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التنظيم القانوني لمموظف الدولي
ومكانتو في قانون المنظمات الدولية

2

الممخص

مع تطور دور المنظمات الدولية ،ازدادت مكانة الموظف الدولي وأصبح مركزه
القانوني واضحاً,وزالت جميع اإلكشكاليات التي تكتنف المصطمحات المراققة لو.

كما أصبح لمموظف الدولي مجموعة من الحقوق والواجبات تجاه المنظمة التي يعمل

بيا ،وىذا ما يتم تحديده قي النظام القانوني لمعاممين أوالالئحة التنفيذية أوعقود العمل،
التي يتم مطالبة الحقوق ،كما يمكن أن تقوم المسؤولية التأديبية عمى الموظف الدولي
عند إخاللو بواجباتو الوظيفية.
Abstract
With the development of the role of the international organizations, the
status of the international officer has been raised, and his legal position
has become clear. All problems which beset his relevant terminologies
have been eliminated.
The international officer also has a group of rights and duties towards
the organization in which he works. This is determined in the legal system
of the officers, the executive regulation or deeds of employment which
demand the rights. The international officer may also be faced with
disciplinary liability in case he violates the duties of his post.

المقدمة
إن المكانة التي يكشغميا الموظف الدولي قي المنظمات الدولية قي الوقت الراىن ،دعتنا إلى
االىتمام بوضعو القانوني ،ومعرقة ما مدى تطور مركزه القانوني ،وما الظروف التي ساعدت عمى

ظيوره؟

ثم معرقة مفيوم الموظف الدولي ،وازالة اإلكشكاليات,التي تكتنف المصطمحات المرتبطة بو ،ومعرقة

مدلول كل منيا ،وبمورتيا وما يترتب عمى ذلك من آثار قانونية عمييا.
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أىمية البحث:
إن موضوع البحث يكتسب أىمية من مكانة الموظف الدولي ،الذي ما زال يتطور بكشكل ايجابي من
خالل تطور مركزه القانوني قي قانون منظمات الدولية ،قكشغل الفقياء والمختصون قي دراسة

التنظيم القانوني لمموظف الدولي.
منيج البحث:

إن المنيج المعتمد قي البحث ىو المنيج الوصفي التحميمي ،الذي يحمل كل اإلكشكاليات والغموض

التي تكتنف موضوع الموظف الدولي ،وكذلك تحميل األنظمة األساسية واإلدارية التي تحكم نكشاط

الموظف الدولي ،وكذا الموائح الداخمية التي يسير عمييا الموظف الدولي قي عممو.

المبحث األول
المفيوم العام لمموظف الدولي
إن الواجب قي بدء كل بحث ،تسميط الضوء عمى الجانب التاريخي لمتأصيل العممي لمبحث ،الن
ال نستطيع قيم الكشيء إال إذا عرقنا جذوره التاريخية ،وليذا سنعرج قي بداية البحث ،إلى التطور

التاريخي لمموظف الدولي ،وكيف أصبح لو وجود قي المجتمع الدولي ،وكيف تم التدرج قي مركزه
القانوني.

وسنبين قي المطمب األخر من الموظفون الدوليون ،وما الفرق بين كل واحد منيم؟ وما يترتب عمى

ذلك من آثار قانونية ،وما القواعد,التي تحكم كل كشخص من أكشخاص الموظف الدولي ،وعمى ىذا
سيكون تقسيم ىذا المبحث إلى مطمبين وىما:

المطمب األول :التطور التاريخي لنظام الموظف الدولي.
المطمب الثاني :من ىم الموظفون الدوليون.
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المطمب األول
التطور التاريخي لنظام الموظف الدولي

عند التتبع لمجذور التاريخية لنكشأه الموظف الدولي قي المجتمع الدولي ،نجد ىذه النكشأة بدأت بكشكل

صحيح منذ بداية اىتمام الجماعة الدولية بظاىرة المؤتمرات الدولية وبظيور القانون اإلداري الدولي

وىو القانون الذي نما قي ظمو وتطورات أحكام الوظيفة العامة الدولية ،وليذا قان ىذه المرحمة

تعرف لدى الباحثين قبيذا المجال باسم قترة االتحادات الدولية ذات الطابع اإلداري( ،)1التي من

خالليا ظير مفيوم الموظف الدولي ،وذلك لما كان ُيعتمد عمية قي تسجيل ما يدور قي أروقة ىذه
االتحادات والمؤتمرات الدولية وكذا المكاتب اإلدارية الدولية ،التي ساعدت عمى ظيور الموظف

الدولي عمى أرض الواقع ،ومن بعدىا ظيرت الحاجة إلى االىتمام بالمركز القانوني لذلك الموظف،
مؤتمر عقد قي قينا عام1815م وكان أول حمقة
وبالرجوع التاريخي ليذه المؤتمرات الدولية ،نجد أن
اً

من سمسات حمقات مؤتمرات القرن التاسع عكشر ,ولقد نجم عنو معاىدات قي موضوع المالحة قي

بعض األنير الدولية (ال ارين)( ،)2ثم تتالت المؤتمرات الدولية التي كانت إحدى الوسائل التي لجأت
إلييا الدول لتنظيم مصالحيا المكشتركة ،وأيضا لحل منازعتيا وتسوية الخالقات بينيا.

كان من الطبيعي أن تستعين الدول بعدد من الموظفون قي أثناء عقد المؤتمرات الدولية لالعتراف

عمى أعماليا وتسيير مياميا ،وان كان ىؤالء الموظفين من رعايا الدول المكشاركة قي المؤتمر ممن
يحممون جنسيات تمك الدول المكشاركة ،إال أن أكثرىم كان من حاممي جنسية الدولة المضيفة

لسيولة تعيينيم وطمبيم.

أما قيما يتعمق بوظيفة األمين العام لممؤتمر ،ققد كان يجري العمل عمى أساس أن الدولة المضيفة

لممؤتمر ىي التي تعين األمين العام لممؤتمر من بين موظفييا الدبموماسيين بعد القيام بمداوالت
غير رسمية مع رؤساء الوقود المختمفة لمحصول عمى مواققتيا عمى كشخصو(.)3

ومع تطور العالقات الدولية وتزايد المؤتمرات الدولية ,تطور دور األمانة العامة ليذه المؤتمرات مما
دعا األمر إلى االستعانة بعدد كبير من الموظفين من دول أخرى ،ومن األمثمة عمى ذلك أمانة

مؤتمر الىاي المنعقد قي عام  1997م ،والذي تكون من أكثر من  25موظفاًُ ،عينوا بمعرقة الدول
األعضاء وكان ىؤالء ىم نواة نظام الموظّف الدولي بكشكمو الحالي(.)4
-1المنظمات الدولية,د.عبد العزيز محمد سرحان,دار الثقافة الجامعية,القاهرة1999م,ص.56
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لكن ىؤالء الموظفين بما قييم األمين العام لممؤتمر لم يتمتعوا بأي استقالل ذاتي ،بل ظموا
ّ
خاضعين لقوانين دوليم ،ومسئوولين أماميا عن أعماليم ،قضالً عن أنيم يتقاضون رواتبيم
ومكاقآتيم منيا ،كما أن أعماليم كانت مؤقتة تنتيي بانتياء المؤتمر مما يعني رجوعيم إلى أعماليم

األصمية قي حكوماتيم داخل دوليم بعد انتياء المؤتمر.

وظل األمر عمى ما ىو عميو إلى أن جاءت المكاتب اإلدارية الدولية ،إذ دعت الحاجة بعد الثورة
الصناعية والتطور التكنولوجي إلى وجود اتحادات تعمل عمى تنظيم المؤسسات الدولية وتسيرىا
ومن أىم تمك االتحادات :اتحاد البريد العالمي1878م ،واالتحاد المتري1875م ،واتحاد حماية

الممكية الصناعية1883م ،إلى غيرىا من االتحادات اإلدارية التي بمغ عددىا قي عام1919

()122اتحاداً دولياً(.)1

كانت ىذه االتحادات (المكاتب اإلدارية) بمنزلة النواة لظيور المنظمات الدولية قيما بعد ،إال أن

المكشكمة الحقيقة تتمثل قي استقاللية تمك االتحادات ،قمم يكن ليا مطمق االستقالل كما موجود قي

المنظمات الدولية ،إذ تعد جزءاً من اإلدارة الوطنية لدولة المقر ،وذلك بسبب دقعيا مصروقاتيا ثم

خصص بعض موظفييا لمقيام بأعمال االتحاد
ُمطالبة الدول األعضاء بذلك قيما بعد ،كما أنيا تُ ّ
الالزمة لتسييره ،وذلك بتكميف من الدول األعضاء ،وان كانت ىذه األخيرة تُعير بعض موظفييا
أن ُموظّفي
المضيفة ،إضاقةً إلى ّ
ىي األخرى لمعمل قي مكتب االتحاد ولكن بعد مكشاورة الدولة ُ
طبق عمييم قانون دولة المقر ,الذي ال ُيعطييم أي امتيازات أو حصانات ،مما يجعميم
المكتب ُي ّ
خاضعين لحكوماتيم الوطنية ،ولع ّل ىذا ما يؤكد عدم وجود كشخصية ُمستقمّة لالتحادات عن الدول
األعضاء( .)2
واستمرت الحالة قي عدم تطوير المركز القانوني لمموظف الدولي قي تمك االتحادات اإلدارية،
بسبب ما ذكرناه سابقاً من عدم تمتعيا بالكشخصية القانونية المستقمة ،ثم بعد ذلك جاءت مرحمة

التنظيم الدولي التي بدأ مع نياية الحرب العالمية األولى ،التي جاءت لتنظم جميع ميادين الحياة،

وخصوصاً مجال السياسة ،إذ ظيرت قي ىذه المرحمة صورة المنظمة الدولية بصورتيا المكتممة،

قكانت بديالً من االتحادات اإلدارية ،وقد أدت ىذه المنظمات دو اًر بار اًز قي تطوير الوظيفة الدولية،
وتكوين المركز القانوني لمموظف الدولي الذي كان لو دور بارز العمل قي المنظمات الدولية

والعالقات الدولية.
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وكما ىو معروف أن أول منظمة دولية عالمية اُنكشئت ىي عصبة األمم قي عام1919م ,بعد

أعقاب الحرب العالمية األولى( ,)1919-1914قمنذ إنكشاؤىا عمل قييا مجموعة كبيرة من
الموظفين الدوليين كانوا يؤدون مياماً عديدة لتحقيق أىداقيا وغاياتيا.

وكانت عصبة األمم أول منظمة دولية تيتم بصفة أساسية بأمور السياسة التي كانت تتمثل قي

الحفاظ عمى السمم الدولي وحظر استخدام القوة إال قي حاالت معينة,كما كان مياميا الربط بينيا
وبين االتحادات الفنية واإلدارية,وليذا كان حوالي ثماني مائة موظف يتمنون إلى جنسيات مختمفة,

وكانت عصبة األمم تنظم حقوق موظفييا وواجباتيا بموجب الئحة العمل الداخمية لموظفي
العصبة,وكان جيازىا اإلداري يتمثل قي األمانة العامة الذي كان يضم األمين العام واألمناء

العصبة
المساعدين وعدد من الموظفين الدوليين ،ويتم تعيين األمين العام بقرٍار ُيصدره مجمس ُ
بإجماع اآلراء عمى أن يقترن قرار التعيين ىذا بمواققة األغمبية قي الجمعية العامة ،أما األمناء

المساعدون وباقي الموظفين قيتم تعيينيم بقرار صادر عن األمين العام وبمواققة األغمبية قي مجمس

العصبة(.)1

وقد أُعطيت ليم الحصانات واالمتيازات األمين العام وموظفي األمانة العامة ,وكشممت ىذه

الحصانات مقر العصبة المباني كاقة التي تكشغميا العصبة وىيئاتيا ,وذلك حتى يتسنى ليم القيام
بواجباتيم عمى أكمل وجو.

وبيذا رأينا كيف تم تطوير الوظيفة الدولية قي عيد عصبة األمم,وكيف تم االىتمام بموظفييا

اإلداريين ,وحصوليم عمى الحصانات واالمتيازات ,التي حققت ليم ظروقاً آمنة ,وبعد زوال عصبة
األمم ونكشوب الحرب العالمية الثانية (1939م1945-م) ,دخل المجتمع الدولي عصر األمم

وتميز نكشاطيا بالعالمية والتعدد ،السيما أن أىداقيا لم تعد
المتحدة التي نكشأت عام1945م،
ّ
تعدت ذلك إلى غيرىا من المجاالت األخرى،
مقصورة عمى تمك األىداف التي نكشأت من أجميا ،بل ّ

تعداه ليكشمل
قمم يعد دورىا مقصو اًر عمى حفظ السمم واألمن الدوليين وح ّل المنازعات الدولية ،بل ّ
المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقاقية واإلنسانية.
وبمغ عدد الموظفين الدوليين قي األمم المتحدة حتى عام  2999أكثر من  33ألف موظف

()2

,وبظيور األمم المتحدة واالختصاصات الموكمة إلييا,ازدادت أىمية الموظف الدولي ,واتضحت

الرؤية كاممة بالنسبة إلى المركز القانوني لمموظف الدولي.
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وبيذا أصبح لمموظف الدولي قي جميع المنظمات الدولية ,نظام قانوني وحقوق وواجبات قانونية
تحدد قي مواثيق المنظمات دولية أو لوائحيا الداخمية ,كما تم لو جممة من الحصانات واالمتيازات

الدولية.

المطمب الثاني
من الموظفون الدوليون

إن من أىم اإلكشكاليات,التي تواجو الباحث قي القانون الدولي والمختص بو تكشابو المصطمحات بين

كل من (مستخدمي المنظمات,الموظف الدولي,العامل الدولي) ويجب عمينا بمورة ىذه المفاىيم
وتوضحييا حتى تزول كل اإلكشكاليات عمييا,ونعرف مدلول كل مصطمح.

وكما ىو معروف أن المنظمات الدولية تستعين قي أدائيا أعماليا ,وميماتيا المختمفة ,بمجموعة
متنوعة من العاممين ,منيم الفني واإلداري ,وبعضيم يعمل بصفة دائمة وبعضيم األخر بصفة

مؤقتة( ,)1وبيذا تتعدد صور ,الذين يعممون قي تمك المنظمات سواء الحكومية أو األىمية أو الدولية
أو اإلقميمية.

إن أىم المصطمحات وأعميا ىو (المستخدم الدولي) ,قعرقت محكمة العدل الدولية ,قي رأييا

االستكشاري الصادر قي11ابريل بكشأن حق األمم المتحدة قي المطالبة بالتعويض عن األضرار التي
تمحق بيم قي أثناء تأدية واجباتيم ,بأنيم(كل موظف باجر أو من غير اجر,يعمل بصفة دائمة ام
ال ,يعين بواسطة احد قروع المنظمة لممارسة أو لممساعدة قي ممارسة إحدى وظائف المنظمة,

وباختصار كل كشخص تتصرف المنظمة بواسطتو)(.)2

ومن خالل التعريف يتبين أن لفظ المستخدم الدولي يطمق عمى كل من ارتبط بالمنظمة وعمل قييا

سواء بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة ,قيو إذن مصطمح عام يدخل قيو جميع الفئات التي يرتبط بعمل

قي منظمة دولية أو إقميمية.

أما العامل الدولي الذي عرف بأنو (كل كشخص طبيعي تمارس المنظمة االختصاصات المنوطو
بيا من خالل عممة لحسابيا وققا لتعميمات أجيزتيا المختصة,سواء أنقدتو اجر عمى نكشاطو أو تبرع

ليا بيذا النكشاط,بصرف النظر عن توقيت أو استمرار ميمتو)(.)3
- 1د.مفيد شهاب,
2

1989
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ومما يؤخذ عمى ىذا التعريف عبارة (بصرف النظر عن توقيت أو استمرار ميمتو) قيذه العبارة

تخمط بينة وبين الموظف الدولي ,قكما ىو معروف أن ما يميز العامل من الموظف قي المنظمات
الدولية صفة االستمرار أو التوقيت قي العمل بالمنظمة الدولية.

وبرأينا ُيعرف العامل الدولي ((بأنو كل كشخص طبيعي ارتبط بعقد مؤقت بمنظمة دولية تمارس
المنظمة االختصاصات المنوط بيا من خالل عممة لحسابيا عمى وقق تعميمات أجيزتيا المختصة,
وذلك بمقابل أجر أومن غيره)).

أما الموظف الدولي الذي نحن قي بصدد دارسة وضعة القانوني ,قأنو الذي يكشغل وظيفة دولية
عامة عمى سبيل االستمرار أو التفرغ ويستيدف من وراء ذلك صالح المنتظم وتحت إكشراقو,

ويخضع قي ىذا الكشأن لنظام قانوني يضعو المنتظم(.)1

ويعرقو الدكتور مفيد كشياب (بأنو كل من يعمل قي خدمة منظمة دولية,تحت إكشراف أجيزتيا,
وطبقا لقواعد ميثاقيا ولوائحيا ,من أجل القيام بوظائف لصالحيا بصفة مستمرة ,وعن طريق
()2

التفرغ.

ومن خالل تعريف الموظف الدولي لدى المنظمات الدولية ,يتبن لنا أنة ال يمكن أن يكون

المستخدم الدولي أو العامل الدولي موظفاً دولياً ,إال إذا تحققت قيو الكشروط اآلتية:

-1تواقر صفة الدوام واالستمرار ,أي أن تكون ميمتو قي المنظمة مستمرة وغير مؤقتة بعقد أو غير
ذلك.

-2أن يكون عممة لصالح المنظمة الدولية ,أو لفرع من قروعيا ,قال يمكن أن يعد موظفاّ دولياً من
يؤدي خدمة لدولة معينة أو مؤسسة دولية ال ينطبق عمييا وصف المنظمة الدولية ,وأن يستيدف
نكشاط المستخدم مصالح المنظمة.

-3خضوع الموظف الدولي قي عالقتو بالمنظمة بالنظام القانوني ,وأن يسير عمى وقق أحكام
ميثاقيا ولوائحيا وبتعميمات وأوامر من رؤسائو ,ومن ال يعد موظفاً دولياً الذي يخضع قي أداء

وظيفتو لقوانين الدولة التي ينتمي إلييا أو تعميماتيا.

-4وأن يتفرغ ألداء ميمتو ,بصورة دائمة غير مؤقتة  ,مكرساً ليا كل نكشاطو.

وبعد تواقر الكشروط المذكورة سمفاً ,نستطيع أن نطمق مصطمح (الموظف الدولي) عمى ذلك

المستخدم الدولي ,ونميزه من العامل الدولي المؤقت.
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وقد يقع الخمط عند كثير من المتخصصين بالقانون الدولي بين ما ىو الفرق بين الموظف الدولي

وممثمي دول األعضاء ,وقد وضع الفقياء بعض المعايير التي من خالليا نستطيع التمييز بين
الممثل الدولي والموظف الدولي ,وىي كالتالي-:

أوالً :من حيث التبعية :قمن حيث تبعية ممثل الدول قأنو يتبع دولتو,ألنيم يعممون باسم الدولةالتابعين ليا ولحسابيا,ويتمقون التعميمات الصادرة إلييم منيا ويتقيدون بيا,أما تبعية الموظف الدولي

قأنو يتبع المنظمة الدولية التي يعمل بيا,قيكون ممزم بتطبيق نظاميا القانوني,ويعمل باسميا
ولحسابيا,وكذا يتمقى التعميمات منيا.

ومن لوازم التبعية كذلك التعين ,قيكون تعين ممثل الدول من الدولة التابعة لو ,وتعين الموظف
الدولي من المنظمة الدولية التابع ليا,سواء كان ذلك باختيار مباكشر منيا أم بناء عمى تركشيح من

حكومات دول األعضاء.

أما من حيث المسؤولية ,قمسؤولية مندوب الدول يكون مسئوال أمام حكومتو ,أما الموظف الدولي

قيسأل أمام المنظمة ,لكن ما نوع المسؤولية التي يكون الموظف الدولي مسئوال أمام منظمتو ,أىي
المسؤولية اإلدارية أم أنيا المسؤولية المدنية أو الجنائية؟

ثانياً :آثار التصرقات ,قفي حين تنصرف آثار تصرقات ممثمي الدول لدى المنظمة إلى حكوماتيم،

قأن تصرقات الموظفين الدوليين تعود إلى المنظمة ،وان كان من المتصور قي بعض الحاالت
انسحاب أثر تصرف ممثمي الدول عمى المنظمة ،وذلك قي حالة اكشتراكيم قي التصويت عمى

ق اررات المنظمة.

ثالثاً :الضمانات,ال يجوز لممثمي الدول االحتجاج بحصاناتيم بوجو دوليم التي يتبعونيا بجنسيتيم،

والذين ىم من رعاياىا ،قي حين أن الموظفين الدوليين يتمتعون بحصاناتيم قي مواجية جميع
ٍ
بصفة مطمقة ،وبغض النظر عن جنسيتيم(.)1
الدول

المبحث الثاني
اإلطار القانوني العام لمموظف الدولي

إن األطر القانونية العامة لمموظف الدولي قي قانون المنظمات الدولية,يمكن معرقتيا من خالل

النظام القانوني الذي يحكم الموظف الدولي,الذي تكشير إليو جميع مواثيق المنظمات الدولية من
خالل أنظمتيا األساسية واإلدارية,وكما يكون التفصيل أكثر قي الموائح الداخمية التي تحكم النظام

القانوني لكل منظمة.
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وكما يدخل ضمن اإلطار العام لمموظف الدولي ,المركز القانوني لمموظف الدولي ,الذي تدرج

تطوره قي جميع مراحل التنظيمات الدولية عمى ممر العصور,والذي من خاللو يكتسب الحقوق
وتُحدد الواجبات والميام الممقاة عمى عاتقو ,وتعطى من خاللو الحصانات واالمتيازات الدولية
الموظف الدولي أثناء ارتباطو بالمنظمة.
ومن ثم يكون تقسيم المبحث إلى قسمين ىما:

المطمب األول:النظام القانوني لمموظف القانوني.

المطمب الثاني:المركز القانوني لمموظف القانوني.

المطمب األول
النظام القانوني لمموظف القانوني

حتى يتسنى لمموظف الدولي القيام بأعباء وظيفتو عمى الوجو األكمل لصالح المجتمع الدولي ,قانو
من الضروري أن يتمتع ىذا الموظف بنوع من االستقالل القانوني والضمانات القانونية قي مواجية

الدول ,خاصة الدولة التي يحمل جنسيتيا وتمك التي يعمل عمى إقميميا(.)1

إن

المقصود بالنظام القانوني لمموظف الدولي مجموعة القواعد القانونية التي تحكميم منذ أن يتولون
()2

ميام مناصبيم إلى يتركوىا ألي سبب من األسباب .

وكل منظمة يحق ليا تحديد نظاميا القانوني لموظفييا ,ودائما ما تتأثر بأحكام القوانين اإلدارية

الداخمية ,وليذا ال يوجد نظام قانوني موحد لمموظفين الدوليين كميم ,ونرى إعادة النظر قي ذلك ,قي
إلزام المنظمات عند وضع نظاميا القانوني بمعايير ثابتة تحفظ الموظف الدولي من أي تعسف,

وىذا يقع عمى عاتق األمم المتحدة قي وضع تمك المعيار الدولية التي تكون منصفة بين المنظمة
وموظفييا ,وتربط ذلك باالعتراف ليا بالكشخصية الدولية ,كما تمزم الدول بعدم االعتراف بالمنظمة

إال إذا التزمت بتمك المعايير القانونية الدولية.

ومن أىم المبادئ العامة قي قانون المنظمات الدولية,والتي من خالليا يصاغ النظام القانوني ألي

منظمة دولية(:)3
-1

,
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-1االستقالل عن دولة الجنسية ,قال يجوز لمعامل الدولي تمقي أية تعميمات أو توجييات من
حكومة الدولة التي ينتمي إلييا بجنسيتو أو مراعاة مصالحيا السياسية أو االقتصادية أو األدبية
بأي وجو من الوجوه  ،وانما يمتزم بأداء ميمتو قي استقالل كامل عن دولة الجنسية ,وال يعني ىذا

االلتزام انقطاع الصمة بين العامل الدولي دولة جنسيتو ,قالصمة موجودة وقائمة حتى خالل الفترة

التي يكرس قييا العامل نكشاطو لخدمة المنظمة ولكن تقوم الصمة قي الحدود غير المخمة بوالء
لمعامل لممنظمة.

-2الحياد بين الدول أعضاء المنظمة قال يجوز لمعامل الدولي تفضيل إحداىا عمى األخرى أو
التمييز بينيا قي المعاممة ,بل يمتزم بمراعاة الحياد الدقيق.

 -3الوالء لممنظمة وققاً لما يصدر لو من تعميمات عن أجيزتيا المختصة أو من رؤسائو من
العاممين اآلخرين  ،ويمتزم كذلك بتغميب مصمحتيا عمى المصالح الفردية لسائر الدول بما قي ذلك

دولة جنسية نفسيا.

ومن أىم المواضيع التي يتناوليا أي نظام قانوني لمنظمة ,ىو موضوع التعيين الذي تضع كل

منظمة دولية مجموعة قواعد تنفذ عمييا قي تعيين موظفييا سواء كانوا دائمين أم مؤقتين ,وكما ىو
مقرر قي أغمب المنظمات الدولية قي تعيين موظفييا تسير عن طريق الدخول قي المفاضالت بين

جميع كاقة دول األعضاء ,أو باكشتراط مؤىالت عممية معينة,مع مراعاة الحصول قي جميع
األحوال عمى مستوى ممكن من القدرة والكفاية ,ولقد رقضت المجنة التحضيرية إلعداد ميثاق األمم
المتحدة االقتراح الذي تقدمت بو يوغسالقيا الذي كان ييدف إلى أن يكون تعيين الموظف الدولي

مكشروطا بمواققة الدولة التي يحمل جنسيتيا,ولقد تم ىذا الرقض بأغمبية كبيرة قي جمسة 29ستمبر

سنة  ,1945ومع ذلك قان ىذه المجنة أخذت بعين االعتبار أن الحكومة التي يحمل الموظف
جنسيتيا ىي وحدىا التي تستطيع أن تقدر كفاية ىذا المركشح(.)1

كما اكشترطت األمم المتحدة مراعاة التوزيع الجغراقي بين دول أعضاء المنظمة وقد وضعت ذلك
قي المادة ( )3/191من ميثاق األمم المتحدة (ينبغي قي استخدام الموظفين وقي تحديد كشروط
خدمتيم أن يراعى قي المكان األول ضرورة الحصول عمى أعمى مستوى من المقدرة والكفاية

والنزاىة ,وكما أن الميم أن يراعى قي اختيارىم اكبر قدر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغراقي)
وقد تمجأ المنظمة الدولية ,قي بعض األحيان إلى الدول األعضاء قييا طالبة إلييا تركشيح من تأنس

قيو الصالحية لمعمل بيا من مواطنييا( ,)2ومن األمور التي كانت تعيق الكشخص قي اختيار
الوظيفة الدولية قي بعض األحيان القوانين الداخمية منيا القانون المصري رقم  32الصادر قي
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قبراير  1956م الذي تضمن عقوبة بالسجن من ست كشيور إلى سنتين والغرامة من299الى 1999
جنية بالنسبة لكل مصري يقبل وظيفة إحدى المنظمات الدولية بدون الحصول عمى المواققة مسبقا

من حكومتو( ,)1وقد تمجأ بعض الدول الكبرى قي ممارسة الضغط السياسي عمى المنظمة الدولية
قي اختيار موظفييا ,وىذا يتناقى-تماماً -مع حياد الوظيفة الدولية ,ويجب عمى المنظمات اختيار

األكفاء قي الوظائف اليامة مثل السكرتير العام أو قضاة المحاكم الدولية أو كبار الموظفين ,وىذه

من اكبر المكشكالت التي تواجييا المنظمة الدولية قي مسألة تعيين موظفييا ,وحميا بوضع معايير
ثابتة التي تضمن النزاىة والكفاءة قي التعيين حتى قي الوظائف الميمة ,واتاحة الفرصة لمجميع

وعدم التأثر بالجنس أو الدين أو الرؤية السياسية.

المطمب الثاني
المركز القانوني لمموظف القانوني

إن من أىم المواضيع التي كان ليا اىتمام كبير من قبل الفقياء ,معرقة ما ىو المركز القانوني
الذي يحتمو الموظف الدولي ,الن من خاللو تقر الحقوق وتفرض الواجبات ,وتُحدد لو نوع
الحصانات واالمتيازات الدولية التي يحصل عمييا ,والذي يحدد المركز القانوني لمموظف الدولي
ميثاق المنظمة ,وقد اختمف الفقياء قي طبيعة العالقة بين الموظف الدولي والمنظمة الدولية,
واتجاىات الفقياء عمى اتجاىات متعددة:

االتجاه األول :

يرى أن العالقة بين الموظف والمنظمة الدولية ىي عالقة تعاقدية يحكميا العقد المبرم بينيما
ويكونان قي مركز متساو وينطبق عمى ىذه العالقة مبدأ ( العقد كشريعة المتعاقدين )

()2

من حيث

نكشأة العقد وتنفيذه وآثاره وقد نص النظام اإلداري لموظفي األمم المتحدة عمى أن ( نطاق االلتزامات

()3

التعاقدية يجب أن تحدد بدقة قي إطار ما ورد قي رسالة التعيين من بنود صراحة أو ضمناً)

وأكشارت المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة قي قضية (  ) Kaplanإلى أنو ( قد يكون عقد التوظيف
مصد ار لمنصوص القانونية المطبقة ) وأضاقت ( بأن العناصر العقدية تتمثل قي الجانب الكشخصي

لمموظف كدرجتو الوظيفية وراتبو )(.)4
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وعمى ذلك قان القول بان ىذه العالقة من طبيعة الروابط العقدية يجعل الموظف الدولي يقع بعيدا
عن المفاجآت التي تترتب حتما عن التعديالت التي قد تط أر بعد دخولو قي الخدمة ولكن األخذ

بيذا الحل يؤدي إلى تصبح اإلدارة مقيدة بكشروط العقد حتى لو كان قي ذلك األضرار البالغة بسير

المراقق الدولية(.)1

ثم أن ىذا المذىب بدت عوامل الخمل قيو عندما عجز عن تبرير وضع الموظف العام إذا تواقرت

كشروط معينة يكون مسئوال عن إعمالو ليس ققط قي مواجية اإلدارة وىي الطرف الثاني قي العقد

بل وأيضا قي مواجية المتعاممين مع ىذه اإلدارة ,مع أنيم ليسوا طرقا قي العقد ,وىذا يتناقض مع

أىم قواعد العقد التي تقرر أن العقد ال تكون لو أية أثار بالنسبة لمغير(.)2

االتجاه الثاني :

يرى أن العالقة بين الموظف والمنظمة الدولية ىي عالقة تنظيمية إذ يخضع الموظف لمنظام

القانوني لممنظمة الدولية وىذا النظام يكشبو النظام القانوني الذي يخضع لو الموظف قي القانون
الداخمي وتكشكل مواثيق المنظمات الدولية األساس قي حكم ىذه العالقة.

وىذا االتجاه يتفق مع مفيوم الجزاء التأديبي القائم عمى وجود سمطة رئاسية تحدد حقوق الموظفين

الدوليين والتزاماتيم  ،ومن ثم يخضع ىؤالء لمبدأ التدرج الوظيفي  ،وقد جرى العمل قي المحاكم

اإلدارية الدولية ومنيا المحكمة اإلدارية لجامعة الدول العربية عمى أن العالقة بين الجامعة
وموظفييا ىي عالقة تنظيمية وليس تعاقدية إذ يخضع الموظف الدولي لسمطة المنظمة ويعمل

لصالحيا ثم تكون لمجامعة العربية الحرية قي تغيير مركز منتسبييا عمى وقق سير العمل داخل

المنظمة(.)3

االتجاه الثالث :
يرى ىذا االتجاه أ ن العالقة بين المنظمة الدولية والموظف ىي عالقة مختمطة( تنظيمية تعاقدية )
قي الوقت نفسو  ،وىذه تحترم العالقة الحقوق المكتسبة لمموظف مع خضوعو لنظام قانوني مرن

تضعو المنظمة وىذا النظام قابل لمتغيير حسبما تقتضيو مصمحة المنظمة( ،)4وقد نص نظام
موظفي األمم المتحدة عمى أنو ( لمجمعية العامة أن تضيف أو تعدل قي ىذه النظم وذلك دون أن

يمس ىذا بالحقوق المكتسبة التي لمموظفين ).
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وقررت المحكمة اإلدارية لمنظمة األمم المتحدة قي إحدى قضاياىا أن (السيد مورتكشيد ) ،الذي كان
يعمل قي مقر منظمة األمم المتحدة قي جنيف  ،أحيل إلى التقاعد لبموغو السن القانونية  ،ورقض

األمين العام لألمم المتحدة منحو مبمغ مكاقأة تغيير محل اإلقامة ليذا قام ىذا الموظف بالطعن قي

قرار األمين العام ألنو يمتمك حقا مكتسبا ،وىنا يمس حقو بموجب المادة  1/12من النظام

األساسي لموظفي األمم المتحدة ،وأن المدعي قد حرم من حقو قي الحصول عمى منحة اإلعادة
إلى الوطن)

()1

.

وقد أنيت عصبة األمم عام  1925عمل المدعي ( موند ) قاعترض عمى ىذا القرار ألنو صدر

قي أثناء مدة العقد  ،وقد كونت لجنة من الفقياء لمنظر قي ىذه القضية وكان قرارىا أن العالقة
التنظيمية ىي األساس  ،أما الجانب المتعمق بكشخص المدعي من درجة وظيفية وراتب قإنو يقوم

عمى أساس العقد

()2

.

ويمكن القول أن االتجاه العام قي مواثيق المنظمات الدولية ,وتفسيرات المحاكم اإلدارية الدولية يأخذ
باالتجاه التنظيمي لمعالقة الوظيفية وىذا يتواءم مع الجزاء التأديبي ولذلك نص النظام الداخمي

لمنظمة اليونسكو عمى أن ( لممدير العام سمطة إنياء خدمة الموظف إذا كان سموكو يكشير إلى أنو
()3

لم يصل إلى المستويات الرقيعة التي يتطمبيا )

وكذلك نص نظام موظفي األمم المتحدة عمى أنو

( موظفو األمانة موظفون دوليون ومسؤولياتيم ليست قومية بل دولية وبقبوليم التعيين يكونون قد
كرسوا أنفسيم لمقيام بأعماليم ونظموا سموكيم طبقا لما تقتضيو مصمحة األمم المتحدة وحدىا )(.)4

كذلك يمكن القول بان تعيين الموظف الدولي يتم عمى اثر التوقيع من جانبو واإلدارة معا عمى

العقد ,ولكن ىذا العقد لو مضمون الئحي,بحيث يمكن إدخال تعديالت باإلرادة المنفردة لجية اإلدارة
الدولية بكشرط عدم اإلضرار بالحقوق المكتسبة لمموظفين الدوليين.

الخاتمة
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من خالل ما تم التطرق إليو والبحث قي تفاصيمو العممية,نخمص إلى أىم النتائج والتوصيات التي

خرجنا بيا,التي يجب األخذ بيا بعين االعتبار وىي:

-1إن تفاعل العالقات بين الدول ,ىي التي أوجدت مفيوم الموظف الدولي قي ساحة التنظيم
الدولي ,إال أن الرؤية الواضحة لمموظف الدولي ظيرت بظيور التنظيم الدولي الحديث والن حقوقو

قبل ذلك ميدورة لم تكتمل.

-2يجب التمييز بين العامل الدولي والموظف الدولي ,وذلك لما يترتب عمى ذلك من قواعد ومراكز
قانونية مختمفة ,تحكم كالً منيم قي نظاميم القانوني.

-3من خالل البحث يتبين أنو ال يوجد نظام قانوني لمموظف الدولي موحد يحكم جميع المنظمات
الدولية واإلقميمية ,وىذا يعمل عمى إىدار حقوق الموظف الدولي ,ولذا يجب وضع معايير موحدة

وثابتة ,والتي من خاللو توضح وترسم األنظمة القانونية وترسم التي تحكم كشؤون الموظف الدولي
وتنظمو.

-4إن الغموض ما زال يكتنف المركز القانوني لمموظف الدولي,قيو مر بمراحل مذىبية قي تحديد
مركزه القانوني الذي استقر حالياً بمذىب (تعاقدي-تنظمي) وىو اقرب لتكيف القانوني السميم.

المراجع-:

-القوانين والموائح:

 -1ميثاق األمم المتحدة.
 -2النظام األساسي لموظفي األمم المتحدة.
 -3النظام اإلداري لموظفي األمم المتحدة .
-4نظام موظفي مجمس أوربا .
-5النظام األساسي لموظفي جامعة الدول العربية.
 -6النظام الداخمي لميونسكو.

-7الالئحة الداخمية لموظفي األمم المتحدة.
 -8الالئحة الداخمية لموظفي جامعة العربية.

-الكتب-:

 -1الوسيط قي القانون الدولي العام ,د.محسن الكشيكشكيمي,الجزء األول, ,منكشورات الجامعة الميبية,كمية الحقوق.
 -2القضاء اإلداري الدولي  ،إسماعيل قاضل حمواص الكشمري ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية القانون ,جامعة
بغداد.
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 -3النظام القانوني لموظيفة العامة الدولية ( دراسة مقارنة ) ،صالح الدين قوزي ،دار النيضة العربية  ،القاىرة
1991م .

—4التنظيم الدولي ,جمال طو ندا ،دار النيضة العربية  ،القاىرة.
-5القانون الدولي اإلداري ,عبد العزيز محمد سرحان ,دار النيضة العربية ,القاىرة1999
 -6المنظمات الدولية ,مفيد كشياب ,الطبعة التاسعة ,دار النيضة العربية1989م.
 - -7التنظيم الدولي ,محمد سامي عبد الحميد ,النكشر منكشأة المعارف باالسكندرية.2994

 --8التنظيم الدولي ,محمد سعيد الدقاق ,منكشاة المعارف باإلسكندرية2994,م.

 -9حسين العطار ,المنظمات الدولية ,الطبعة األولى  ,مطبعة كشفيق ,بغداد 1979

-البحوث-:

 -1التطور التاريخي لنظام الموظف الدولي ,بحث منكشور قي ألنت aekmedbahmane@gmail.com
منتدى العموم القانونية و اإلدارية.

 -2د .مفيد كشياب ,سند ونطاق حصانات وامتيازات الموظفين الدوليين  ,المجمة المصرية لمقانون الدولي العام عدد
( )43لسنة 1987
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