ادتعرض دذات املتمتع باا أا مسكنه بأي هاوسة من ادااوس، امن ثم  ا 

حيق دلواد  حتت أي ظرف أن حتاكمه أا تعاقبه باواسط  حماكماا 

اجلنايي 
(43)

املاوظف ادواد  باحلااب  ضو ا اتتااص يتمتع اعلى ذدك ؛ 

ناي  دواد  املضر، أا أي داد  أترى، اهاو باود أداء ادضااي  اجل

ماامه
(44)

. 
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دكن يف ذات اداوقت قو ينطاوي سلاوكه على املسا  باجأمن ادعام 

اسالم  املاوانن ن، ح ن خيادف داوايح اقاواب ن املراس؛ كما قو يكاون يف 

مركز أمام داد  املضر ايف حا ات بعيناا حيتاج ادضااء اجلناي  فياا إىل 

 اهاو ما بعاجله يف ما يل :، شاادتهإد ايه ب

ضمن املراس قاواب ن  إّن احلصانة ضد قوانني املرور:املطلب األول: 

ادعام اادطمأبين  اادسالم   اجأمن اديت تستاوف احملافظ  علىادضاواعو 

نءات اجأمراااوديس اإب، اديت تنظماا داوايح ادابط اادادــعام 
(45)

، اه  

دلمخادف   ضعرادضاواعو من أكثر 
(46) 

من نرف اجأشخاص املشماود  

أا املاوظف ن ادوادي ن، كادسياق  يف حاد  ادوبلاوماسي ن باحلاابات ساواء من 

ادسكر أا ادسرع  املفرن  أا بوان ستا  قيادة
(47)

 ،أا ادتأم ن ادالزم 

اهذه املخادفات ينجم عناا ارايم كثرية اتطرية كادوهس اما يرتبه 

من أضراس بوبي  على اجملين عليه
(48)

. 

ملاوظف  /ا( من ادنظام اجأساس  1/1بات املادة )امن ااتاا   

ا امتيازات .اديس يف هذه .." على: 1444-32-31 :اجأمم املتحوة بتاسيخ

ااحلاابات ما يعف  املاوظف ن املشماود ن باا من مراعاة ادضاواب ن 

كما بات املادة ؛ .".اأبظم  ادشرن  يف ادواد  اديت ياواوان فياا.

 اتفاقي  املربم  بشأن سالم  ماوظف  اجأمم املتحوة /أ( من ا2/1)

احرتام قاواب ن -ااجأفراد املرتبط ن باا يف معرض حتويو اااباتام على:" أ

اأبظم  ادواد  املايف  اداد  املراس ادعابر"
(49)

 . 

ادوادي  على احرتام ماوظفياا ادضاواب ن املنظم  امع حرص   

فضو يرتك  املاوظف - ن املراس مبا فياا قاواب-اادلاوايح ادواتلي  دلوال 

ادواد  ما خيادف أحكام داوايح اقاواب ن تلك ادوال، هنا حتاول احلااب  دان 

تاوقيع اجلزاء عليه إذا كان باود أداء ماامه اداوظيفي 
(50)

ن هذه ، إ ا ّأ

 املسأد  تضتا  ادتاوقف احتليل ادوقيق مناا.

رض تاطوم احلااب  ضو تطبيق داوايح اقاواب ن املراس مع ادغ  

اعليه  مخادفتاا تسب  إتال ا باجأمن ادعام ااداح  ادعماومي ،فمناا، 



        امأ.مغزي شاعة هش                        نطاق الحصانة الجزائية للموظف الدولي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (02) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

اا  ادتنسيق ب ن تطاوسة املخادف  ااحرتام اداف  ادوادي  دلماوظف 

ادواد  احااباته؛ اقو  ا تتجااز اإلاراءات ضوه سح  تاريح ادضيادة 

مؤقتًا أا بااييًا أا اإلبذاس
(51)

ب  أا باما اذدك يف حاد  ادتنازل عن احلاا 

سفعاا من نرف اجلا  املختا  يف املنظم  عن املاوظف ادواد  املشماول 

باحلااب  ادكامل ، أا استكاب املخادف  تاسج ادنشاط ادرمس  بادنسب  دباق  

املاوظف ن ادوادي ن
(52)

  . 

اتعترب قاي  "براباداو" أال اأشار قاي  تتعلق باحلااب  ضو   

دسايق اخلاص دلسيو "ترجيفل " خمادف  قاواب ن املراس؛ كان"براباداو" ا

اجأم ن ادعام اجأسبق هليئ  اجأمم املتحوة، اقو مت تضوميه دلمحاكم  بتام  

، مياًل/  93 ـ:اإلفراط يف ادسرع  ااااز احلو ادضاباوب  املضوس اقتئٍذ ب

ح ن كان ينضل اجأم ن ادعام إىل حااوس داسة مياًل/   23اكابت سرعته 

، اكان اجأم ن ادعام يف اقتاا 37/13/1492:خابعضاد اجلمعي  ادعام  بتاسي

قو امسك باحلااب  ادضاايي  دسايضه ادشخا 
(53)

    . 

احملكم  اجأمريكي  قرست بأن احلااب  جي  أن تنحار يف  غري أّن 

أادئك ادذين يكاون بشانام  ازمًا دشؤان مواا ات اجلمعي  اذدك  ا 

 اماوظف  اجأماب  ينارف إىل اخلوم ادذين يساران على ساح  املنواب ن

ادعام 
(54)

. 

دكن احملكم  اجأمريكي  تطرفت يف سفض احلااب  اديت امسك باا 

اجأم ن دااحل سايضه اخلاص، ذدك أن ادسايق ديس يف هود أعمال تاه  

به أي تاسج اإلناس ادرمس ، ا ا حتى تاسج إناس ادعمل اداوظيف  دألم ن 

كابت حويث  ادعاو مبسأد  ادعام ادذي يتمتع باحلااب  ادكامل ؛ كما أباا 

احلاابات ادوادي  اسغم هذا فضو كفت اجأمم املتحوة عن ماوظفياا 

ادوفع باحلااب  اجلنايي  ضو قاواب ن املراس
(55)

   . 
يف املضابل أدغت احملاكم يف ساويسرا قراسًا إداسيًا بسح  ستا   

ادضيادة من أحو ماوظف  اداح  ادعاملي  ادذي يتمتع حبااب  ضو 
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احلااب  تسري على كل  ّنإجلناي  ااملوب  ااإلداسي بضاوهلا: ادضااء ا

اجأفعال اديت يتخذها يف مماسسته داوظايفه
(56)

. 

املطلب الثاني: اإلعفاء من اإلدالء بالشهادة
(57)

أداء ادشاادة ّو يع :

إاراًء من إاراءات ادتحضيق، ايعين اإلد اء مبعلاومات تتعلق باجلرمي  أمام 

س من ادشاهو بأمر سآه أا مسعه أا أدسكه بأي  سلط  ادتحضيق، فااو إقرا

حاس  من حاواسه، اتعو ادشاادة ادوديل ادعادي يف ادضاايا اجلزايي  

حيث يكاون اإلثبات منابًا على اقايع مادي  يتعذس إثباتاا بادكتاب 
(58)

. 

ا ادنظم اجأساسي  ااملاواثيق ادوادي  اادلاوايح ادواتلي  املتعلض  أّم

على املنع هراح  عوم تلض  أي تعليمات من أي  باملاوظف ن ادوادي ن 

حكاوم  أا أي  سلط  تاسا  عن اهليئ 
(59)

؛ املا كان اجأهل تغلي  

ادوادي  على ادضاواعو ادواتلي ادضاباوبي  ادضاواعو 
(60)

احلااب  ادوادي   فإّن 

 تساوغ حلاملاا ا امتناع عن اإلد اء بشاادته أمام اهليئات ادواتلي  دلوال.

ن أداء ادشاادة أمام احملاكم احمللي  يتفرع عن اإلعفاء م إّن

احلااب  ادضاايي  اجلزايي ، فإذا كان ادعزاف عن أداء ادشاادة خمادفا 

املسأد   ا تطال املاوظف ن  دلضاباون ادواتل  ايرت  اجلزاءات ادضاباوبي  فإّن

ادوادي ن، احتاول احلااب  قطعيًا إذا كان يف ادشاادة ما جيعل املاوظف 

شف بشاادته عن معلاومات تتعلق بنشاط أا عمل املنظم  ادواد  يك

ادوادي 
(61)

امع هذا ميكن اتتياسا أن ُيستوعى املاوظف ادواد  دلشاادة ...

أمام احملاكم اداونني  ايف ظراف معين 
(62)

 . 

ايف هذا اجملال يلزم ادتأكيو على عوم ادتفاات ب ن نبضات املاوظف ن 

 اسي  دلمبعاوث ادوبلاوماس  فإّنادوادي ن، فضياسا على احلااب  ادوبلاوم

من اتفاقي   (11/6)ادفئ  اجأاىل من املاوظف ن يسري علياا حكم املادة 

(63)1421فيينا 
؛ ابذدك فإن اجأم ن ادعام امساعويه أا ممثليه  ا جياوز 

أمام اهليئات  -ساواء ادشفاوي  أا املكتاوب –بادشاادة إاباسهم على اإلد اء 

قاايا حتتاج إىل شاادتام  -او ا –فرضنا ااحملاكم اداونني ، يف ح ن داو 

فلام اخلرية من أمرهم أساوة بادنظام ادوبلاوماس 
(64)

، ا ا يضيو تلك 

تنطاوي ادشاادة على اإلضراس باوظيفته أّن احلري  إ ّا
(65)

. 



        امأ.مغزي شاعة هش                        نطاق الحصانة الجزائية للموظف الدولي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (31) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

اجأمر خمتلف أمام اهليئات ااحملاكم ادوادي ، فشاادة ادشااود  ا  غري أّن

ء ادعادي )إذا اازت ادعباسة( حتظى كوديل بأهمي  كبرية أمام ادضاا

كمحكم  ادعول ادوادي  اجلان املطادبات ادوادي  أا هيئات ادتحكيم، 

امن ثم  ا اكرتاث مبسأد  احلااب  ادوادي  أمام ادتزام أداء تلك ادشاادة؛ 

فتلك اهليئات تعتمو بشكل ااسع على اجأدد  ادكتابي 
(66)

 . 

دة، بااوسة عام ، إىل أما عن ادضااء اجلناي  ادواد  فتعترب ادشاا

ااب  ا اعرتاف أهم اجأدد 
(67)

؛ اشاادة املاوظف ادواد  أمام احملكم  

ا أن يع ن شاهوا خياع جأحكام ادشاادة ادوادي  تأتذ شكل ن: إّماجلنايي  

على مستاوى عمل احملكم ، أا أن ياوكل إديه مجع معلاومات بشأن قاي  

تكاون حمل اهتماماا، اهنا يكاون بايغ  تضاسير
(68)

 . 

فف  احلاد  اجأاىل اديت  ا يكاون املاوظف ادواد  يف إناس عمل تاص 

بضاي  قو توتل يف اتتااص احملكم  اجلنايي  ادوادي ، مثال؛ يعتضو 

ه يعامل معامل  ادشاهو ادعادي دعوم اساد بص بشأن حااب  ادباحث أّب

ادشااود يف إناس املنظمات ادوادي 
(69)

 يف هذا اجملال، ااجأكثر من ذدك قو 

من ادنظام اجأساس  دلمحكم  (71)تطبق عليه املادة 
(70)

املتعلض   

باملعاقب  على ساوء ادسلاوك أمام احملكم ، اكاون اجأمر  ا يتعلق بعمله 

اإفشاء أسراس منظمته فضااء احملكم  اجلنايي  ادوادي  ديس ده عالق  

باملنظمات ادوادي  ا ا بادوال، اإمنا خيان  أشخاهًا نبيعي  استكباوا 

 رايم حمودة بافتام مسؤاد ن، ثم إن احملكم  جتاازت مسأد  احلااب .ا

8 

ُتمنح احلااب  اجلنايي  دلماوظف ادواد  حتى ينجز ماامه 

ايؤدي أعماده باستضالل تام انمأبين ، ذدك دتاواس املنظم  ادوادي  

اخلاوف من عرقل  ماوظفياا أثناء تأدي  حتت إناس ادضاباون، دكن ادّسري حناو 

ن تلك احلااب  ااضح يف اداكاوك ادوادي  اادعمل ادواد  ادتاييق م

ادوال ختشى من ادتاوسع يف تلك احلااب  فااو  اادوال املايف ، ذدك أّن

ياري بادنطاق ادشخا  دلضاباون داتل ادوال؛ احرهت ا اتفاقيات 

ادوادي  على حار تلك احلااب  يف اإلناس اداوظيف  تاه  بادنسب  



(30) 

 (01) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

)ادفئ  ادثاب (، كما أباا اضعت حلاو ا  دلساواد اجأعظم من املاوظف ن

تاوااه باا املاوظف ن، على اتتالف مراتبام، يف حال إساءة استعمال 

 احلاابات اجلزايي .

امع هذا تبضى ادغاي  من احلااب  اجلزايي  دلماوظف ادواد  ه  

تاوفري ا استضالل اادطمأبين  ده، حتى  ا يؤثر ذدك يف أدايه امن ثم تتأثر 

ي ، فكل ادنااوص اديت تامنت احلاابات ااملزايا ادوادي  املنظم  ادواد

 أاسدت مالحظ  أباا دااحل املنظم  اديست دااحل املاوظف ادواد .      

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
)1) Macmillan, English Dictionary, for Advanced Learners. New 

Edition, free online access. International Student, Edition p 755.  
–فربس  -د.أمحو زك  بواي، معجم ماطلحات ادعلاوم ا ااتماعي ، إجنليزي (2) 

 .  639، ص 1496عرب ، ادطبع  ادثابي ، مكتب  دبنان، بريات، سن  
تضسم احلاابات إىل حاابات دبلاوماسي  اديت ختص ادبعثات ادوبلاوماسي   (3)

 دوادي ن. املختلف ، اه  ديست حمل ادبحث، احاابات دادي  اخلاه  باملاوظف ن ا
مركز اجأااب  يف ادضاباون ادواد  اادضاباون -يف هذا املعنى: د/ عبو املنعم زمزم( 4) 

 .14ص ، ادضاهرة-داس ادناا  ادعربي -6337، 39ط-املاري
د/ حممو سام  عبو احلميو: ادتنظيم ادواد ، اجلماع  ادوادي  ااجأمم املتحوة،  (5)

د. هويل هاحل اجلناب ،  ،632، ص6333منشأة املعاسف، سن  ، 31، ج32 ط

منشاوسات احلليب احلضاوقي ، بريات، سن  ، 31مسؤادي  املنظم  ادوادي ، ط

. د/ عل  ياوسف ادشكري، املنظمات ادوادي  ااإلقليمي  111، ص6316

ااملتخاا ، دساس  يف عاب  اجأمم ااجأمم املتحوة ااامع  ادوال ادعربي  

دعاملي  امجعي  اهلالل اجأمحر ادلييب، امنظم  اداوحوة اإلفريضي  امنظم  اداح  ا

. د.أمحو حممو سفعت، 23، ص6339إيرتاك دلنشر اادتاوزيع، مار، سن  ، 36ط

مع دساس  تاه  دلاوضع -بعثات املراقب  ادوايم  دوى املنظمات ادوادي 

ادضاباوبي  دبعثات املراق  ادوايم ملنظم ادتحرير ادفلسطيني  دوى اجأمم املتحوة، 

 . 99د.ت، ص 
 .23د.عل  ياوسف ادشكري، املراع ادسابق، ص (6)
داس ، 31طد/ فتح اهلل حممو حس ن ادسريري، املركز ادضاباوب  دلماوظف ادواد ، ( 7) 

. د/ اهلادي حممو اداوحيش : 169، ص6311ادفكر اجلامع ، اإلسكنوسي ، سن  

ي  مكاب  املاوظف ادواد  اداسه يف حل ادنزاعات ادوادي ، املنظم  ادعربي  دلتنم



        امأ.مغزي شاعة هش                        نطاق الحصانة الجزائية للموظف الدولي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (36) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
. أ/سابح غليم، املاوظف 29، ص 6332اإلداسي ، حباوث ادساسات، مار، سن  

 . 149ص  ،6339ادواد  يف بطاق اجلامع  ادعربي ، داس هاوم ، اجلزاير، سن  
داس ، 36طد/ أشرف عرفات أباو حجازة: اداوسيط يف قاباون ادتنظيم ادواد ، ( 8)

 .643، ص 6337-6332ادناا  ادعربي ، مار، 
 .  132و سام  عبو احلميو: ادتنظيم ادواد ، املراع ادسابق، صد/ حمم (9)
( من ميثاق اامع  16( من ميثاق هيئ  اجأمم املتحوة، ااملادة )47املادة )( 10)

( 34( من ميثاق منظم  ادتعاان اإلسالم ، ااملادة )17ادوال ادعربي ، ااملادة )

س ب ن ادوال اماوانين من اتفاقي  ادبنك ادواد  بشأن تساوي  منازعات ا استثما

 .1422ادوال اجأترى 
من اتفاقي  مراكش إلبشاء منظم   2)املادة  مناا: منظم  ادتجاسة ادعاملي ( 11)

/أدف من 7(، اداوكاد  ادوادي  دلطاق  ادذسي  )املادة 1449ادتجاسة ادعاملي  

(، منظم  اجأمم املتحوة 1494ادنظام اجأساس  دلاوكاد  ادوادي  دلطاق  ادذسي  

من ادنظام اجأساس  دلمنظم  املعول يف ادواسة  1ألغذي  اادزساع  )املادة د

(. جتوس اإلشاسة إىل قراس جملس اامع  ادوال ادعربي  6333اخلامس  ادعشران 

أكو على امتع املوير ادعام ملركز ادتنمي   1424سبتمرب  11( بتاسيخ 6294سقم )

 املساعوان من مزايا احاابات.اداناعي  دلوال ادعربي  مبا يتمتع به اجأمناء 

، بضال عن: د/ أمحو أباو اداوفا: اامع  244ص ، 39مجقراسات جملس اجلامع ، 

ادوال ادعربي  كمنظم  دادي  إقليمي ، دساس  قاباوبي ، ادطبع  ادثابي ، داس 

 .992هامش -134، ص 6316ادناا  ادعربي ، سن  
زتاا: د. اسام بعمت تعرض بادتفايل دلايئات ادوادي  املتخاا  اأاا( 12)

، 31طإبراهيم ادسعوي، دساس  معمض  يف إناس ادضاباون ادواد  ادعامل  املعاهر، 

كذدك: د/ عل  هادق أباو هيف:  .6319داس ادفكر اجلامع ، اإلسكنوسي ، سن  

 اما بعوها. 222ادضاباون ادواد  ادعام، منشأة املعاسف، اإلسكنوسي ، د.ت، ص 
نوي، دساسات يف قاباون املنظمات ادوادي ، مكتب  اجلالء د. مجيل حممو حس ن اجل( 13)

. اد/ عل  هادق أباو هيف: 921، ص 1447اجلويوة، املنااوسة )مار(، سن  

 .272ادضاباون ادواد  ادعام، املراع ادسابق، ص 
 .  1444سبتمرب  34حتاد اإلفريض  بتاسيخ ( من ميثاق ا ا63املادة )( 14)

دألماب  ادعام   احتاد املغرب ادعرب  يف هيكلتاا اجأمناء مل يتناال ادنظام اجأساس   (15)

حتاد ااملساعوين جباب  اجأم ن ادعام دالحتاد. دلتفايل: د. مجال عبو ادناهر مابع، 

، 6339املغرب ادعرب ، دساس  قاباوبي  سياسي ، داس ادعلاوم دلنشر اادتاوزيع، سن  

 .     196ص 



(30) 

 (01) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
 ااء يف ادنص:( 16)

In the Netherlands, pursuant to exchang of correspondence between 
the Prisident of the Court and Minister for foreign Affairs, dated 
26/06/946. They enjoy in general way the same privileges, 
immunities, facilities, and preogatives as heads of diplomatic 
missions  accurated to her Majestry the queen of Netherland 
(ICJ Act, and Documants No.5 pp200.207).   

-International Court of Justice, Yearbook 2004-2005, N 59.Icj,The 
Hauge 2005, p30.  

كان ذدك مباوا  تبادل دلرسايل ب ن سييس احملكم  اازير ادشؤان اخلاساي  يف هاودنوا، 

ك أبه بات درييس احملكم  اجأسبضي  من ادناحي  ادربتاوكاودي  على ااجأكثر من ذد

سؤساء ادبعثات مبن فيام عميو ادسلك ادوبلاوماس  يليه مباشرة بايبه، اذدك 

 .    1471فرباير  62مباوا  سساد  داوزير تاساي  هاودنوا مؤست  يف 
ق ، اداوثاي6312ياوديه  11-6319أغسطس  31تضرير حمكم  ادعول ادوادي ، ( 17)

، بياوياوسك، A/70/4، 9ادرمسي  دلجمعي  ادعام  ادواسة ادسبعاون، امللحق سقم 

 .61، ص 6312

( من ادنظام اجأساس  دلايئ  ادضاايي  دالحتاد املغرب ادعرب  37كما بات املادة )

تتمتع اهليئ  يف ادوال اجأعااء باحلاابات ااملزايا اديت تتطلباا حتضيق -1" على:

تتمتع اهليئ  يف ادوال اجأعااء باحلاابات  -6يفاا،.. أغراضاا اادضيام باوظا

ادضاايي  أثناء مباشرة أعماهلم أا بسبباا، ايتمتعاون ببضي  احلاابات ااملزايا 

 ادوبلاوماسي  يف إناس اتفاقي  تربماا اهليئ  مع داد  املضر".  
 .  ماوظف ب ن املتعاقو اادوايم 133بلغ عود املاوظف ن ادوادي ن دوى احملكم  ( 18)

http://www.icj-cij.org  
( من بظاماا 99/6ااجأمر سيان دوى احملكم  اجلنايي  ادوادي  فضو ااء بص املادة )

كال من ادضااة ااملوع  ادعام ااملسجل يتمتعاون باحلاابات ااملزايا  اجأساس  بأّن

( من ادنظام 13كما بات املادة ) املمناوح  درؤساء ادبعثات ادوبلاوماسي .

اجأساس  حملكم  قاباون ادبحاس على منح أعااء احملكم  عنو مباشرة أعمال 

 احملكم  با امتيازات ااحلاابات ادوبلاوماسي .
( بأن:" يتمتع 23ااء يف مشراع ادنظام اجأساس  حملكم  ادعول ادعربي  يف مادته )

رة اظايفام أا بسبباا ايتمتعاون ادضااة يف ادوال اجأعااء باحلااب  عنو مباش

ببضي  احلاابات ااملزايا ادوبلاوماسي  افق اتفاقي  املضر املربم  مع حكاوم  

 مجااوسي  مار ادعربي ".
أ/ سمزي بسيم حساوب ، ادنظام ادضاباوب  ادواد  حلماي  قاوات اجأمم املتحوة ( 19)

ات ادعربي  حلفظ ادسالم، جمل  ادشريع  اادضاباون، كلي  احلضاوق اامع  اإلماس

http://www.icj-cij.org/


        امأ.مغزي شاعة هش                        نطاق الحصانة الجزائية للموظف الدولي 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (33) 6102( ديسمبر 01)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
. 6311املتحوة، ادسن  ادسابع  اادعشران، ادعود اخلامس ااخلمساون، ياودياو 

 . 133ص 
عن تطبيق بظام احلاابات ااملزايا ادوادي  يف إناس قاوات حفظ ادسالم، امناا ( 20)

املتعلض  باملاوظف ن ادوادي ن ادعامل ن فياا، أ/ زساال عبو ادسالم، عمليات حفظ 

م املتحوة، مااستري، كلي  احلضاوق اادعلاوم ادسياسي ، ادسالم ادتابع  دألم

 اما بعوها.  71، ص 6313-6334اامع  منتاوسي قسنطين ، سن  
استنوت حمكم  ادعول ادوادي  إىل احلااب  ادضاايي  اجلنايي  إىل اتفاقي  فيينا ( 21)

اه  باود ادفال يف قاي  املاوظف ن ادوبلاوماسي ن اادضنالي ن  1421

، اكان ذدك يف مذكرة ادتما  1474ادسفاسة اجأمريكي  بطاران  احملتجزين يف

 ااثايق قومت إىل احملكم  باذا ادشأن، اااء يف احلكم:
“a) Pursuant to Article 29 of the Vienna Convention on Diplomatic 

Relations, the Government of Iran is under an international 
legal obligation to the United States to ensure that the persons 
of United States diplomatic agents be kept inviolate from “any 
form arrest or detention” and that every such diplomatic agent 
shall be treated “ with due respect” and protected from “any 
attack on his person, freedom, or dignity”. 

Icj, Pleadings, Oral Arguments, Documents- Case Concering 
United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United 
States of America v Iran) 1982 p6. 

:" تكاون حرم  1421من اتفاقي  فيينا دلعالقات ادوبلاوماسي   64تنص املادة ( 22)

ث ادوبلاوماس  مااوب .  ا جياوز إتااعه جأي  هاوسة من هاوس شخص املبعاو

ادضبض أا ا اعتضال. اجي  على ادوال املعتموة دوياا معاملته با احرتام اداليق 

 ااختاذ مجيع ادتوابري املناسب  ملنع أي اعتواء على شخاه أا حريته أا كرامته".

ملبعاوث " يتمتع أفراد أسرة ا من بفس ا اتفاقي : 17/1اتنص املادة 

ادوبلاوماس  من أهل بيته، إن مل يكاوباوا من ماوانين ادواد  املعتمو دوياا، 

 ".12-64با امتيازات ااحلاابات املنااوص علياا يف املاواد 
 ا تعين احلااب  ادضاايي  عوم مشراعي  جتريم املبعاوث ادوبلاوماس  بل أبه  ا ( 23)

احلااب  ادوبلاوماسي  ب ن د. عاسف تليل أباو عبيو، -خياع حملاكم ادواد  املايف 

اإلسالم اادضاباون ادواد ، دساس  مضاسب ، جمل  ادشريع  اادضاباون، ادعود اخلامس 

 .992، ص 6339ياوبياو )ااوان( -1964ادثالثاون، سا  
د. فااي املالح، سلطات اجأمن ااحلاابات اا امتيازات ادوبلاوماسي  )يف اداواقع ( 24)

-سالمي (، منشأة املعاسف اإلسكنوسي ، بادنظري اادعمل ، مضاسبًا بادشريع  اإل

"  :1421من اتفاقي   11/9ادضو بات املادة  -. 927، ص 1491ط، سن  

امتع املبعاوث ادوبلاوماس  باحلااب  ادضاايي  يف ادواد  املعتمو دوياا  ا يعفيه من 

 قااء ادواد  املعتموة".



(33) 

 (01) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
من  11/9ملادة . ادضو بات ا23د. عل  ياوسف ادشكري، املراع ادسابق، ص ( 25)

"امتع املبعاوث ادوبلاوماس  باحلااب  ادضاايي  يف ادواد  املعتمو  :1421اتفاقي  

 دوياا  ا يعفيه من قااء ادواد  املعتموة".
 .929د. فااي املالح، املراع ادسابق، ص  (26)
د/ بشاست سضا زبكن ، داس املبعاوث اجأمم  يف تساوي  ادنزاعات ذات ادطابع ( 27)

 .26، ص 6311، مكتب  زين احلضاوقي  ااجأدبي ، بريات سن  ادواد  ادعام
 .   111د. هويل هاحل اجلناب ، املراع ادسابق، ص ( 28)
 .99د. أمحو حممو سفعت، املراع ادسابق، ص  (29)
، 11جحممو بعيم علاوة، ماوساوع  ادضاباون ادواد  ادعام، ادعالقات ادوبلاوماسي ،  (30)

 . 622، ص 6316، سن  منشاوسات زين احلضاوقي ، بريات، 31ط
( من اتفاقي  إبشاء منظم  ادتجاسة ادعاملي ، املادة 2/1بذكر مناا: املادة ) (31)

( من 127/1( من ادنظام اجأساس  دلمحكم  اجلنايي  ادوادي ، املادة )99/1)

 .1496اتفاقي  ادضاباون ادواد  دلبحاس 
تحوة، داس ادناا  د. سياض هاحل أباو ادعطا، املنظمات ادوادي ، اجأمم امل (32)

 . 612، ص 6332ادعربي ، سن  
د. مجال نه بوا، املاوظف ادواد ، دساس  مضاسب  يف ادضاباون اإلداسي، اهليئ   (33)

 .199، ص1492املاري  ادعام  دلكتاب، 
 .23د. عل  ياوسف ادشكري، املراع ادسابق، ص  (34)
وادي ن دوياا ادذين امن اابباا مل تؤثر اجلماع  اجأاسابي  كباس املاوظف ن اد (35)

يشغلاون اداوظايف ادرييسي  عن باق  ماوظف  املنظم  اآلترين يف منح احلااب  

ادضاايي  ادكامل ، ماواثيضاا اداوايحاا عن منح تلك احلااب  أا ا اعرتاف باا 

 حتى دكباس املاوظف ن ادوادي ن. 

 .194د. مجال نه بوا، املراع ادسابق، ص 
 .143املراع ادسابق، ص  (36)
  حاول اجلول ادذي كان قايما بادنسب  دلجرايم ادبسيط  ااجلرايم اجلسيم (37)

د. عل   -املرتكب  من املبعاوث ادوبلاوماس  اتأثريها على احلااب  اجلزايي  ده: 

اجلااز املركزي -ادوبلاوماسي عماوميات ، ادوبلاوماس هادق أباو هيف، ادضاباون 

ادبعثات اخلاه ، –ضنالي ادبعثات اد–ادوبلاوماسي  ادبعثات–اخلاساي دلشؤان 

اما بعوها، د/ هالح ادوين  199، ص6332منشأة املعاسف، اإلسكنوسي ، سن  

، 6337عامر: مضوم  دوساس  ادضاباون ادواد  ادعام، داس ادناا  ادعربي ، سن  

 .727ص 
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د. ياس ن ميسر عزيز ادعباس ، احلق يف ادتبادل إبااء ادتمثيل ادوبلاوماس ؛ مع  -

داس ادفكر اجلامع ، اإلسكنوسي ، ، 31طادوبلاوماس  اإلسالم ،  إشاسة دلتمثيل

 . 932، ص 6319سن  
د/ عاهم اابر: اداوظيف   .722هالح ادوين عام، املراع ادسابق، ص  (38)

ادضنالي  اادوبلاوماسي  يف ادضاباون ااملماسس ، دساس  مضاسب ، داس عاويوات 

 .992 – 999، ص 6331بريات، سن  
 .999راع ادسابق، ص عاهم اابر، امل (39)
د/  -ديباوي: ادضاباون ادواد  ادعام، ترمج  د/ حممو عرب هاهيال-بياس ماسي (40)

 .669، ص 6339شرك  جمو، بريات، سن  ، 31طسليم حواد، 
 .162احملام / حممو بعيم علاوة، املراع ادسابق ص  (41)
اجأاىل، احملام / اسيم حسام ادوين اجأمحو، احلاابات ادضاباوبي ، ادطبع   (42)

 .22، ص 6313منشاوسات احلليب احلضاوقي ، دبنان، سن  

 .           172-179ص ص  قري  من ذدك أشاس: د/ فااي املالح، املراع ادسابق، (43)
من ا اتفاقي  املربم  بشأن سالم  ماوظف   39بذكر ما بات عليه املادة  (44)

، فضو ااء 1444سن   ، ابفاذها1449اجأمم املتحوة ااجأفراد املرتبط ن باا سن  

مم املتحوة ااجأفراد يف املادة املعناوب  باواا  إنالق سراح أا إعادة ماوظف  اجأ

املرتبط ن باا املأساوسين أا احملتجزين:" باستثناء ما هاو منااوص عليه بشكل 

آتر يف اتفاق ااا  ادتطبيق بشأن مركز ادضاوات، إذا أسر أا احتجز ماوظفاو 

ملرتبطاون باا أثناء أدايام داوااباتام اقو مت إثبات اجأمم املتحوة أا اجأفراد ا

هاويتام،  ا جياوز تعرياام دالستجاواب ايطلق سراحام على ادفاوس، ايعادان إىل 

اجأمم املتحوة أا إىل ادسلطات املختا  اجأترى، ايعامل هؤ اء اجأفراد سيثما 

اساح  يطلق سراحام افضًا ملعايري حضاوق اإلبسان املعرتف باا عامليا املبادئ

 ".     1494اتفاقيات انيف 
تتامن ادلاوايح اإلداسي  اداوايح ادباوديس اإاراءات اجأمن مثل اجأحكام  (45)

اخلاه  بادبناء ااخلاه  باحملافظ  على اداح  ادعام ، ااملراس اغري ذدك، د. عل  

 . 196هادق أباو هيف، ادضاباون ادوبلاوماس ، املراع ادسابق، ص 
زاسة اخلاساي  اجأمريكي  تضريرًا عن عود ا ابتااكات اديت بشرت ا 1426يف عام  (46)

يضاوم باا املبعاوثاون ادوبلاوماسي ن يف ااشنطن، حيث اهلت حسبه يف فرتة مخس  

خمادف . *د. سايل حس ن ادفتالاي، احلااب  ادضاايي ، دلمبعاوث  6627أشار إىل 

، 134ص ،1493ادوبلاوماس  يف ادضاباون ادعراق ، مطبع  اامع  بغواد، سن  

بضال عن: أ. سايو أسحيم حممو ادشيباب ، آثاس جتااز املبعاوث ادوبلاوماس  ملاامه 



(33) 

 (01) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالجامعي  المركزمعهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
منشاوسات احلليب ، 31طاملنااوص علياا يف اتفاقي  فيينا دلعالقات ادوبلاوماسي ، 

 .1، هامش سقم 99، ص 6319احلضاوقي ، سن  
املتحوة يلزم ادتأكيو على أن املنظمات ادوادي  اعلى سأساا هيئ  اجأمم  (47)

اهيئاتاا ادفرعي   ا تاوس ستص قيادة دادي  دلجمااوس يستخوم فيه شعاس 

 اجأمم املتحوة أا امساا. ماوقع اجأمم املتحوة، احوة ا استعالمات ادعام :

http://www.un.org/ar/geninfo/factsheets.shtm#intdrv     

 .    91أ. سايو أسحيم حممو ادشيباب ، املراع ادسابق، ص  (48)

( من ادنظام اجأساس  ملاوظف  اامع  ادوال 17/6اإقليميا بات املادة ) (49)

..ا ا جياوز أن تكاون )احلااب ( مربسًا  امتناع ." ، على:1442ادعربي  دعام 

اهذه بظم  داد  املضر". ف  قاواب ن اأاملاوظف ن عن اداوفاء بادتزاماتام أا خماد

، حيث بات 1421( من اتفاقي  فيينا 91ادنااوص اغريها جتو مثيلاا يف املادة )

على:" على اجأشخاص ادذين يستفيوان من هذه املزايا ااحلاابات ااا  

 احرتام قاواب ن اداوايح ادواد  املعتموة دوياا".
 .  627، ص 1443ادناا  ادعربي ،  عبو ادعزيز حممو سرحان، ادضاباون ادواد  اإلداسي، داس (50)
بادنسب  دإلبذاس دسات ازاسة اخلاساي  دكل من بريطابيا اساويسرا اادا ن  (51)

ادشعبي  على تاوايه مذكرات إىل ادبعثات اجأانبي  تطل  فياا مراعاة أبظم  

 اتعليمات املراس.
J. Paul Guggkheim ,  Trait de Droit International. Tom 1 Gorge Genève 1953. P 

508.   

، 693د. سايل ادفتالاي، ادضاباون ادوبلاوماس ، املراع ادسابق، ص  أشاس إىل ذدك:

 .1هامش سقم
 .629-627د. عبو ادعزيز حممو سرحان، املراع ادسابق، ص ص  (52)
، اد.عبو ادعزيز حممو سرحان، 142د. مجال نه بوا، املراع ادسابق، ص  (53)

 .624-629املراع ادسابق، ص
د/حممو نلعت ادغنيم : اجأحكام ادعام  يف قاباون اجأمم، دساس  يف كل من  (54)

، اإلسكنوسي ادفكر املعاهر اادفكر اإلسالم ، ادتنظيم ادواد ، منشأة املعاسف، 

عبو ادعزيز حممو ، 142مجال نه بوا، املراع ادسابق، ص، 1هامش سقم 123ص

 .624، املراع ادسابق، ص سرحان

 .1هامش سقم  123غنيم : املراع ادسابق، ص د/حممو نلعت اد (55)
اذدك يف كل اقت فيما عوا فرتة إاازته ادسناوي  ما مل يتعاسض مع ادنظام  (56)

داس ادناا  ، 36طأمحو أباو اداوفا: اداوسيط يف قاباون املنظمات ادوادي ،  ادعام.

 .6311ادعربي ، ادضاهرة، 

http://www.un.org/ar/geninfo/factsheets.shtm#intdrv
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ي  اجلزايري على أبه:" جياوز مكرس من قاباون اإلاراءات اجلزاي 24بات املادة  (57)

دلمتام أا حماميه أا ادطرف املوب  أا حماميه يف أي مرحل  من مراحل ادتحضيق 

من  47أن يطل  من قاض  ادتحضيق تلض  تارحياته أا شاهو.."؛ كما أن املادة 

بفس ادضاباون بات على اجأمر باحلااوس يف حاد  سفض ادشاهو احلااوس أما 

 قاض  ادتحضيق بوان عذس.
، 633أعبو ادرمحن تلف ، حماضرات يف قاباون اإلاراءات اجلزايي ، داس اهلوى،  (58)

 . 172ص 
ديس دألم ن ادعام  –من ميثاق هيئ  اجأمم املتحوة على:"  133/1تنص املادة  (59)

ااملاوظف ن أن يطلباوا أا يتلضاوا يف تأدي  ااابام تعليمات من أي  حكاوم  أا من 

 ".  أي  سلط  تاسا  عن اهليئ ..
(60  1474حيسن بنا اإلشاسة إىل أن قاباون حاابات ادسيادة اجأانبي  اجأمريك  دعام ( 

 –اضع ثالث حا ات  ا يطبق بظام احلااب  اجأانبي ، اه : حاد  اإلسهاب 

رت يف ااحلا ات غري ادتجاسي  اغري ادضاباوبي . ذك –احلا ات ادتجاسي  غري ادضاباوبي  

 11ت مطادب  بادتعاويض داحايا تفجرياسابض  قاايي  ضو سفري سعاودي دل

،         4347، ادعود 6331أكتاوبر  62. اريو ادشرق اجأاسط، 6331سبتمرب 

http://www.asharqalawsat.com    
 .699د/ أشرف عرفات أباو حجازة: املراع ادسابق، ص (61)

ئ  اجأمم املتحوة أن احلااب  اديت يتمتع باا ادشاك   ا قرست اجأماب  ادعام  هلي (62)

امنعه من املثاول أمام احملكم  سغب  يف ادتعاان مع اجأاازة املكلف  بكفاد  احرتام 

ادضاباون، فضو دعت اجأماب  ادعام  املاوظف ادواد  إىل ادتضوم اتتياسًا إىل احملكم  

اديت يف علمه ااملتعلض  بناًء على نلباا، اإىل حكاي  كل ادظراف ااداوقايع 

د/ أمحو أباو اداوفا: اداوسيط يف قاباون املنظمات ادوادي ، املراع ادسابق، ، بادشكاوى

 .119 م، هامش سق624ص 
امث  ، يتمتع املبعاوث ادوبلاوماس  باإلعفاء من أداء ادشاادة"-6ااء يف بااا:"  (63)

سي ن من تطبيضات عوة يف هذا ادشأن فضو سفض عود من املبعاوث ن ادوبلاوما

اإلد اء بادشاادة أمام احملاكم أا هيئات حتضيق داتلي ، مثل كاوسيا ادوميضراني  

ذكرها" سايل ، ابريطابيا اساوسي ..يف ماوااا  اهليئات ادضاايي  ادعراقي 

 .      692-699ادفتالاي، ادضاباون ادوبلاوماس ، املراع ادسابق، ص ص
اد  ادعام، ساس  ادضاباون ادويف هذا ادشأن: هالح ادوين عامر، مضوم  دو (64)

د/أمحو أباو اداوفا: قاباون ادعالقات ادوبلاوماسي  ، 724املراع ادسابق، ص 

د/عل  حس ن ، 126، ص 6331اس ادناا  ادعربي ، اادضنالي ، علما اعمال، د

ادشام : ادوبلاوماسي ، بشأتاا اتطاوسها اقاواعوها ابظام احلاابات اا امتيازات 

سدن(، سن  اىل، اإلهواس ادرابع، داس ادثضاف ، عمان )اجأادوبلاوماسي ، ادطبع  اجأ

http://www.asharqalawsat.com/
http://www.asharqalawsat.com/
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د. سايل حس ن ادفتالاي، ادضاباون ادوبلاوماس ، ، اما بعوها 229، ص6334

 اما بعوها. 691املراع ادسابق، ص 

إن عوم إسغام املاوظف ادواد  على اإلد اء بادشاادة مرده إىل ادنتيج  احملساوم ،  (65)

 سبيل ملساءدته دكاوبه سيتمسك باحلااب  ادوادي ، ذدك إذا ثبت احنرافه فياا فال

ااديت تغل يو اهليئات ادضاايي  من بظر هكذا دعاوى، كما  ا يتااوس أن ترفع عنه 

احلااب  يف هذه احلاد ، إ ا إذا ثبتت ضوه مسايل أترى تفاقم من تاوسنه 

 كادرشاوة مثال مما قو يس ء إىل املنظم  ادوادي  اديت يتبعاا.  
و سفعت ماوي اخلطاب، اإلثبات أمام ادضااء ادواد ، ادطبع  اجأاىل، داس د. أمح (66)

ايؤكو ذدك أبه يف حاد  ، 649، ص 6334ع ، اإلسكنوسي ، سن  ادفكر اجلام

ادشاادة ادزاس  ا تتمتع احملكم  ادوادي  غادبا بسلط  معاقب  ادشااود ادذين يوداون 

ماماا، اهنا  ا املك احملكم  بشاادات خمادف  دلحضيض ، ا ا ياواو كذدك اديم ن أ

، إذا ثبت أن ادشاادة غري حضيضي ساوى استبعاد تلك ادشاادة أا إدغاء احلكم 

 .161املراع بفسه، ص 
ظارت بضاوة قيم  اأهمي  شاادة ادشااود يف حمكميت ياوغسالفيا ادسابض   (67)

اساابوا، بل تكاد تكاون ادرييسي  ب ن اجأدد  يف مجيع ادضاايا، اقو كابت 

 633ظار  1447حمكم  ياوغسالفيا ادسابض : عام  - حااييات كما يل :اإل

اهو، ايف ش 627ظار  1444شاهو، ايف عام  937ظار  1449شاهو، ايف عام 

شاهو، ايف  134ظار  1447حمكم  ساابوا: عام  -، شاهو 233ظار  6333عام 

 6333شاهو، ايف عام  193ظار  1444شاهو، ايف عام  113ظار  1449عام 

د. براء منذس كمال عبو ادلطيف، ادنظام ادضااي  دلمحكم  -، شاهو 193ر ظا

 193، ص6339داس احلامو دلنشر اادتاوزيع، اجأسدن، ، 31طاجلنايي  ادوادي ، 

 .9هامش 
املتعلق  6339سبتمرب  19( بتاسيخ 6339)1229ااء يف قراس جملس اجأمن سقم  (68)

نه: أبه يطل  إىل اجأم ن ادعام أن م 16باداوضع يف داسفاوس، حبيث اسد يف ادفضرة 

يضاوم على ااه ادسرع  بإبشاء جلن  حتضيق دادي  تاطلع فاوسًا بادتحضيق يف 

ادتضاسير املتعلض  بابتااكات ادضاباون اإلبساب  ادواد  اقاباون حضاوق اإلبسان اديت 

ترتكباا مجيع اجأنراف يف داسفاوس.. ايطل  كذدك إديه أن يتخذ اخلطاوات املناسب  

دة عود مراقيب حضاوق اإلبسان املاوفوين إىل داسفاوس..". قراس جملس املن ادواد  دزيا

 . 6339سبتمرب  19اداادس بتاسيخ   S/RES/1564 (2004)سقم: 
( 71/9ما اسد حاول ادلجن  ادوادي  دلالي  اجأمحر اماوظفياا يف املادة ) إ ّا (69)

 -9اديت بات على:" من تضرير ادلجن  ادتحاريي  دلمحكم  اجلنايي  ادوادي ، ا
تعترب احملكم  يف عواد اجأماوس املشماود  بادسري  أي معلاومات أا اثايق أا أدد  

أترى حتال علياا جلن  ادالي  اجأمحر ادوادي ، ا ا جياوز بادتاد  إفشاؤها اداو 
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دوى جلن  ادالي  اجأمحر بشاادة يود  باا مسؤال أا ماوظف حاد  أا سابق 

يو ماطفى أباو اخلري، ادنظام اجأساس  دلمحكم  بضال عن: د. ادس، ادوادي "

اجلنايي  ادوادي  اادضاواعو اإلارايي  اقاواعو اإلثبات اأسكان اجلرايم ادوادي ، 

 .   631، ص6332إيرتاك دلنشر اادتاوزيع، مار، سن  ، 31ط
( من ادنظام اجأساس  دلمحكم  اجلنايي  ادوادي :" 71/1تنص املادة ) (70)

شخاص املاثل ن أماماا ادذين يرتكباون سلاوكًا سيئًا، مبا يف دلمحكم  أن تعاق  اجأ

ذدك تعطيل إاراءاتاا أا تعمو سفض ا امتثال دتاوايااتاا، بتوابري إداسي  تالف 

ادسجن، مثل اإلبعاد املؤقت أا ادوايم من غرف  احملكم ، أا ادغرام  أا بأي  

 اإلثبات". توابري مماثل  أترى تنص علياا ادضاواعو اإلارايي  اقاواعو 


