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 المنظمات الدوليةنشأة 
 

ة الى فكرة المؤتمرات الأدوليأة ال ل لتأأت هلياأا الأدو  ل أ   أ  ترجع نشأأأأأة المنظمأة الأدوليأ        

ترتي  االوضاع الدولية، هذ تع بر المنظمات الدولية ام داداً لاذه المؤتمرات  وأللادة  نزاع ل سوية 

 .بعد اضفاء لنصر االس مرار للياا

 

 مراح  نشأة المنظمات الدولية

 :ة المنظمات الدولية بثالث مراح  أساسيةمرت نشأ

بأدايأة  البر     الى  وام أدت  ١٨١٥لعأا     ڤينأاهل تلأ  ال ل بأدأت مم مؤتمر  :  ولىالمرحلأة األ

 .العالمية األولى

حيث  ان الادف مم هذا المؤتمر هو هلادة االوضأاع هلى ما  ان  للي  ال ارة األوروبية بعد        

االوربل التأأديأأد النظأأا   السأأأأل  مم اال   النأأابليونيأأة وحفس  تع بر المؤتمرات  .البرو   وهكأأذا 

األوروبية االرهاصأأات األولى شنشأأاء المنظمات الدولية اذ  ارت فكرة ا أأراف الدو  األوروبية  

نشأأأأت فل هذه الف رة العديد مم   .رى ع السأأأال  واالمم وللى العال ات الدولية بشأأأك  لا الكب

باد البرلمانل الدولل  و االت  ١٨٦٣دولية للصألي  األحمر لا االتبادات الدولية الخاصأة  اللتنة ال

 .١٨٧٣لا  

كرة ول أد سأأأأأالأدت هأذه االتبأادات فل وضأأأأع اللبنأات الب ي أة ال ل ت ورت مم لنأدهأا ف       

،ا  يأأى تدا  الدو  ب    ألنشأأ  ااتبديد  أأروا العيأأوية وممارسأأ اا    المنظمات الدولية اذ هن

وفل  ثير مم األحيأان اح أاجأ  بعذ هأذه التمعيأات هلى هبرا  معأاهأدات بيم الأدو  مثلمأا وجأد فل 

لأأا   جنأيأ   اتفأأا يأأات  ل أأد  لنأاأأا  ن أف  حيأأث  األحمأر  للصأأأألأيأأ   الأأدوليأأة  اللأتأنأأة  حأأالأأة 

االثأأانيأأة١٨٦٤،١٩٠٦،١٩٢٩،١٩٤٩ األولى  جني   االرابعأأة   )اتفأأا يأأات  وال ل    االثأأالثأأة 

 .اصبب   تشك  اليو  جوهر ال انون الدولل االنسانل

ونتأد المنظمأات الأدوليأة فل العأديأد مم الب و  فنرى تبو  التمعيأة الأدوليأة لبمأايأة العمأ  هلى       

اتبأاد اأاف فل هأذا المتأا  لأا  منظمأة العمأ  الأدوليأة وفل ح أ  المواوييم والم أايي   ار  

١٨٩٧. 

لتنأة نار  ١٨٤٥أنشأأأأأاء مؤتمر ڤينأا لعأا   المواصأأأأالت  ارت اللتأان الناريأة  أ   وفل ح أ      

 .١٨٩٠البديدية  ار االتباد الدولل للن   بالسك  البديدية لا  المواصالت  وفل متا   .الرايم

 .١٨٧٤وفل متا  البريد تأس  اتباد دولل للبريد لا  

عد النواة  .الذي ي١٩٠٣العامة فل باري  لا    متا  الصأأأبة أ ي  مك   دولل للصأأأبة  وفل     

نشأر   اتباددولية مناا    اتباداتمتا  اال  صأادي أنشأأت  الاألسأاسأية لمنظمة الصأبة العالمية وفل 

 .١٩٠٢واتباد صنالة السكر لا  ١٨٩٠لا     ال عريفات التمر ية فل برو س

بيم المؤتمرات الأدوليأة وبيم المنظمأات الأدوليأة بأالمعنى    ان  أا وتمثأ  هأذه االتبأادات مرحلأة       

البديث لذل  يمكم ال و  أن هذه االتبادات  د ف ب  األبوا  أما  الدو  شنشأاء منظمات سأياسأية  

 .ذات اابع لالمل
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 الثانية ولغاية  يا  البر  العالمية  ١٩١٩)مم لا  المرحلة الثانية:

او  منظمة سأأياسأأية دولية ذات اابع لالمل وهل لصأأبة االم   ةأهذه المرحلة بنشأأ  تميزت       

وال ل ادمف لادها فل اتفا يات الصأأألل ال ل ل دت بعد  La Sociètè des Nations الم بدة

 .البر  العالمية األولى

تمالة الدو    ول د تتاووت اهمية لصأأبة االم   افة المنظمات وال ل وجدت فل هذه الف رة       

وجاءت معاهدة الصأأأألل بمنظمة دولية  ،  البري انية والبل  البل انل وميثاق سأأأأعد  باد ......ال 

 م خصصة ذات اهمية بالغة وهل منظمة العم  الدولية.

 

 العالمية الثانية وتمد ح ى اآلن  البر   باندالع)تبدأ لثة :المرحلة الثا

ة ف أد  أا  نظأاماأا للى ال بأال  بيم ال وى تعأد االم  الم بأدة وليأدة البر  العأالميأة الثأانيأ      

ل  يسأأأأ مر   يالحس هن الوفأاق بيم الأدو  الكبرى  الكبرى المن صأأأأرة فل البر  العأالميأة الثأانيأة،

اولأة ل فأادي االافأا أات  هلى  اور العأديأد مم المنظمأات اال ليميأة فل مبأ   االمر الأذي أدى  اويالً،

 .االم  الم بدة  ال ل اصاب 

 

جان  المنظمأات اال ليميأة  ارت العأديد مم المنظمأات الدوليأة الم خصأأأأصأأأأة  الو الأة  والى       

ومنظمة االم  الم بدة لل ربية والعلو  واتفا ية )اليونسأكو وهكذا أصأبب    .الدولية لل ا ة الذرية

فل المتاالت االج مالية  المنظمات الدولية  اهرة هامة واسأاسأية تغ ل  افة النشأاا البشأري ،

 صادية وال تارية والث افية والعلمية.واال  
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 الفص  األو 

 المنظمات الدولية ةماهي

المنظمة الدولية بيان اوج  الشأأب  واالا الف بيناا وبيم مصأأ لبات    ةتبديد ما هي ي  يأأل       

 . م شاباة لاا فيال لم بيان العناصر األساسية ل يا  المنظمة الدولية

 

 المببث األو 

 تعري  المنظمة الدولية

 _: دة فل متا  دراسة المنظمات الدولية مم  بيس عم  مص لبات م عد       
 المت مع الدولل االمنظمة الدوليةاال نظي  الدولل االنظ  الدولية اال انون الدولل العا      

دولية  فما الم صأأأود بك  مم هذه المصأأأ لبات وما هو الفرق بيناا وبيم مصأأأ لل المنظمات ال

ه هن لك  مصأأأ لل  انونل مناا معنااال اذه المصأأأ لبات ال انونية  بالرغ  مم ال شأأأاب  اللفظل ل

 :لذا يلز  تبديد    مص لل مم هذه المص لبات ال انونيةب  الخاف  

 

جميع الوحدات األسأاسأية ال ل ي كون مناا هذا المت مع و  المت مع الدولل الى  ينصأرف مفا       

بيناأا للى اتبأاع نظ   انونيأة معينأة وهذه الوحدات هل الدو  والمنظمأات الدوليأة  وال ل ت فق فيمأا 

 وتبعاً لذل  تكون المنظمات الدولية هحدى األ خاف األساسية المكونة للمت مع الدولل. ،

 

وال ل اسأأأأ  رت هأذه التمأالأة    وهل ال  أاليأد وال والأد األسأأأأاسأأأأيأة المميزة لتمأالأة معينأة     

 .ماا ضمم ااار مم العال ات والروابطت ع اتبالاا فل تنظيوتواتر

وال نصأأأأليأة انظأا  الببأار  العال أات الأدبلومأاسأأأأيأة    نظأا   الأدوليأةاالمعأاهأدات  ومم امثل اأا نظأا   

 .نظا  مم هذه األنظمة يمث  ا وة فل اريق تنظي  العال ات الدولية      ،والمالحة الدولية

 

 ف بينأ   ،الأدوللهو متمولأة ال والأد ال أانونيأة ال ل تنظ  العال أة بيم ا أأأأخأاف المت مع         

اال أأخاف  ما تنظ  االا صأأاصأأات الدولية، ولما  ان  المنظمات الدولية  هذه  ح وق وال زامات  

 .  اال خاف لذا فأناا )المنظمات الدولية تعد فرلاً رئيسيا لل انون الدولل العا هذه  خصاً  
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هو بنيان المت مع الدولل فل المراح  الزمنية المخ لفة ب صأأأأد الوصأأأأو  هلى مت مع منظ         

ر االمور السأأياسأأية و اال  صأأادية واالج مالية ي،وذل  لم اريق وضأأع ال والد ال ل تبك  تسأأي

أي تنظي  ،ث  ت ور هأذا  اليأا مم  مع الأدولل اأ حيأث بأدأ المت . والفنيأة بيم وحأدات هأذا المت مع

ر مراح  ومنية مخ لفة مم اال  بروو  العديد مم صأأأور وا أأأكا  لاذا ال نظي  مثا   المت مع لب

 : ذل 

 الدولة

 ال انون الدولل العا  _

 لمؤتمرات الدوليةا  _

 ااالتبادات الدولية بأنوالاا

 .المنظمات والايئات الدولية.......ال ا 

 المنظمة الدولية صورة مم صور ال نظي  الدولل.نبم نعد وباذا  

 

هل هيئة مشأأ ر ة ت فق متمولة مم الدو  للى انشأأائاا وذل  ل ب يق اهدافاا المشأأ ر ة ،      

الدو   ،وذل     مم أج  تنظي  العال ات بيم هذه  مع رفا ب لم اريق  منباا اا صأأأاصأأأا ذاتياً  

للى ما ت د  ،تعد  المنظمات الدولية صأأورة مم صأأور ال نظي  الدولل ،ب  أناا تشأأك     وتأسأأيسأأا

.مم مراح  ت وره هامةلة  مرح

 لناصر المنظمة الدولية

 .....ولية نس خلص لناصرهامم اال  اس عراض تعري  المنظمة الد     

فال يتوو   ،ة ت  صأر للى الدو   املة السأيادةفان العيأوية فل المنظمة الدولي    الدة لامة ،    

 .  فل ليوي اا ااراف غير الدو ان تي

 

)الأأدوليأأة  تميزا لاأأا لم المنظمأأات غير       البكوميأأة  ال مييز بيم المنظمأأات  يأأأتل  مم هنأأا 

 هو االساس ال انونل لما ت د ؟  ماالبكومية  

للى ان )   ١٩٥٠ أأباا ٢٧فل  ٢٨٨   ر   التوا /  رار المتل  اال  صأأادي واالج مالل       

  غير حكوميةدولية ال تنشأ لم اريق االتفا يات بيم البكومات تع بر منظمة   منظمة

 .المنظمات غير البكومية ينشأها افراد او هيئات بادف ال عاون فل   ى المتاالت

 .الدولل للن ابات، االتباد البرلمانل الدولل، منظمة الصلي  االحمر الدولية   مثالاا) االتباد
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بمعنى ان هناك ا خاف مم غير الدو ) رغ  ، هناك  اس ثناءات ترد للى مبدأ الصفة الدولية     

  :اناا ليس  دولية  ولكم تن مل الى ليوية المنظمة الدولية، وهل

رصأأأأاد  منظمأة اال    اتبأاد البريد العأالمل/مثأا...  تمنل حق العيأأأأويةهنأاك ا لي  وراء الببأار   .١

 .ف  رر بعذ المنظمات الدولية  بولاا ألسبا  سياسية ،العالمية

                        .هنأاك منظمأات تمنل االفراد حق العيأأأأويأة فل المنظمأة الأدوليأة ل وافر صأأأأفأات معينأة فيا .٢

    مم النظا  االسأأاسأأل لمبكمة العد  ٤مبكمة العد  الدولية نصأأ  المادةمثا  ذل  العيأأوية فل 

الدولية للى معايير اا يار أليأأاء المبكمة مم بيم األ أأخاف ذوي الصأأفات الخل ية العالمية.  

والبائزيم فل بالده   للمؤهالت الم لوبة لل عييم فل ارفع المناصأأ  ال يأأائية او مم المشأأاود  

 .بالكفاءة فل ال انون الدولل العا   لا 

هناك منظمات تفع  فياا العيأأوية ألليأأاء او جاات غير حكومية مثا  منظمة العد  الدولية  .٣

 .فانا ل مثي  لم ) البكومة، اربا  العم ، العما  

 .اا ياريمبدأ الدولية ال يعنل ان العيوية ملزمة لتميع الدو  فاالنيما  للمنظمة الدولية    *

 ما ان المنظمة الدولية ليسأأ  سأأل ة فوق سأأل ة الدولة ذل  الن مبدأ سأأيادة الدولة ي عارض *  

 .مع معنى ان تكون المنظمة الدولية سل ة فوق سل ة الدولة

بعذ الباالت  د   باسأأأأ ثنأاءالى المنظمأة الدوليأة   االن مأاءال يمكم تصأأأأور اجبأار دولة للى        

 .تل ز  فياا الدو  بالمبادئ ال ل ت ررها المنظمة الدولية

 

تسأأأير ان ان )تعم  الايأة للى  ىميثاق االم  الم بدة بالنص للمم  ٢وهذا ما ا أأأارت الي      

الدو  غير األليأأاء فياا للى هدى هذه المبادئ ب در ما ت  يأأي  ضأأرورة حفس السأأل  واألمم 

 الدولييم 

 

 :ي رت  للى هذا المبدأ )الصفة الرضائية  ما يلل مم  ثار

سأأمى ميثاق..  ميثاق منظمة فأحيانا تان يكون لك  منظمة وثي ة تخ ل  تسأأمي اا ببسأأ      .  ١

  .او لاد..  عاد لصأأأبة االم  الم بدة،او دسأأأ ور..  دسأأأ ور منظمة العم  الدوليةاالم  الم بد،  

هذه الوثي ة تبدد سأل ات المنظمة ولملاا وارق االن سأا  لاا و أروا العيأوية والصأالحيات  و

 .واألجازة... ال 

دتاا ان يكون ال مثي  وال صأأوي   بإرالمنظمة الدولية  ي رت  للى رضأأا الدولة فل االنيأأما  ل.  ٢

   دولة صأأوت واحد   الدة لامة بصأأرف النظر لم مسأأاحة الدولة ومواردها ولدد  م سأأاوي

مسأأاح اا ولدد سأأكاناا  البراوي  والصأأيم لك  مناا صأأوت واحد رغ   بر  ، فوأهمي ااسأأكاناا  

 .وضآلة لدد سكاناا  صغر مساح اا  ر والببريم لك  مناما صوت واحد رغ  واهمي اا ، و
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 أالأدة لأامأة اي يرد للياأا اسأأأأ ثنأاء والمثأا  البأارو/ هل أاء حق الن ذ للأدو  الخم     لنأا هأذه

الكبرى فل متل  األمم ف ط فل منظمأة األم  الم بأدة.. وهأذه الأدو  )الواليأات الم بأدة األمريكيأة 

 .اروسيا االصيما فرنساا بري انيا 

 

يسأأأمى) متل ، مؤتمر،   احيانا  الدولية متل  وان اا لف  تسأأأمي      ظمةللمنيت  ان يكون  .  ٣

 .العامة للمنظمةاق لك  منظمة.. هذا المتل  يرس  السياسة     ميثباا الف هيئاة لامة   

  لنصأأر نصأأي  ومسأأاهمة فل ميزانية المنظمة  الدة الك  لنصأأر مسأأاهمة و مسأأاوية  .لك٤

 .للعيو االار لكم هذا ال يمنع مم ان تكون االنصبة م ناسبة مع امكانياتاا

 بو  الدولة ببعذ االل زامات وال يود يكون   ال تكون المنظمة الدولية فوق سأأأأل ة الدولة.،اما.٥

 .بمبذ ارادتاا وتعبيرا لم اس خداماا لسيادتاا

فردة وبمترد  يأاماأا تم لأ  هراداتاأا  ننشأأأأأأ المنظمأة الأدوليأة مم اتفأاق الأدو  بأإرادتاأا المت       

مسأأ  لة لم  شرادة الخاصأأة ن يتة الم ال اا الشأأخصأأية المعنوية ال انونية وهذا يعنل ام ال اا  

الأدو  المكونأة لاأا وهأذا مأا يميز المنظمأة الأدوليأة لم المؤتمر الأدولل وبأال أالل فأإن المنظمأة  

 .  ت م ع بإرادة مس  لة فل مواجاة ذات الدو  المكونة لاادولية  ال

 :هذا المبدأ ي رت  للي   ثار مامة جدا

 الدو  األلياء.جميع األلما  هلى المنظمة وال تنصرف هلى الدو  هلى : تنس   أوال

 . بملاا الدو  األلياءتت بم  المنظمة الدولية مسؤولية ما يصدر لناا مم تصرفات والثانيا: 

 . اا أي أن لاا اس  ال  ذاتلسل ة فل مواجاة أليائأن يكون للمنظمة الدولية  ثالثا:  

ال رارات ال ل ت خأذهأا المنظمأة الأدوليأة بأاألغلبيأة يكون ملزمأا ح ى للأدو  ال ل رفيأأأأأ     :رابعأا

 .ال رار

يكون لاا  أأخصأأية  انونية أي تك سأأ  الب وق وتل ز  بالواجبات ويكون لاا ذمة مالية   :اامسأأا

 .مس  لة

 ال انونل للمنظمات الدولية أوال: المر ز

ثار ال سأأا    ال انونية و  بالشأأخصأأيةات الدولية  المنظم  اا ل  الف ااء الدولل فل مدى تم ع       

  خصية  انونية دولية أ  ال ؟ا الدولة  ا لما هذا  ان للمنظمة  الدولية  

و ائفاا  لالمنظمة الدولية   بإداءت علق أثارا  جدا مامة     ي رت  للى اشجابة للى هذا ال سأا       

المر ز ال انونل للمنظمات الدولية بيان معنى الشأأأخصأأأية  بغية تب يق أهدافاا لذا ي يأأأل ببث 

ال أانونيأة الأدوليأة ومأدى ت م ع المنظمأة الأدوليأة باأا وبيأان ن أاق هأذه الشأأأأخصأأأأيأة وابيع اأا  

ات الدولية وفيما يأتل تفصأأأي  وم وماتاا ن ائف االل راف بالشأأأخصأأأية ال انونية الدولية للمنظم

 ذل .
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 الفرع األو  

 الشخصية ال انونية الدولية مفاو  
 

ال انونية للمنظمات الدولية االهلية ال  سأا  الب وق وتبم  االل زامات و    ي صأد بالشأخصأية       

وي اب  هذا الرأي اتتاه  ار ال يك فل    ١)أما  ال يأأأأاء  صأأأأرفات ال انونية ورفع دلوىال يا  بال

بالوصأ  السأابق ب  ييأي  هلي  وصأفا  ار فيش را هلى جان  االهلية ال انونية أن تكون المنظمة  

وبال الل  ٢الدولية  ادرة للى هنشأأأاء ال والد الدولية بال راضأأأل مع غيرها مم الوحدات الم ماثلة

لعد   درتاا للى الق وهنشأأأاء ال والد فإن  وصأأأ  الشأأأخصأأأية الدولية ال يصأأأدق للى األم  

ال انونية الدولية وان فاء االهلية ال انونية الدولية  ما ال يصأأدق وصأأ  الشأأخصأأية الدولية للى 

   ال بأائأ  ومأا فل حكماأا ألناأا جموع تعووهأا البيأأأأأارة  مأا تن صأأأأاأا ال أدرة للى تفا  األحكأا

.  يةال انونية الدول

 

 )الدولة 

أن الوحأدة الواحأدة يمكم أن ت م ع بأ  اهلي يم اهليأة دوليأة و اهليأة وانيأة ومم هنأا يلز         

هذه الوحدة مم نشأاا بوصأفاا  أخصأا مم أ أخاف ال انون الدولل وبيم ما ال فر ة بيم ما تأتي   

تأتي  بوصأأفاا  أأخص مم أ أأخاف ال انون الوانل وي  ابق هذا الوصأأ  )للى الدولة   حيث  

  ة بيم تصرفاتاا الخاضعةيس لز  ال فر

 

لل انون الدولل و ال صأرفات ال ل تخيأع لل انون الوانل وتأسأيسأاً للى ما ت د  يمكم ال و        

 بأن الوحدة الواحدة) الدولة  مثال يمكم أن تكون لاا اهلي ان : 

 اهلية تخيع لل انون الدوللا

 اهلية تخيع لل انون الوانلا

ولمأا  أانأ  الشأأأأخصأأأأيأة ال أانونيأة تعبير لم العال أة ال ل ت و  بيم وحأدة معينأة وهو نظأا          

 انونل معيم وت مث  هذه العال ة فل هسأناد هذا النظا  متمولة مم الب وق و االل زامات هلى هذه  

الوحأدة )المنظمأة  فأإن هأذه الوحأدة )المنظمأة   أد تكون  أأأأخص فل نظأا   أانونل معيم دون 

يسأأ غ  الوصأأ  فل نظا   انونل  ار وهذا ن يتة ابيعية لل و  بأن    نظا   انونل   ا  سأأا  هذا

الشأأأخصأأأية ال انونية ما هل هال تعبير لم   اف المخاابيم بأحكا  للى أسأأأاس انب عييم األ أأأخ

 .٣العال ة ال ل ت و  بيم وحدة معينة )منظمة  ونظا   انونل معيم  ما سبق ال و 

 
 
، عالم   .ينظر حول الشخصية القانونية للمنظمات الدولية/ د. محمد كامل ياقوت : الشخصية الدولية في القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية١

 . 266..... و د. محمد سامي عبد الحميد:  التنظيم الدولي ، الجماعة الدولية، ص ١97١_ ١970الكتب ) القاهرة( ، سنة 
 .25علوان : مصدر سابق ص .د.عبد الكريم2
 . 255، ص ١977, منشأة المعارف اإلسكندرية سنة  3. محمد طلعت الغنيمي : الوجيز في التنظيم الدولي : النظرية العامة ، ط3

.. نقدددددال عدددددن د. ريدددددا  صدددددال   بدددددو ١985، دار الناضدددددة العربيدددددة 5.مفيدددددد محمدددددود شدددددااب : المنظمدددددات الدوليدددددة ،ط  .٤

 .١07, ص 2005ة _ النظرية العامة ,دار الناضة العربية ، القاهرة ،  العطا: المنظمات الدولي
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 الفرع الثانل 

 لشخصية ال انونية الدولية للمنظمة األساس ال انونل ل
  

 اور المنظمأات الأدوليأة مشأأأأكلأة حو  مأا هذا  أانأ  هأذه   صأأأأفأةأثأار ف اأاء ال أانون الأدولل      

 بالشأأأخصأأأية ال انونية الدولية مم لدم  فاتت  بعذ الف ااء هلى نفل  أسأأأبا المنظمات ت م ع 

أن الدولة وحدها هل الشأأخص ال انون الدولل العا    الشأأخصأأية ال انونية للى المنظمات بال بار

الذي ل  اهلية االل زا  بالواجبات وا  سأأا  الب وق فل الن اق ال انونل الدولل وذه   سأأ   ار 

صأأأفة انكر للى الدولة والمنظمات   د مم الف ااء بأن الفرد اشنسأأأان هو  أأأخص ال انون لذل  ف

ل   ما ذه     وجودالشأأخصأأية المعنوية هل مترد اف راض الالشأأخص ال انون أصأأال بال بار أن 

هذا االتتاه هلى أن ال انون الذي ي يأأأمم ح و اً وال زامات ي وج  باا هلى مم يدرك هذه الب وق 

و تلأ  االل زامأات وبمأا أن الفرد هو الأذي يملأ  الع أ  وبأال أالل اشدراك فأإنأ  )الفرد  يكون هو 

 .  ٤الشخص ال انون

 

أن ال  ورات الم الح أة ال ل لرفاأا ال أانون الأدولل العأا  فل سأأأأعيأ  الأد و  لموا بأة  للى         

المنظمات الدولية فل نااية ال رن ال اسأأأع لشأأأر وبداية م غيرات الوا ع الدولل واودهار  اهرة  

ال رن العشأريم حيث ان شأرت المنظمات الدولية ان شأارا واسأعا وتعددت متاالتاا و أنشأ  اا      

ى هلى  اور اتتاه ف ال جديد دلا هلى ضأأرورة هضأأفاء الشأأخصأأية ال انونية الدولية للى ذل  اد

االل راف للمنظمة  الكيانات الدولية التديدة و ال بارها مم أ أأأخاف ال انون الدولل العا  هال أن 

 .ال انونية ل  يأتل دفعة واحدة ب  مرة بمراح الدولية بالشخصية  

وصأ  الشأخصأية ال انونية لندما جرى وضأع لاد م ع لصأبة األم  باش أارة هلى تي   فل         

  و العصأبة اسأويسأرا )العصأبة ومع ذل  ف د نصأ  المادة األولى مم اتفا ية الم ر الذي ل ده بيم  

الدولية و االهلية ال انونية ال يمكم   ال ل ت م ع بالشأأأأخصأأأأية))لى أن العصأأأأبة  ل  ١٩٢٦لا    

دون مواف  اا   ا أن تخاصأ  أما  المبا   السأويسأريةال انون الدولل شحكا واب ا     الدة لامة) 

   .٥  الصريبة

وأثناء األلما  ال بيأأأيرية لوضأأأع ميثاق األم  الم بدة نشأأأأ االف بيم انصأأأار االل راف        

نية ومم يعارضأأأأون ذل  . ومم أج  ال وفيق بيم مخ ل  ال انوللمنظمة العالمية بالشأأأأخصأأأأية  

االتتأاهأات وتب ي أا لرغبأة  المفأاديم بيأأأأرورة تتنأ  األلفأا  ال ل تؤو  بأأن األم  الم بأدة دولأة 

 .  فوق الدو 

مم الميثاق للى تم ع الايئة فل بالد    ليأأأو مم أليأأأاءها باألهلية    ١٠٤نصأأأ  المادة        

  ١٠٥فل حيم جأاءت المأادة  و تب يق م أاصأأأأدهأا.      لباأا  يأاماأا بأألبأاء و أائفاأايال أانونيأة ال ل  

 ل تع  تم ع الايئة فل المزايا وااللفاءات  م صوراً للى ا الي  الدو  األلياء.

 
 . 22.ينظر د. محمد طلعت الغنيمي : مصدر سابق ,ص 5
 . ١08. شار اليه د. ريا  صال   بو العطا : مصدر سابق ، ص 6
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ال انونية اصأوصأاً بعد   تع رف للمنظمات الدولية بالشأخصأية  غالبية الف   المعاصأرللى أن      

يباو  أن يبد مم   بالرغ  ان  بعذ الف   ،  تواتر مواثيق هنشأاء هذه المنظمات للى النص للياا

دون الشأخصأية ال انونية او يباو   صأرها   ٦ ثار هذه الشأخصأية في صأرها للى االهلية ال انونية

للى بعذ المنظمأات الأدوليأة دون المنظمأات األارى في رر ثبوت الشأأأأخصأأأأيأة ال أانونيأة للى 

 .٧وال ل تمل  تكويم اشرادة الدولية الشارلة، المنظمات الدولية فبس   

 

ي أصأأدرت  لا  ول د حسأأم  مبكمة العد  الدولية هذا الخالف الف ال فل رأياا االسأأ شأأاري الذ

هن فإناا رأت      فل ادمة األم  الم بدة الم كبدةبال عوييات لم االضرار   )والذي ي علق   ١٩٤٩

 :و د أسس  المبكمة هذا الرأي للى لدة حتف هل ،ال انونيةاألم  الم بدة ت م ع بالشخصية  

دها  وتب يق اهدافاا  م اصأأ   شنتاوم بدة يعد أمراً اسأأاسأأيا  ال باألم اهن ه رار هذه الشأأخصأأية  ١

تفسأأأأير  الو ائ  والب وق الم ررة لاا ،اال للى   ال يمكمالمنصأأأأوف للياا فل الميثاق ،وان   

 أساس أناا ت م ع ب در  بير مم الشخصية ال انونية الدولية.

تمل  السأأأل ة ااب ا   المت مع الدولل، ألليأأأاءتمث  االغلبية العظمى    ا)) أن امسأأأيم دولة،٢

 objective)فل أن تأتل هلى الوجود  بوحدة تمل   أخصية دولية موضولية )  لل انون الدوللا

international personality))  وحده    منا  ولي  مترد  خصية مع رف باا . 

 

وان البتة  ،   وواضأأأل أن البتة االولى ال ل سأأأا  اا المبكمة ت صأأأ  بفكرة االا صأأأاف       

 الذاتية ال ل تنشئاا الدولة.اشرادة الثانية ت ص  بفكرة 

ويرى معظ  الف ااء أن ما  ررت  مبكمة العد  الدولية يسأأري للى    المنظمات بال بار أن      

المنظمة لو ائفاا ال ينتز بصأأورة تام  اال باالل راف للمنظمة  وممارسأأة الوصأأو  هلى االهداف 

فل  ل انونية ال ل تكون للمنظمات تثب  وواضأأل أن الشأأخصأأية ا.٨بالشأأخصأأية ال انونية الدولية

ف ط للى ما يرى   لألارافللى السواء ولي  بالنسبة   الكافة )االلياء وغير األلياء   مواجاة

 . ٩البعذ وهذا ما ا دت  مبكمة العد  الدولية فل حكماا سابق الذ ر

 

 ثانيا ن اق الشخصية ال انونية للمنظمة الدولية

اا صأأاصأأات المنظمات الدولية فمم ت   مو فا معارضأأا ضأأد توسأأع   بما ان الدو   ثيرا ما       

ال بيعل ان ال يسأل  للمنظمة بكافة الب وق واالا صأاصأات ال ل ت م ع باا الدو   وناا الشأخص 

 الدولل االساسل.

 
 .االهلية القانونية هي صالحية الشخص لتحمل االلتزامات واكتساب الحقوق7
 ١09ريا  صال   بو العطا : مصدر سابق ,ص. د. 8
 
 . 36، ص ١968، القاهرة ،  3.د.محمد سامي عبد الحميد: قانون المنظمات الدولية ، ط9

 . 37، دار الناضة العربية ، القاهرة ، ص   6د. جعفر عبد السالم : المنظمات الدولية ، ط .١0
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الشأخصأية ال انونية الدولية مم اال  مرالاة االا صأاف الداالل للدولة  ن اق وتبدو مظاهر       

 مة ذاتاا.الى جان  مرالاة االا صاف الو يفل للمنظ

 

  اق واالا صاف المبتوو للدولة/ الن١

الدو     ما تمنب وهل المسأأائ  ال ل تعد مم صأأمي  السأأل ات الداالل للدو  للى اسأأاس ان      

للمنظمات مم اا صأأاصأأات فان ممارسأأ اا يت  ان ت   بمرالاة الا صأأاصأأات الدو  نفسأأاا وال 

 ت عداها.

المنظمة مم الداو  فل بعذ االا صأاصأات. وفل هذا السأياق وجريا    ما تبر الدو  غالبا  ف       

ان ت دا  فل   الم بدةلألم    ما يسأأأو لي  فل هذا الميثاق "  للي  ا د ميثاق االم  الم بدة بان  

االليأأاء ان   ما ي  يأألالشأأؤون ال ل تكون مم صأأمي  السأأل ات الداالل لدولة ما ولي  في  

ال مع دابير ق للى ان هأذا المبأدأ ال يبأ  تأ يخيأأأأعوا مثأ  هأذه المسأأأأائأ  الن تبأ  ببك  هأذا الميثأا

المياديم ال ل  وهذا تأ يد للى تبري  تدا  المنظمة الدولية فل ، ١٠  "  الواردة فل الفصأأ  السأأابع

تخص الدولة مما يسأأمل للعديد مم الدو  ان تمنل لنفسأأاا حق االل راض للى مداوالت منظمة 

 األم  الم بدة.

ان الن اق المبتوو للدولة وف ا للمفاو  الم  د  ي و  للى اسأأأأاس نظرية السأأأأيادة للدولة         

يأاسأأأأ اأا الخأارجيأة وف أا  وال ل تع ل لكأ  دولأة ال أدرة للى حأ  مشأأأأا لاأا الأدااليأة وت أدير سأأأأ 

اا صأأأاصأأأات  مم لمصأأأالباا ومع ذل  جرى العم  فل    منظمة االم  الم بدة الى ال وسأأأيع 

المنظمة فل المتاالت االج مالية واال  صأادية وااصة فيما ي علق بمسائ  ح وق االنسان بالشك   

 الذي ي يل للمنظمة ان ت دا  فل الن اق المبتوو للدولة.

 ل داا  للمنظمة ب  بدرجات م فاوتة :الن اق المبتوو للدولة وبيان مدى اويمكم تبديد 

لدولة و أ/ ئ  ال ل ت علق بنظا  البك  فل ا ياساااااال واالج مالل وال كويم المساااااااا نظاماا الساااااا

ضمم  ال تدا    هذه المسائ  ،  والمؤسساتل للدولة ونظ  االن خا  وما  اب  فل هذه المسائ 

 تعلاا تعلو للى الدولة.لدولية وتدا  المنظمة الدولية فياا بالدائرة ا

ا ية االتفا  اا مة لل انون الدولل ساااااواء العرفية منال والد العا ت يااااامناا / اما المساااااائ  ال ل 

والمسااائ  الم عل ة ببرية المالحة الدبلوماسااية  المسااائ  الخاصااة بالبصااانات الدولية واالجازة 

ظمة الدولية ويدا  فل ن ا اا المن الا صاااااااصاااااااتالمعاهدات فالدولة ت  يد وتخيااااااع و انون 

المسااائ  ذات االا صاااف المشاا رك بيم السااياسااة وال انون ذات ال بيعة الدولية  المسااائ  ال ل 

سلبة الدمار  سل  الدولييم ومناما المسائ  الم عل ة باس خدا  االسلبة النووية وا تادد االمم وال

 الشام . 

صااااارفاتاا بما تراه م ف ا مع اما ال صااااارفات ال ل ال تدا  فل الن اق الاله فالدولة حرة فل ت ج/

مصاااالباا وال يمكم للمنظمة الدولية ان ت دا  فل تصااارفاتاا بشااارا ان ال ت عارض مع ال والد 

 
 ق األمم المتحدة. ( من نص المادة الثانية في ميثا7. .ينظر نص الفقرة )١١
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الدولل للى ان تنفذ الدولة ما ال زم  ب  دوليا فل اي مم هذه المسااااااائ  العامة البا مة لل انون 

١١.،لمال ب الدة )) الع د  ريعة الم عا ديم  
 

 الو يفل  الا صاصااالدولية تبعا / تبديد ن اق المنظمة  ٢

ي ت  غالبية الف   الدولل للى االل راف بالشأأأأخصأأأأية ال انونية للمنظمة الدولية اال ان هذه       

ب  مبكمة   ما سألم الى مسأ وى الشأخصأية ال انونية للدولة وهذا  ال ترت لالشأخصأية ال انونية 

وواجبأات المنظمأة الأدوليأة تمأاثأ  ح وق وواجبأات الأدولأة ذلأ  ان العأد  الأدوليأة فل  ت أ  ان ح وق  

او وف أا لمعأاهأدة المنشأأأأأأة   ١٢مأدا ح وق وواجبأات متأددا بأأغراضأأأأاأا وو أائفاأا اب أا لميثأا اأا

للمنظمة لذل  يمكم ال و  بأن الشأأأأخصأأأأية الدولية للمنظمات الدولية مم نوع ااف واناا ذات 

 .١٣ ابيعة و يفية

 

 ية للمنظمة الدولية اثريم ماميم :ال بيعة الو يفوي رت  للى 

للى الدولة اذا ان سأل  اا مبددة وم يدة بالغرض الذي تمل  سأل ات سأيادية  اناا الاألو  / االثر 

ضأأا للياا  وان المنظمة فل ممارسأأة اا صأأاصأأاا فأناا تمارس واجبا مفرو،   انشأأأت مم اجل 

 .بس ولي  مترد حق ت م ع ب  ف

للمنظمة الدولية ممارسأأأأة جميع االا صأأأأاصأأأأات والسأأأأل ات ال ل تكف  لاا اداء األثر الثانل / 

المنشأئة،  و ائفاا الم ررة فل الميثاق وان ل  يكم هناك نصأا صأريبا في  الن نصأوف المعاهدة 

 . بغل ان تفسر اب ا للادف الذي تب غيللمنظمة الدولية ين

بالشأأخصأأية الدولية والو يفية ال يمكم الدفع ب  اال بمواجاة  يالحس ان ت م ع المنظمة الدولية      

 .١٤الدو  االلياء فياا او المع رف باا صراحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

صرحت محكمة العدل الدولية على بيان الفارق بين الشخصية القانونية التي تتمتع باا   ومابعدها  ٤3. د. جعفر عبد السالم: مصدر سابق ص١2
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 .55, ص20١3
 
 
 .  87، ص١العزيز سرحان :المنظمات الدولية ، ط . عبد١3
 .  60محمد سامي عبد الحميد : قانون المنظمات الدولية ، ص. ١٤
 . 5١ن داود : مصدر سابق ص. د.فخري رشيد الانا و د. صالح ياسي١5
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 المببث الثانل 

 ال انونية  بالشخصية اثار تم ع المنظمة الدولية  

ان تكون للمنظمأة الأدوليأة الشأأأأخصأأأأيأة ال أانونيأة هو ان تكون اهال ال  سأأأأا  الب وق وتبمأ   

ببث  ثار تم ع المنظمة الدولية بالشأأأخصأأأية   ي  يأأأللذا االل زامات بمعنى تبم  المسأأأؤولية  

.. وسأن ناول  فل مببثيم المببث االو  سأيكون  ال انونية بيان ح وق ومسأؤولية المنظمة الدولية.

الب وق امأا المببأث الثأانل سأأأأيكون لم مسأأأأؤولي اأا واالثأار لم    الم رتبأةواالثأار    لم ح و اأا

   الم رتبة لم هذه المسؤولية.

 

سأأأبق لند ببثنا لن اق الشأأأخصأأأية ال انونية للمنظمة الدولية ان بينا اناا مبددة فل حدود       

الميثاق والغرض مم انشأأائاا ونظرا لوا ع المنظمة الدولية وابيعة تكويناا فأن المنظمة الدولية  

 مخ لفة:  متاالتمولة مم الب وق فل تمارس مت

 

 ل د االتفا يات والمعاهدات وال يا  بال صرفات ال انونيةأهلية   /االو  االثر

دهأا الميثأاق سأأأأواء  أانأ  تلأ  الأدولل وبأالبأدود واالهأداف ال ل يبأد  اب أا ل والأد ال أانون        

سأواء  ان  تل  التاات دوال او  االتفا يات والمعاهدات مع الدو  األليأاء او غير األليأاء فياا  

 منظمات او هيئات دولية نظيرة لاا.

 

فميثأاق االم  الم بأدة اجأاو للمنظمأة ابرا  االتفأا يأات والمعأاهأدات لم اريق متل  االمم مع        

دو  األليأاء بما يلز  المتل  ت دي   وات ومسأالدات تسأاي  حفس االمم والسأل  الدولييم  ذل  

ية الى ابرا  اتفا يات مع دولة الم ر ل نظي  العال ة بيناا وبيم دولة العيأو فل تلتأ المنظمة الدول

 المنظمة.

 

 مأا للمنظمأة ان تع أد اتفأاق مع دو  أن ل  تكم ليأأأأواً فياأا  أاالتفأا يأة ال ل ل أدتاأا االم         

 م رها االداري فل جني .   شنشاء  ١٩٤٦الم بدة مع سويسرا سنة 

ال عأاون بيم    أاتفأا يأةة اتفأا يأات مع منظمأات دوليأة أارى  نظيرة لاأا  و أد تع أد المنظمأة الأدوليأ 

االم  الم بدة والو االت الم خصأصأة واتفا ية ت ل  بعذ ح وق ومم لكات لصأبة االم  الى االم  

  .١٥الم بدة

 

ان حق ل أد االتفأا يأات والمعأاهأدات مع غيرهأا ضأأأأمم المنظمأات او مع الأدو  سأأأأواء  أانأ        

أليأأأاء فل منظمة ا  ل  تكم لذل      ذل  بشأأأرا لد  تتاوو المنظمة للغرض الذي أنشأأأأ مم 

 
 . 53.فخري رشيد الانا، د. صالح ياسين داود: مصدر سابق، ص. د١6
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أجل   موضأأأأوع االتفا يات  يكون  اصأأأأداً للى ال در الالو  ل ب يق أهداف المنظمة ومبا أأأأرة  

 . را المصلبة االتفا يات الدولية وف ا لل انون الدولل   وهذا   الا صاصاتاا

 

 وت س  هذه االتفا يات الل  سميم:

و د سمي   ذل  الن دس ور المنظمة الدولية نص للياا وهل  

 ومم امثل اامة لبعذ انش  اا : تعد مكملة لبعذ احكا  دس ور المنظمة او منظ

وهل ال ل تع أد بيم المنظمأة الأدوليأة مم جأانأ  والأدولأة ال ل ت ع     .أ

المنظمة فل ا ليماا. وهذه االتفا ات تبدد العال ة مم المنظمة والسأأأأل ات المامة للدولة  

نظمة  و د تكون هذه الدولة مم أليأأاء المنظمة  ما هو البا  فل اتفا ية الم ر )م ر الم

المع ودة بيم سأأويسأأرا ومنظمة العم  الدولية و د تكون غير ليأأو فل المنظمة  ما هو 

 .  المنع دة بيم سويسرا ومنظمة االم  الم بدة االتفا يةالبا  فل 

و هل االتفا يات ال ل تع د بيم اليأأأاء   . 

المنظمة الدولية  افة لوضأع  والد ثاب ة لبيان مر زها ال انونل فل ا لي  الدو  االليأاء 

 . ١٦  منظمة االم  الم بدة  مو فو ما تبيم المزايا والبصانات ال ل ي م ع باا  

وال ل تصأأأأن    ١٧وهل ال ل تنص للياا ميثاق األم  الم بدة  .ت

 للى ان:

فل حفس السل  واالمم الدولييم وان ميع الياء االم  الم بدة فل سبي  المساهمة ي عاد ج أوال:

ما يلز  مم  او اتفا يات ااصاااة فاقالتا  اب تصااارف متل  االمم بناء للى الب  و يياااعوا تب 

سل  واالمم الدولييم ومم ذل  فل حفس ال والمسالدات وال سايالت اليرورية مسلبة ال وات ال

 .المرورحق 

اساااااا عدادها ذه ال وات وانوالاا ومدى تل  االتفا يات لدد هيت  ان يبدد ذل  االتفاق او  ثانيا:

 . سايالت والمسالدات ال ل ت د الواما ناا لموما ونوع 

ساااااارع ما يمكم للى ال  متل  تترى المفاوضااااااة فل االتفاق او االتفا يات المذ ورة بإ ثالثا:

 .االمم

   ذل  يعود الى  لد  اتفاق الدو  مم  العيأأوية  وهذا النص ل  يبيأأر ل  متاال لل  بيق ولع     

 .١٨مث  هذه ال وات ألنشاءفل متل  االمم للى صيغ  مالئم  

 
المزايا والحصانات جامعة الدول العربية التي وافق   ،واتفاقسة١9٤6شباط  ١3.تم ابراماا بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في ١7

 . ١0/5/١953علياا مجلس الجامعة في 
 من ميثاق االمم المتحدة.   ٤3. ينظر المادة ١8

 
 .٤2د.عبد الكريم علوان: مصدر سابق، ص.١9
  .من ميثاق االمم المتحدة 63نظر نص المادة . ي20
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لم بأدة مم جأانأ  والو أاالت  وهل االتفأا يأات ال ل تع أد  مم هيئأة االم  ا  

 .١٩الم خصصة مم جان   ار

ويع بر المتل  اال  صأأأأادي واالج مالل البل ة الواصأأأألة بيم الايئة والو االت ال ل تع د هذه  

االتفأا يأات ومثأالاأا االتفأا يأات المع ودة بيم االم  الم بأدة ومنظمأة العمأ  الأدوليأة ومنظمأة 

 ودة بيم الايئات ومنظمة  واالتفا يات المع ١٩٤٦لدولية لا   اليونسكو ومنظمة ال يران المدنل ا

 .١٩٤٨الدولل وصندوق الن د الدولل لا    واتباد البريد والبن   ١٩٤٧ية لا   الصبة الدول

وتشأأأم  هذه االتفا يات الشأأأروا ال ل تدار بموجباا اال الي  المشأأأمولة    

 بالوصاية والسل ة ال ل تبا ر ادارتاا.  

االم  الم بدة مم جان  وبيم الدو    وهل االتفا يات ال ل ل دت بيم لصبة 

الم  دمة مم جان   ار وحددت سأأأل ة الدولة المن دبة وواجباتاا فل اال الي  الموضأأأولة تب   

 االن دا .

 ل  تسااامى فل دسااا ور المنظمة )م م ألناا  وسااامي   ذل  

وت دي  المسااااالدات   يات جميع انواع ال عاون اشنسااااانل وي ناو  هذا النوع مم االتفاالدساااا ور  

 :وتن س  بدورها الى نوليمنية واشغاثة الف

التفأا يأة ال ل  و بيم الأدو  ومم امثل اأا ااالتفأا يأات ال ل تع أد بيم المنظمأة الأدوليأة    

الى لمأان   حو  ان  أا  م ر المنظمأة    Escwaكومأة االردنيأة ومنظمأة االسأأأأكوا )ل أدت بيم الب

 .  ١٩٩١بصوره لا  

 أنواع:يمكم ت سي  هذه االتفا يات الى امس   

 .تفا يات المع ودة بيم االم  الم بدة والمنظمات اش ليميةاال أوال:

 يات المع ودة بيم االم  الم بدة والو االت الم خصااااااصاااااااة  ب  االتفا ية بيم االم  االتفا ثانيا:

 الم بدة ومنظم  العم  الدولية.

ال ل  ال ل ل دت بيم الو االت الم خصااصااة والمنظمات اال ليمية امثالاا االتفا يةاالتفا يات  ثالثا:

   الدو  العربية.ظم  اليونسكو جامعل دت بيم من

ل دت  منظم  العم   الم خصصة مع بعياا ومثالاا معاالتفا يات ال ل تع د بيم الو االت  رابعا:

 .لدولية مع منظم  ال غذية والزرالةا

ال ل ل دت بيم حل    ي  الع د بيم المنظمات اال ليمية ومثالاا/االتفا ية العساااااكريةاتفااامساااااا: 

 . ما  االالسل وحل  بر س 
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 حق ال  اضل االثر الثانل:

بق للمنظمة الدولية تبري  دلوى المسااااااؤولية الدولية فل مواجاة غيرها مم ا ااااااخاف ي     

و د ال   مبكمة العد  الدولية هذا البق )حق ال  اضاال  لمنظمة االم  الم بدة  ال انون الدولل.

وللمنظمة الدولية حق ال  اضاااال اما  المبا   الوانية، ولاا اييااااا حق  فل رأياا االساااا شاااااري.

شااارولة  الابة مثال  ما  ساااب   االم  الم بدة ملكية االرض الم ا   سااا  الملكية بأية وسااايلة م

 وللمنظمة حق البيع والشراء وف ا لألهداف المرسومة فل ميثا اا.، للياا م رها فل نيويورك

 

وا دت مبكمة العد  الدولية هذا البق فل رأياا االساا شاااري، حيث  ررت االل راف للمنظمة      

والم صااود بالم البة  الدولية بنص ان لاا ال درة للى ال مساا  بب و اا ب ريق الم البة الدولية.

دية المعروفة فل ال انون الدولل العاالدولية وف ا لرأي المبكمة بأناا اهلية الرجوع الى ال رق 

وال  اجراء  ،المفاوضااااات)ذل  أللداد وت دي  الدلاوي وتسااااوي اا ومم ضاااامم هذه ال رق : و

 ٢٠.ال بكي  للىوال   لرض النزاع ، واالح تاج، ال ب يق

 

الم البات لبماية مصااااااالباا ومصااااااالل وللى ذل  فأن مم حق المنظمة الدولية ت دي  هذه       

العامليم فياا  ما يمكم لاا اثارة المسااااااؤولية فل مواجاة مم اضاااااار باا  ذل  يمكم لاا ت دي  

هذا البق ) ت دي  الدلاوي اما المبا    م صااااااورا للى الدو  ، والدلاوي اما  المبا   الدولية

عد   مة ال ما  مبك ية رفع دلوى ا لدول يةفبسااااااا  ومم ث  لي  للمنظمة ا لدول . اي ان حق ٢١ا

وللى االف ذل  لاا حق ، ٢٢المبكمةالمنظمة الدولية ي  صااار للى ال  الرأي االسااا شااااري مم 

 . ٢٣ال بكي  ام  فل ت دي  الم البات الدولية اما  مبا   

ية و ذل  رفع وبالم اب  يمكم توجي  م البات دولية مم اي  ااخص دولل من  المنظمة الدول      

 ٢٤نشاااتاادلاوى المسؤولية الدولية يبلاا لم االضرار ال ل تولدت لم 

  

 

 
 .٤٤الكريم علوان :مصدر سابق ص د.عبد. 2١
 .  ١١6وص١١5د. ريا  صال  ابو العطا :مصدر سابق، ص. 22
 
 من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية.  ١/3٤.ينظر المادة 23
 من ميثاق االمم المتحدة.  96. ينظر المادة 2٤
 . ١٤8وص١٤6.د.ريا  صال  ابو العطا:مصدر سابق، ص 26، 25
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 ل االثر الثالث/ البماية الدبلوماسااية)البصااانات واالم ياوات الدبلوماسااية ال

 ت م ع باا المنظمات الدولية  

هل لباارة لم نظ  دولياة بموجبااا تعفى بعذ األ ااااااخااف، او بعذ االماا م، او بعذ       

ثاب ة للمنظمات الدولية للخيااااوع بالنظ  ال انونية او ال يااااائية االجراءات، او بعذ األ ااااياء ال

 للدو  الموجديم فياا.

 

ونتد ان متمولة البصااااااانات متمولة البصااااااانات واالم ياوات ال ل ت م ع باا المنظمات      

اساساا فل ضمان اس  ال  المنظمة واح را   خصي اا ال انونية وتمكيناا مم مبا رة  ٢٥الدولية

و ائفاا بفاللية وبصااافة ااصاااة فل مواجاة مخاار الياااغوا ال ل  د ت عرض لاا المنظمة مم 

 جان  دو  األليااااااااء وبال الل فإن هذه البصاااااااانات واالم ياوات ت بدد اب ا لمبدأ تخصاااااايص

ساس االا صاصات  المنظمات الدولية، بمعنى ان ي بدد ن اق هذه االم ياوات والبصانات للى ا

الصاااااريبة واليااااامنية المع رف باا لاذه المنظمات وهذا ما أ دت  المواثيق المنشاااااأة للمنظمات 

 . ٢٦والمزاياالدولية فيال لم  اتفا ات البصانات 

 

  مم ميثاق األم  الم بدة للى ان " ت م ع الايئة فل ه لي     ١/ف١٠٥و د نصاااا ) المادة       

تكون فل صااااورة  أهدافاا". و دليااااو مم أليااااائاا، بالمزايا وااللفاءات ال ل ي  لباا تب يق 

اتفا ية تو عاا    دو  األلياااااااء فل المنظمة مثا  ذل  اتفا ية مزايا وحصااااااانات جامعة الدو  

  اتفا يةالعربية، و د يأاذ هذا االتفاق  ااك  اتفا يات ااصااة تنظ  لال ة المنظمة مع دولة معينة 

اا او لبعذ الم ر ال ل ت ياااااامم تبديد  ااااااروا اتباد المنظمة الدولية أل لي  دولة معينة م را ل

و د ، ١٩٥٤اجازتاا، مثا  ذل  اتفا يات الم ر ال ل ل دت بيم منظمة اليونساااااكو وفرنساااااا لا  

تنص بعذ ال وانيم الداالية للدو  للى ام ياوات وحصااانات المنظمة الدولية، وتصاادر مث  هذه 

واصااادار مث  تل  ال شاااريعات  ٢٧الدولةال شاااريعات لادة بمناسااابة وجود اتفا يات الم ر مع تل  

يكون امرا هاما فل الكثير مم الدو  ال ل ال ت بق فل االتفا يات الدولية ت بي ا مبا اااارا، لوضااااع 

سااااس ان المنظمة سااا م ع باذه االم ياوات هذه المزايا والبصاااانات موضاااع ال نفيذ العملل للى ا

وان البصااانات واالم ياوات  ، والبصااانات بصاافة أساااسااية داا  أراضاال الدولة أو الدو  المعنية

 
 

، الحامد للنشر والتوزيع، عمان، سنة  2عيني ود. مصطفى كافي ود. خالد رسالن:المنظمات الدولية واإلقليمية، ط. د.هبة محمد ال27
 .6١،ص20١6
 .١٤9دريا  ابو العطا: مصدر سابق، ص.28
المانا ود. صالح ياسين داود:  للمزيد من االتجاهات الفقاية بشأن مصدر الحصانات واالمتيازات للمنظمات الدولية ينظر د. فخري رشيد . 29

 ومابعدها. 68مصدر سابق ص 
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للمنظمات الدولية بال ياس مع البصاااانات واالم ياوات الخاصاااة بالمبعوثيم الدبلوماساااييم  تكون 

ابعاد تاريخية ف كون ذات  واالم ياوات للمبعوثيم الدبلوماساااااييم لاا فالبصااااااناتحديثة النشاااااأة 

مصاااااادر لرفل وال ل بدأت للى  ااااااك   والد المتامالت الدولية) مبدأ المعاملة بالمث   ت ب اا 

الدو  فل لال اتاا مع بعيااااااا دون ان تكون ملزمة ث  ت ور االمر الى ضااااارورة اح راماا بذل  

رها ال شاريع  الدولل واصابل مصاد ال  رييمدال  فل ن اق ال انون الدولل العرفل، فأاذت  اك  

حيث دال  هذه االم ياوات  ١٩٦١ن يتة ل د اتفا ية فينا الخاصاااااااة بالعال ات الدبلوماسااااااية 

 والبصانات الخاصة بالمبعوثيم الدبلوماسييم دائرة ال انون المك و .

اما بالنسااااابة لبصاااااانات وام ياوات المنظمات الدولية ف د بدأت ) وللى لك  البصاااااانات        

بشااااااك  اتفاق ااف اذ نشااااااأت لم اريق االتفا يات  ٢٨واالم ياوات للمبعوثيم الدبلوماسااااااييم 

 . الدولية

 

 ابيعة ام ياوات وحصانات المنظمات الدولية

بينما تا   البصانات واالم ياوات الدبلوماسية  بالمر ز ال انونل للمبعوثيم الدبلوماسييم او      

تد ان  حصااااانات وام ياوات المنظمات الدولية  تا   بعناصاااار االساااا  ال  صاااافاتا  او مزاياه ، ن

اا مم تب يق  ية مم  يود اال ااااااراف الوانل وتمكين لدول لذاتل ل برير المنظمات ا الو يفل او ا

م اصاااااادها لصااااااالل الدو  األلياااااااء جميعا. ولذل  فإن ما ت  لب  و ائ  المنظمات الدولية مم 

ائصااااا الذاتية، ولي  للى اسااااس ال شااااب  اآللل مع حصاااانات يت  ان تببث فل ضاااوء اصااا

 . م  لبات الو يفة الدبلوماسية، وتل  اليرورات الو يفية

 

انات واالم ياوات وهل )اي الياااارورات هل ال ل تسااااو  منل المنظمات الدولية تل  البصاااا      

  .٢٩ الو يفية  ال ل تبدد فل الو   ذات  ن ا اا ا)اي ن اق ومدى تل  البصانات واالم ياوات

ت برر  بو ائفااانات ت و  ضرورة اس  ال  المنظمة فل  ياماا الن الفكرة العامة لمنل تل  البص

مم اي ا ااااااراف حكومل، ل كون  ادرة للى تبم  مسااااااؤولياتاا بأساااااالو  مبايد اتتاه الدو  

 األلياء فياا.
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 لدبلوماسيةالفرق بيم حصانات المنظمات الدولية والبصانات ا  

.تسااااااري المزايا  البصااااااانات ال ل ي م ع باا المو   الدولل ال ابع للمنظمة الدولية ح ى فل ١

 ال تساااااير ل ي م ع باا المبعوث الدبلوماسااااال فإناا مواجاة دول   بعك  المزايا والبصاااااانات ال

 الدولة ال ل يمثلاا. باتتاه

الدولة ال ل ارسل   فل حيم ال نتد مث  هذا الخيوع  الا صاف. يخيع الشخص الدبلوماسل ٢

 فل ااار المنظمات الدولية.

. ت و  المزايا والبصااانات الدبلوماسااية للى اساااس مبدأ المعاملة بالمث ، فل حيم ال نتد لاذا ٣

 اار المزايا والبصانات الم ررة للمنظمات الدولية.المبدأ ت بي ا فل أ

.تمنل المزايا والبصاااااااانات الم ررة فل ااار  انون المنظمات الدولية تل ائيا دون تو   للى ٤

 بو  الدولة المياااااايفة، فل حيم نتد لاذا ال بو  دورا هاما فل ااار العال ات الدبلوماسااااااية بيم 

 ٣٠.الدو 

 انواع مزايا وحصانات المنظمات الدولية

 ي  يل ببث لم انواع المزايا والبصانات الم ررة للمنظمات الدولية  ت سيماا هلى نوليم:     

 االو  : ما ي علق البصانات الخاصة بالمنظمات الدولية. 

ما ي علق مناا  فأماعلق بالبصاااااانات الخاصاااااة بمو فل هذه المنظمات، الثانل : ما ي 

 سن ناول   فل موضول  بشك  مس   . فأننا )المو   الدولل  

 

 

 الدولية.اوال :  االجاوات الم ررة للمنظمة 

 .حرمة المبانل واالما م و المراسالت:١ 

ال ل تع د بيم  لالتفا يةفل ما ي علق بم ر المنظمة فان  ي م ع بالبماية  الدبلوماسااااااية اب اً       

ية المع ودة بيم االم  الم بدة و الواليات الم بدة  فا  ل  االت ية ودولة الم ر ومثا لدول المنظمة ا

نات واب ا لاذه االتفا ية ي م ع م ر االم  الم بدة بالبياااا ١٩٤٧حزيران لا   ٢٦االمريكية فل 

و ان تخياااع ال نظيمات ال ل تتدها ضااارورية ل ب يق م اصااادها  أللمالااالمنظمة  ألداءالالومة 

بشاااارا ان تكون هذه المنظمات نافذة المفعو  ضاااامم من    الم ر ،  واي تنا ذ بيم اي  انون 

الدولية  للمنظمةاتبادي او مبلل امريكل ين ال ب  بيق تل  ال نظيمات لكم هذا ال يعنل ان تكون 

 
 ١50. د.ريا  ابو العطا : مصدر سابق، ص30
وينظر ايضا لذات المعنى ل د.  2١6،ص١998، دار الناضة العربية، 5.  ينظر د. احمد ابو الوفا: الوسيط في قانون المنظمات الدولية، ط3١

 65فخري رشيد المانا ود. صالح ياسين داود: مصدر سابق، ص
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ال ل ي ع فياا الم ر فالترائ  ال ل ترتك  داا   المن  ةحق ساااااايادة م لق للى  )االم  الم بدة 

 ٣١األمريكية.للمبا    االا صافالم ر ينع د فياا 

صااااااة بالبصااااااانات للمنظمة الدولية واتفا يات الم ر  حرمة  و تشااااااير االتفا يات الدولية الخا     

المبانل واالما م ال ل تشغلاا المنظمة الدولية ، و لد  السماح بداولاا اال بناء للى اذن يصدر 

 المنظمااةمم اميناااا العااا  او مم ي و  م اااماا  ،  مااا تنص هااذه االتفااا يااات للى حرماا  وثااائق 

 لذل  تفرض حرمة المبانل للى الدولة ون يتة مبفو اتاا ووجو  المبافظة للياا وحماي اا

المياااااايفة واج  لد  ال عرض للمنظمة واتخاذ تدابير حماية هذه المبانل ضااااااد اي ال داء ي ع 

 ٣٢.للياا

وت م ع المبانل واالما م ال ل تشااااغلاا والمنظمات الدولية واموالاا ببرمة يعنل ان ال تكون       

ساااااا يالء ا المصاااااااادرة ا ال ف ي  ا  نزع مبالً ألي اجراءات  ساااااارية  انونية او ادارية ) اال

اذ ت  ياال حرمة المبانل للمنظمة الدولية ووثائ اا ومساا نداتاا واجازتاا ان ال يتوو ٣٣الملكية 

 ٣٤.للسل ات الملكية ان تس ولل للياا او ال يا  ب ف يشاا

مبااانل االم  الم باادة فل الواليااات الم باادة األمريكيااة ت م ع ببصااااااااانااة حيم ال ف ي  او       

وببرمة وثائ اا ومبفو اتاا اب اً للنصااااوف الوارد فل ال ساااا  الثانل مم ال انون   المصااااادرة 

  األمريكل الخاف بالمنظمة الدولية.

 

عا  او مم        بأذن مم االميم ال ية اال  لدول عة للمنظمة ا وي رت  للى لد  داو  المبانل ال اب

ي و  م ام   انونياً ، أي لد  داو  المبياااريم ومأموري اليااابط ال ياااائل وغيره  مم ممثلل 

ى هذه المبانل وب الن  افة االجراءات ال يائية او ال نفيذية او االدارية الم خذة سل ات الدولة ال

حاالت مبددة . بالة الدفاع الشاااااارلل حيث تمنل بعذ اتفا يات  باساااااا ثناءاالفاً لاذه ال الدة 

 الم ر للدولة المييفة سل ة اتخاذ االح يااات الالومة للمبافظة للى سالمة وأمم الدولة .

 

 
في جنيف، واالتفاقية التي عقدت بين    .ومن هذه االتفاقيات التي عقدت بين سويسرا واالمم المتحدة بخصوص االمم المتحدة32

، بخصوص مقر المحكمة في الهاي، ينظر د. عبد الكريم علوان: مصدر سابق،  ١9٤6محكمة العدل الدولية والمحكمة الاولندية في 

 . ٤5_2٤ص 

 . ١5٤د.ريا  صال  ابو العطا: مصدر سابق ص .33
 
 
 . 62مصدر سابق ص .د.هبة محمد العيني ود. مصطفى الكافي ود. خالد رسالن :3٤
من ميثاق االمم المتحدة على ان )تتمتع الايئة في ار  كل عضو من اعضائاا بالمزايا واالمتيازات التي  ١0١.نصت على هذه الحركة المادة 35

ل الدولية والمادة  ( من دستور منظمة العم٤0(من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة )١٤يتطلباا تحقيق مقاصدها( وكذلك ما نصت عليه المادة)
(من القانون االساسي لمنظمة االغذية  ١5( من النظام االساسي لمنظمة اليونسكو، والمادة )١2(من اتفاقية صندوق العقد الدولي، والمادة )9)

 (من دستور منظمة الصحة الدولية. 66(من اتفاقية هيئة الطيران المدني الدولية، والمادة )7والزراعة، والمادة )
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دالئ   وي  للى االل داء الرتكا  جريمة داا  مبانل  أو  يا  وجود حريق  اليااارورةوحال       

المنظمة الدولية وانما  الم ل ةالمنظمة وال يوجد ال زا  مبدد للى دولة الم ر لياااااامان البماية 

تل ز  الدولة ببذ  العناية والتاد المع و  لمنع داو  اال ااااااخاف غير المرغو  فيا  الى مبانل 

 رابات اارج المنظمة الدولية وحماي اا بصااااااف  المنظمة  ما يت  للى دولة الم ر منع االضاااااا

 . ٣٥لامة

 

لم تل  الم ررة للرسااائ   ال ت  لمراساال اا ببصااانات  بالنساابة الدولية ما ت م ع المنظمات       

مكاتباا وال رسائلاا الخاصة فل ألية ر ابة. وللمنظمات  ال تخيعوالب ائ  الدبلوماسية وبال الل 

 . ٣٦الدولية حق اس عما  الشفرة او الرمز فل بر ياتاا

 والالسلكية السلكيةتسايالت االتصا  بالراديو ف د سمل اتباد المواصالت  الدولية وللمنظمة    

بذات لألم  يد  بان تساااااا ف ما تخص الخدمات  الم بدة  ي  في لدو  االليااااااااء ف الب وق الم ررة 

 . ٣٧أ رافااتب   السلكيةب شغي  ادمات  الم بدة لألم الالسلكية او د  ان  

 

 . البصانة ال يائية ٢

و  األلياااااء فل المنظمة وغيرها مم الدو  االارى وي صااااد باا لد  اا صاااااف مبا   د      

بنظر الدلاوى ال ل ترفع للى المنظمة الدولية، ما ل  يكم هناك اتفاق او  اااااارا فل ل د ابرم   

 . ٣٨المنظمة يع ل للمبكمة هذا االا صاف

م  المنظمة مم افعا   ما يصدرالدولية هل حصانة  املة تس ول      المنظمات حصانةو     

وهل تبمل المنظمة ضاااد اي صاااورة مم صاااور االجراءات ،  ما تم د ل شااام  مم لكاتاا وم رها

وسواء  ان  المنظمة  ال انونية اما  السل ات البكومية سواء  ان   يائية او ادارية او تنفيذية

 . ٣٩معلومات مدلوة للمثو  اما  ال ياء او ال  مناا ت دي 

 

 
 

 ١5١.د. ريا  صال  ابو العطا: مصدر سابق، ص36

من االتفاق العام بشأن مزايا وحصانات األمم المتحدة ود. هبة محمد العيني ود. مصطفى كافي ود. خالد رسالن:   ١0و9ينظر نص المادة .37
 62مصدر سابق، ص

 ١56.د. ريا  صال  ابو العطا: مصدر سابق، ص38
 
ية مزايا وحصانات االمم المتحدة على ان)تتمتع هيئة األمم المتحدة واموالاا  ينما وجدت وتحت يد من كانت بحق  .  كدت المادة الثانية من اتفاق39

األعضاء القضائي بصفة مطلقة مالم تقدر الايئة صراحة التنازل عن هذا الحق، ويسري هذا التنازل في جميع األحوال ماعدا ما يتعلق فياا  
 باإلجراءات التمييزية(. 

 . 62. د.هبة محمد العيني، ود. مصطفى كافي، ود. خالد رسالن: مصدر سابق، ص٤0
 . .١57. د. ريا  صال  ابو العطا: مصدر سابق، ص ٤١
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 البصانات  االم ياوات المالية.٣

ي  ل  تنفيذ المنظمات الدولية لنشاااااااتاا الى ال صاااارف فل اموا  ضااااخمة، تملكاا المنظمة      

وتبووها سااااواء  ان  ذهبا او لموالت مخ لفة فلاا حق تبوي  اموالاا وذهباا مم اية دولة هلى 

لمنظمة اارى ببرية تامة وتبوي  اي لملة تكون فل حياوتاا الى لملة اارى.ان ما تبووه ا

مالل او  بأ رافالدولية مم ارصدة سواء  ان  ن دا باي نوع مم العمالت او ذهبا، فإن  ال ي  يد 

تنظيمات مم اي نوع، وللمنظمة الدولية ف ل حسااااااابات بأية لملة  ما لاا البرية فل تبوي  تل  

 ٤٠االرصدة الى اية دولة تشاء.

 

 لالساااا فادةان تم ع المنظمة الدولية باالم ياوات والبصااااانات المالية تبررها منع دولة الم ر      

مم وجود المنظمة للى ا ليماا ومنع ممارسة سل اتاا المالية واليرائبية للى انش ة المنظمة 

ما يمكم ان تكون مبال لفرض الياااااارائ  مم جان  دولة الم ر او  وما تبصاااااا  للي  مم لوائد

غيرها مم الدو  ال ل تمارس المنظمة فوق ا ليماا هذه االنش ة. لذل  تعفى المنظمة الدولية مم 

اليرائ  المبا رة و االس   الات غير المبا رة ) اليرائ  المبلية وضرائ  المبيعات  للى 

 ما تعفى مم الرساااااو  التمر ية ومم اليااااارائ   ٤١الرسااااامل. لالسااااا عما مشااااا رياتاا الاامة 

المفروضااة للى ان  ا  ر وس االموا  والمبادالت الن دية مم اي  يد او حظر للى الصااادرات او 

وال تعفى المنظمات الدولية مم ضاااااارائ  االن اج  ٤٢الرساااااامل. باساااااا عمالااالواردات الخاصااااااة 

 ٤٣. حدا معيناالمش رات والمبيعات اال اذا بلغ  السلع 

 

 

 

 

 

 

 
 

 63. د.هبة محمد العيني، ود. مصطفى كافي، ود. خالد رسالن: مصدر سابق، ص٤2
المتحدة على إعفاء االمم المتحدة من جميع الرسوم الجمركية واألوامر  .تنص المادة السابقة من االتفاق العام بشأن مزايا وحصانات االمم . ٤3

 الصادرة بحظر  و تقييد االستيرادات والتصدير لكافة ما تستورد  و تصدره فيما يتعلق بأعمالاا الرسمية.  
ألعمالاا الرسمية ضريبة اإلنتاج والبيع اال   ونص االتفاق العام بشأن مزايا وحصانات االمم المتحدة على إعفاء ما تشتريه االمم المتحدة محليا.٤٤

 اذا بلغت قيمته مبلغا ال يستاان به. 
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 ثانيا/ مزايا وحصانات المو فيم الدولييم

المو   الدولل بأن      ااااااخص ي  اضااااااى مرتبا او د ال ٤٤ لرف  مبكمة العد  الدولية     

منظمة بال يا  بعم  او باال  راك ي  اضاها ويعم  بصفة دائمة او مؤ  ة ويكلف  فرع مم فروع ال

 فل مبا رة احد و ائفاا. بمعنى ان  الشخص الذي تعم  بواس    المنظمة الدولية.

وهؤالء ي م عون بمتمولة مم االم ياوات تشااااب  الى حد  بير المزايا والبصااااانات الدبلوماسااااية 

 ت الدبلوماسية ومم ابروها:ال ل ي م ع باا الدبلوماسييم العامليم فل البعثا

 ٤٥. او حتز ام ع ا حتزه  . البصانة الشخصية : بمعنى لد  جواو ال بذ لليا  او ١

. البصانة ال يائية : وي صد باا لد  ايوع العامليم فل المنظمات الدولية لل ياء التنائل ٢

او المدنل فيما يصاادر لنا  فل الما  ت علق بمااما  الرساامية اال اذا رغ  المو   نفساا  ذل . 

 نة ال يائية تب ى  ائمة ح ى بعد ووا  صف ا  ال نظيمية.والبصا

. اشلفاء مم الياارائ  المبلية  يااريبة الم ار وضااريبة ال رق في م عون ب سااايالت ااصااة ٣

 بال خوي  الخارجل واالجراءات الخاصة بسمات الداو .

ل  ال فر ة بيم ام يااوات        لدولييم وي بع ذ لدة فئاات مم المو فيم ا بد مم ال فر ة بيم  وال

 وال ل سنببثاا تفصيال لند ببث لم  المنظمة الدولية. ٤٦نات تل  الفئاتوحصا

 

 

 

 

 

 

 
بخصوص التعوي  عن االضرار المنكوبة في خدمة االمم   ١9٤9/١/١٤. جاء التعوي  بمناسبة الفتوى الصادرة من المحكمة بتاريخ ٤5

 المتحدة.  
 من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية. ١/١3األمم المتحدة ومادة العقد األول في من اتفاقية مزايا وحصانات هيئة  ١١المادة . ٤6
 . ٤8للمزيد ينظر د. عبد الكريم علوان :مصدر سابق، ص .٤7
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 الثانل الم ل 

 مسؤولية المنظمة الدولية

 ال  سا ال اهبما ان المنظمة الدولية ت م ع بالشخصية ال انونية الدولية الو يفية فأناا تكون      

.  الب وق وتبم  االل زامات ) المساااااؤولية فل ااار الميثاق او الدسااااا ور المنشاااااأ ل ل  المنظمة

وتمث  مسااؤولية  المنظمات الدولية احد المظاهر الرئيسااية فل تبديد وضااعاا ال انونل ،  ذل  ان 

المنظمة الدولية  د تأتل الماال غير مشرولة بمناسبة ممارس اا ألنش  اا واا صاصاتاا ي رت  

تل ز  المنظمة بدفع تعويذ لناا ) لم هذه االضرار    لندها يت  ان ،للي  اضرارا تلبق بالغير

ما ان اال ااااااخاف ال انونية االارى ال ل ت عا د او ت عام  مع المنظمة  د ال تفل    .بإوال اااو 

تتاه المنظمة االمر الذي يمنباا حق الم البة بمرالاة هذه االل زامات وال عويذ لم  بال زاماتاا

  .االل زامات باذه لوفاء االضرار ال ل لب   باا مم جراء لد  ا

ان ال  بي ات العملية لاذه المساااااؤولية نادرة بساااااب  أن المنظمة الدولية ت و  للى اسااااااس      

ارج  لم تل  االل زامات فأناا تسااعى واذا ة الى اح را  ال زاماتاا اح را  ال انون وتسااعى جاهد

الى اصااااالح الياااارر بأ صااااى ساااارلة  ما ان المنظمة  الدولية تعفى مم المسااااؤولية لم بعذ 

غير المشاااااارولااة ت بي ااا التفاااق مبر  مع ال رف او االاراف االارى الم عااا اادة مع المااالاااا 

 المنظمة.

اال ان ما ت د  ال ي ل  مم أهمية تبديد المسااااااؤولية الدولية للمنظمة الدولية ب  تكون مبال       

ة لاذه المسااااااؤولية ي بعاا  درة ال والد واالحكا  جديرا بالدراساااااااة الن  درة ال  بي ات العملي

المن ب ة للياا وبال الل سي ولد فرا  يكون مم االهمية وباشمكان سده مم اال  الببث  ال يائية

 والدراسة.

 

 االو  الفرع

 اساس مسؤولية المنظمة الدولية

اذ ات  المنظمة الدولية  لمال غير مشاااروع ترت  للي  ضااارر مخ ص مم ا اااخاف ال انون      

الدولل فأن ذات االحكا  ال ل ت بق للى مسااااااؤولية الدولة ت بق للى المنظمة الدولية و ح ى 

 :تيان وا عة غير مشرولة دوليا يلز  توافر لنصريم بإيمكم ال و  

 

ي مث  فل وجود سااالوك ايتابل او سااالبل )ال يا  بعم  او االم ناع لم   :لاالو  لنصااار  اااخصااا

وع اما ان يكون مخالفا لم    يمكم نساااب   الى المنظمة وف ا لل انون الدولل والعم  غير المشااار
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 بال زا  ما ان مسااااااؤولية المنظمة تثور ايياااااااا فل حالة اااللاا  ،ل الدة دولية او ال زا  دولل

مصاادره  ال انون الدولل او الع ود ال ل تبرماا المنظمة اب ا لل انون الوانل ألحدى الدو  اال ان 

مم البصااو  للى ح   مم اال   هذه المسااؤولية االايرة ال ت برك اال اذ ل  ي مكم الم عا د االار

مسؤولية ، اذن اس نفاذ جميع وسائ  ال عم الم احة فل المنظمة لندها تناذ المسؤولية الدولية

المنظمة الدولية ت و  للى اساس و وع لم  غير مشروع وي صد ب     فع  او ام ناع لم فع  

 يخال  ال انون الدولل العا . 

 

ال انون للدولل الى  المؤتمر البكومات المع ود ساااانة  وتعود فكرة العم  غير المشااااروع  فل     

  بأن :ويمكم تعري  العم  غير المشاااروع.  الى ال يااااء الدولل ) احكا  المبا   الدولية ١٩٣٠

فة  مات   مخال ناع لم لم  ال  لالل زا م  او االم  يا  بع تة لل  لدولل ن ي الم ررة فل ال انون ا

ال انون أل ااااااخاصاااااا  ي رت  للي  المساااااااس بالب وق ال ل  ررها ذل   ويتيزه ال انون الدولل 

 أيا ان م ياااامنا مخالفة ألحكا  ال انون الدولل  اذاالعم  الدولل غير المشااااروع  ويع براالاريم 

 .   مصدره ان 

 

الى فكرة العم  غير المشروع  باالس نادو د اسس  مبكمة العد  الدولية المسؤولية الدولية       

بعذ المصالل االلمانية  فل جملة احكا  اصدرتاا مناا البك  فل  يية) مافرو ماتوس   و يية

فل ساليزيا العليا البولونية و ذل  فل  ياية مصانع  اوروو و ياية الفوسافات المرا شاية اذ ان 

المبكمة  ان  صريبة فل اال ارة الى العم  غير المشروع اذ اناا جاءت تعبير ) االفعا  ال ل ت  

و  الى ان ااك االل زا  مبدد لسب  المسؤولية  ما ا ار مشروع مسؤولية الد  اص الحارتكاباا 

ف د يكون الفع  المخال  لل انون   . ٢٦-١٦الدولل  أساااااس ل يا  المسااااؤولية وذل  فل المواد) 

الوصااا  ال ل ابرم اا   اتفا اتالدولل مخالفة المعاهدة دولية تع دها المنظمات الدولية فيما بيناا 

العم  غير المشاااروع  االم  الم بدة مع الو االت الم خصاااصاااة و د ت و  مساااؤولية المنظمة لم

  .لم االتفا ات ال ل تبرماا مع الدولة الم ر بال زاماتااالناج  لم ااال  المنظمة 

 

 رت  للي   يا  المسؤولية الدولية تتاه المنظمة الدولية العرفية ي بال الدةاالاال   و د يكون     

 ما تناذ مسااااااؤولية المنظمة . تواون االساااااا عما  بمثابة  انون د  للي  الن العادات الدولية 

 االساااااا عانةة لل انون ومم المبادئ العامة لل انون ال ل يمكم العامالدولية لند االاال  بالمبادئ 

ولية الدولية بيد ان اساااسااياتاما ال عساا  فل اساا خدا  البق او المسااؤولية باا فل متا  المسااؤ

 الم ل ة ف د وجد مم ال عس  فل اس خدا  البق متاال واسع لل  بيق.
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بأن تمثي  هذا السلوك المنسو  الى المنظمة ت صيرا  ي يل مادي:الثانل لنصر موضولل او 

دولل ي ع  الل زا دولل ساااابق االمر الذي ي يااال ان يكون هذا السااالوك مخالفا  الل زا فل جانباا 

 . للى لاتق المنظمة

 

ذل  ان الرأي الغال  فل الف   هو الذي يس ند الى المنظمة  خصية  انونية مس  لة وم ميزة      

ية ال ل ت م ع باا المنظمات  لذات ل  ال ل ت م ع باا الدو  االليااااااااء فياا  واماا االرادة ا مم ت

ارادات الدو  االليااااااء وهذه االرادة ت كون داا  اجازة الدولية تمارسااااااا للى اسااااا غال  لم 

 انونية ملزمة  ال رارات وغير ملزمة  ال وصاااايات وماين ف لم هذا  بإرادةالمنظمة ويعلم لناا 

ال ل ت بملاا المنظمة   ال زامات ل  فل اسناد اثار ايتابية  الب وق المك سبة للمنظمة او سلبية 

المسااؤولية لم ال صاارفات و االتاا ومو فياا  ما ا د ال ياااء وت ب  االم  الم بدة وا عيا تبم  

مبكمة العد  الدولية اهلية االم  الم بدة الم البة دولة غير ليااااااو  بإلالنالدولل ذات المبدأ 

بال عويذ لم االجراء الذي لب اا او ال ل لب   بأحد مو فياا بسب  ال  ا  احد المو   اثناء 

ي يؤ د للى حق المنظمة الدولية فل الم البة ال يااااااائية اال ان  تأدية واجبات  واذ  ان هذا الرأ

 . ارفا فل لال ة المسؤولية الدولية ألن صالحي اا  مبدأي رر فل الب ي ة 

 

ان ل يا  المساااؤولية الدولية البد مم توافر  ااارا اسااااسااال وهو ثبوت نوع  :وة ال و  صاااف      

تب ق هذا الشرا وحده غير  افل اذ البد مم توافر  را اار وهو نسبة  وانالفع  غير مشروع 

اي رد المخالفة ال ل يرتكباا الشخص  اشسنادب ما يعرفهذا الفع  الى  خص ال انون الدولل او 

  .ال بيعل الل الشخص المعنوي

 

  : اذن المسؤولية الدولية ي ر ز  ياماا الى  رايم اساسيم هما   

 لد  المشرولية -

 السناد ا-

و ما  ان  المنظمة الدولية هل  خص مم ا خاف ال انون الدولل فال تخيع الى الشروا     

 الدولية. المسؤوليةذاتاا لعم  
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 الثانل الفرع

 ال والد البا مة لمسؤولية المنظمة الدولية

 ام  للى وج  مخال   اذااو ، اذا ام نع  المنظمة الدولية لم تنفيذ ال زا  تعا دي    

لشاااروا ال عا د تناذ مساااؤولي اا ال عا دية اما اذ تسااابب  المنظمة فل الباق ضااارر 

بالغير ف ناذ مساااؤولي اا ال عا دية اا ل  الف   حو  اسااااس ولناصااار المساااؤولية 

 .. المنظمة الدولية

اي ضااارورة ان يصااادر مم المنظمة الدولية ا أ وان يكون هناك   فاناك مم يأاذ بنظرية الخ أ:

 . ضرر وان ت وافر لال ة السببية بيم الخ أ واليرر

ل ال تش را صدور  ا أ ب  تك فل ب وافر لنصري السببية ال  :بنظرية المخاار يأاذوهناك مم 

 واليرر 

 

اثارة مسااؤولية المنظمة الدولية لم تصاارفاتاا مسااؤولية مبا اارة  باشمكانون سااأ  اذا  ان      

 فا  يمكم مسألة المنظمة الدولية بشك  غير مبا ر؟ 

ان هذا ال سااأ   ال يثير مشااكلة بالنساابة للدو  ألناا تمل  ن ا ا ا ليميا تمارس للي  ساايادتاا      

اما بالنسااااابة ،   األجنبل ) وتساااااأ  لم اهمالاا فل ممارساااااة هذه السااااايادة ب ري ة تبمل الغير

ا ليمية ولكم  د يبدث ضرر داا  المنظمة فينع د االا صاف  للمنظمات الدولية فلي  لاا سيادة

وال يتوو لألفراد   الدة لامة مسااااااألة المنظمة الدولية اال لم . و صااااااائاا الوانل الم رلدولة 

اريق الدو  ال ل ي بعوناا اس نادا الى  والد البماية الدبلوماسية مال  يوجد نص صريل يخولا  

  .حق مسائلة المنظمة مبا رة

 

 ان هناك اجازة فل المنظمة  اذااما فيما ي علق ب  بيق احكا  المسااااااؤولية فال توجد صااااااعوبات 

المشرولة اما فل حالة لد    رارات ناائية وملزمة فل  أن ال صرفات غير اصدارتمل  سل ة 

 .  رلية تصرفات المنظمة الدولية مدىوجود مث  هذه االجازة ف ثار االفات بشأن ال بري لم 

 

ويعد االتباد االوربل صااورة م ميزة فل هذا الشااأن حيث يوجد في  مبكمة لد  اوربية تمارس  -

هذه الو يفة اما للى صااااااعيد المنظمات الدولية االارى فال يمكم رفع الدلاوي ال ياااااااائية فل 

اصدار اراء اس شارية غير اال  مبكمة العد  الدولية ال ل ال تمل  اما  مواجاة المنظمات الدولية 
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مم النظا  االساااساال لمبكمة العد  الدولية ال ل  ٣٤مة للمنظمات الدولية الماال لنص المادة ملز

 . جعل  اللتوء الياا م صورا للى الدو  وحدها

 

مم النظا  االسااااسااال لمبكمة  ٣٤و د ت باي  بعذ الدو  والمنظمات الدولية للى نص المادة  -

لدولية مع الدولة لدولية بأن ت فق المنظمة ا للى ال  الرأي االساااااا شااااااااري للمبكمة  العد  ا

الدولة او  بأرادهوال زاماا ب بو  الرأي  بك  ملز  وتنفيذ اراء مبكمة العد  الدولية يب ى رهنا 

لاا و د تعرض  تساا تي المنظمة الصااادرة بب اا تل  االساا شااارة فال غير ملزمة ب  بي اا ف د 

اا ن   .لن ي  منظم باشمكاناال ا حد ارف لذي يكون ا ية لم اريق اللتوء الى ح  النزاع ا ة دول

 . ال وفيق او ال بكي  او لتان تسوية الم  لبات

 

 مسؤولية المنظمة وف ا لميثا اا وال: أ

بما ان لك  منظمة دولية ميثاق ااف باا فأن المسااااااؤولية ال ل  ت ب ق فل مواجاة دولة او  -

يااااااء فياا سااااايبكماا ذل  الميثاق او ما يلبق ب  مم اتفا يات وانظمة ويكون لاذه ا ثر مم االل

المصااادر االولوية فل ال  بيق لند تعارضاااا مع  والد ال انون الدولل الم عل ة بالمسااؤولية الن 

اما فل مواجاة الدو  غير  ،االتفاق للى االفاا ال يتووهذه ال والد ليساا  مم النظا  العا  ال ل 

ال يمكم االح تاج باا اال اذ  ان  تل  الدو  تع رف بالمنظمة الدولية اما اذ  ان  ال االلياااااااء ف

 . ف ط وال تل ز  بالميثاق ليةالعامة للمسؤوتع رف باا فأن العال ة تخيع لل والد 

 

ان ااال  الدولة العيااااو بال والد ال ل تبك  المنظمات الدولية ي رت  للي  مسااااأل اا بصااااورة  -

 . فل الميثاق  )  و   مزايا وح وق للعيوية وال رد....  ال    جزاءات منصوف للياا

 ما يمكم ان تناذ مسااااااؤولية المنظمة الدولية اما  مو فياا لم االجراءات االدارية ال ل  د  -

الى ال ياااااء االداري الدولل الم مثلة المو فيم اللتوء  هؤالء باساااا  الةوان   ،ت خذها ضااااده 

بالمبا   االدارية ال ل ت بع المنظمة وال ل تسااامل  والدها باللتوء الياا  ما ان المو   الدولل 

 . مسؤو  اييا لم المال  وتصرفات  اما  المنظمة

 

 مسؤولية المنظمة الدولية وف ا لل انون الداالل الدولل: ثانيا 

م  ببصااااااانة لد  ايااااااولاا لل ياااااااء الوانل اال ان  يمكم ت م ع المنظمة الدولية   الدة لا -

مساااااأل اا لم المالاا غير المشااااارولة ال ل ترتكباا ضاااااد ا اااااخاف ال انون الداالل مم افراد 

 . وا خاف معنوية
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 هؤالءومم مظاهر االلما  غير المشاااااارولة ااال  المنظمة الدولية بالع ود ال ل تبرماا مع  -

اال ااخاف بسااب  حوادث المر بات المساا عملة لبسااا   هؤالء تصااي اال ااخاف واالضاارار ال ل 

 . المنظمة الدولية او المملو ة لاا

او االضاارار ال ل تلبق بأ ااخاف ال انون الداالل مث  العمليات العسااكرية ال ل ت و  باا احدى  -

لشااااااخص ال ااانون الااداالل ان يكون ارفااا فل دلوى  ال يتوويالحس اناا  ، فالمنظمااات الاادوليااة

لذل  ت بنى الدولة ال ل يبم  هذا الشااااااخص  أل ام ااق يمنب  االهلية المسااااااؤولية ما ل  يكم اتفا

ال ل  لألضاارار ما هو البا  بالنساابة  دبلوماسااية،جنسااي اا دلواه اما  المبا   الدولية وحماي   

وتنص اتفا ية  .تصااااي  االفراد فل ا ااااخاصااااا  واموالا  بسااااب  الما   منسااااوبة لدولة اجنبية

ار ا مناسابة لب   م خصاصاةان تع مد    و الة  خصاصاة للىالم ام ياوات وحصاانات المنظمة 

 الم خصاااصاااةالخالفات النا ااائة لم الع ود وال ل تخياااع ألحكا  ال انون الخاف وتكون الو الة 

ارفا فياا  ذل  الخالفات ال ل تكون ارفا فياا اي مو   بو الة م خصاااصااا  وي م ع بالبصاااانة 

للى اري ة ح  النزاع او ت ناو  لم  و   ذل  فعلى المنظمة ان ت فاوض مع الشااااااخص المعنل

 . حصان اا

 

  :وهنا يمكم ان نفرق بيم انواع ثالث مم االتفا يات    

امف المسالدة الفنية المبرمة بيم االم  الم بدة والمنظمات النوع االو  / االتفا يات الم عل ة ببر -

الم خصاااصاااة وهنا تساااأ     حكومات الدو  المسااا فيدة لم    االضااارار والمخاار الناجمة لم 

 . تنفيذ االتفا يات

لمبافظة للى السااال  حيث ينص باالنوع الثانل / االتفا يات الخاصاااة بأرساااا  ال وات الخاصاااة  -

االتفاق لادة للى  يا  المنظمة ب عويذ االضاااارار ال ل تصااااي  الغير تعوييااااا لادال لم اريق 

 . المفاوضات وال بكي  او انشاء لتنة ااصة ب لبات ال عويذ

النوع الثااالااث / اتفااا يااات الم ر ال ل تع ااد بيم منظمااة دوليااة ودولااة معنيااة والااذي تاادرج فياا   -

يدالمنظمات لادة نصاااااااا  ناجم يف فأن المخاار ال ية  ة لم االما م ال ل الفائاا مم المسااااااؤول

  .تس خدماا المنظمة او وسائ  االن  ا  ت بملاا الدولة المييفة وحدها

 

 

 

 

 

 

 



 

 29 

 الفص  الثانل

 المنظمات الدولية نشاا

تنول  صااااور ممارسااااة المنظمات الدولية نشاااااااا بغية تب يق اهدافاا وي خذ        

احد المظاريم ي مث  االو  بوجود اجازة م عددة لممارسااااة نشاااااا المنظمات الدولية 

نشااااااا والمظار الثانل توجي  هذا النشااااا بالشاااك  الذي ييااامم تب يق اغراضااااا 

  وذل  لم اريق سل  اا لذا ي  يل ببث نشاا المنظمات الدولية ت س  الى مببثيم

 المببث االو 

 اجازة المنظمات الدولية

  تعدد االجازة ال ل ت و  اصاابل مم المصاا لبات الرئيسااية ال ل تميز المنظمات الدولية اليو     

 لديدة:بالو ائ  المعاود باا الى المنظمة ويرجع ذل  الى ال بارات 

 

  الدة ال خصصاألو  :  

د مظاهر البياة والباجة الماساااة تع ساااانل وذل  بساااب  ال ل تبك  مخ ل  اوج  النشااااا االن    

فل المتاالت  اال  صاااااادية  الم خصاااااصاااااةلذل  جاء االه ما  بأنشااااااء الو االت ، )الد ة   لإلت ان

 .ج ماليةواال

  

 االل بارات السياسية  :ثانيا 

مناا ساااياساااية واج مالية  م باينةهذا يدا  فل نشااااا المنظمة الدولية و ائ  ذات ابيعة        

التان  السااياساال للى  ال ي غىواارى ا  صااادية فيكون مم اليااروري تخصااص لتان لاا ح ى 

 . المسائ  االارى

   متل  االمم)وتأسيسا للى االل بار السياسل نرى رغبة الدو  الكبرى فل ان شار فروع       

رة للياا مع لد  اهدار دور الدو  االارى ب م عاا بال ساااااااوي فل الفرع العا  يكون لاا السااااااي 

 . )التمعية العامة  
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 ديم رااية االدارة :ثالثا

الدولية لمصالباا واتباع ارق االدارة البديثة لذا تسعى المنظمات الدولية  ترالل المنظمات      

 ان مم الصاااعوبة بأمكان ان يشااا رك جميع  واذاالى توويع لاد  للسااال ات بيم الدو  االليااااء 

االلياااء فل االدارة الفعلية للمنظمة لذا ال بد مم ان شااار ا ثر مم فرع تخ ص بالمنا شااة وا رار 

  وفرع ي ولى االدارة الفعلية بدال مم ان شار جااو واحد تسي ر للي  اائفة ال وصيات بشك  لا

  .مم الدو  فل حيم ال تمل  دو  اارى سل ة ال رار

 

واالجازة الفرلية وهذا ما ساااي   تناو   الرئيساااةيميز الف   الدولل بيم االجازة و    

 : اآلتييمفل الم لبيم 

 الرئيسةاالجازة  :الم ل  االو 

المؤتمر ت مث  في     الدو  التمعية او  باسااااا صاااااانع للساااااياساااااة يعرف  الرئيسااااالالتااو      

لة مم الدو  تبوي  مؤتمر  ان  المنظمة الدولية تنشااااأ لندما ت رر متمو اذاااللياااااء ذل  ان  

مساا    ودائ  فأن ذل  يؤدي الى ان شااار فرلان اساااساايان هما  تنظيملمؤ   او دوري الى  يان 

التمعية العامة وتيااا     الدو  االليااااء وي لق للياا مؤتمر او جمعية وفرع ثانل ي لق للي  

ال ل تعبر لناا  دائمة مساا  لة مم الدو  االلياااء وتكون فل ادمة االدارة المشاا ر ة سااكرتارية

  . االمانة العامة )التمعية العامة وي لق للياا 

ان شااار فرع ثالث يياا  لددا مبدودا مم  للىوتب ي ا للنشاااا المساا مر للمنظمة جرى العم       

 . الدو  وي لق للي  اص الح المتل  ال نفيذي

 

  : وبذل  ت و  المنظمة الدولية للى هيك  رئيسل مكون مم ثالث اجازة رئيسية

  .جااو لا  )التمعية العامة  يمكم ال باره جااو تشريعل  ياسا للى البنيان الداالل للدولة/١

  ./ جااو لا   تنفيذي والمتل  ال نفيذي٢

 .العامة األمانةجااو اداري هو  /٣

 

اارى   رئيساااااااةيالحس ان ابيعة و ائ  بعذ المنظمات  د تن ص ضاااااارورة وجود اجازة      

م  الم بدة او جااو م خصاااص فل اصااادار المتل  اال  صاااادي واالج مالل فل ااار منظمة اال 

 . احكا  المناولات الدولية وت دي  االدارة االس شارية فل المسائ  ال انونية  مبكمة العد  الدولية
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 ال والد البا مة ل شكي  االجازة الرئيسية:الفرع االو 

تخيااع تشااكي  االجازة الرئيسااية الى ال والد الخاصااة الم ررة فل ميثاق    منظمة ويمكم      

 :اجما  هذه ال والد بما يلل 

/ ت كون فروع المنظمات الدولية   الدة لامة مم حكومات الدو  االلياااااااء وي   اا ياره   اوال

اال ان هذه ال الدة ليساااا  م ل ة ب  يرد للياا اساااا ثناءات ف د ي   اا يار  مم  ب  لك  البكومات

ا ااخاف لصااف ا  الشااخصااية ولخبرتا  الم خصااصااة   ما هو البا  فل ان خا   ياااة  مبكمة 

 . العد  الدولية

/ ال وويع التغرافل العاااد  لم اا يااار الاادو  االلياااااااااء فل االجازة او الفروع مبااددة  ثااانيااا

الم بدة فل ان  لألم التمعية العامة  ما  ررت ن تمثي  لاد  للدو  مثا  ذل  العيوية وذل  ليما

مم لدد الدو  االفري ية  ٥يكون توويع الم الد العشااااار غير الدائمة لمتل  االمم للى اسااااااس 

لدو  غر  اوربا  ٢م عد مم الدو  امريكا الالتينية و  ٢الشااار ية و  ألروبام عد  ١واالسااايوية و 

 . والدو  االارى

 

 العياااااوية غير  )/ مدى  درة الدولة للى االسااااااا  فل نشااااااا الفروع مبدودة العياااااوية ثالثا

فل متل  االم  حيث ا اا را مساااهمة العيااوية الدائ  فل متل  االمم فل حفس الساال    الدائمة

واالمم الدولييم يبظى اساا بعاد الدو  ال ل ال ت ياامم باذه الصاافة اي لي  لاا ال درة للى حفس 

 . السل  واالمم الدولييم

 

و د ييااا   دائميم/  د ي كون الفرع مبدود العياااوية مم اليااااء دائميم او اليااااء غير  رابعا

  .النوليم معا  ما هو البا  فل تشكي  متل  االمم الدولل

 الدولية للمنظمةالتااو العا  : الفرع الثانل

  اوال / تشكي  التااو العا  واا صاصات 

العا  للمنظمة فالتمعية العامة لألم   التااوالمسااااااواة فل   د تسااااااه  الدو  االليااااااء مع      

العا   التااوالمسااااااااواة ويخ ص   د الم بدة ت كون مم    الدو  االليااااااااء فل المنظمة للى 

بسير المنظمة ونشاااا فاو صاح  االا صاف االصلل  ما يخ صمنا شة    فل   الدة لامة 

فل منا شاااة  افة المساااائ  ال ل تدا  فل اا صااااصاااات المنظمة او ال ل ت علق بسااال ات الفروع 

االم   يثاقم نصمال  ت  يد تل  الساال ات بم  يااى نص صااريل فل الميثاق ت بي ا لذل   ،االارى
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الم بدة مم التمعية العامة ان تنا   اية مسااااااألة او امر يدا  فل ن اق هذا الميثاق او ي صاااااا  

 ٤٧.ا في  او و ائف بسل ات فرع مم الفروع المنصوف لليا

وبذل  فأن الفرع العا  يعد مشرفا للى با ل الفروع المنظمة الدولية وت بي ا لذل   رر ميثاق      

ى التمعية العامة ت ارير ساااااانوية مم متل  االمم لما يكون  د  ا  مم االم  الم بدة ان ت ل 

 . تدابير لبفس السل  واالمم الدولييم

ونظرا لما يبيط  للى الفروع االارىوتعد هذه ال  ارير بمثابة ر ابة الفرع العا  يبا اااااارها      

مواثيق  ما تنصبألما  التااو العا  مم ب ئ وتع يد ن يتة او  المنا شاااااااات والمداولة فغالبا 

  .المنظمات الدولية للى جواو تعويذ بعذ اا صاصاتاا الى الفرع الخاف انشاء

 بو  االلياااء  )يالحس ان بعذ االا صاااصااات ال يتوو ال عويذ فياا  ومم هذه االا صاااصااات

ووضاااااع مشااااارولات  ،وا رار  الميزانية ،وتعيم  االميم العا   ،ان خا  المتل  ال نفيذي، التدد

  . ال صديق لم االتفا يات المبرمة مع منظمات دولية اارىالمعاهدات واللوائل الدولية و

 

  ثانيا / اسلو  العم  فل التااو العا 

 :لعم  ثالث مسائ  اسلو  ايشير 

 / فيما ي علق بأدوار االن  اد ١

اي ان التااو  نتد ان ال الدة العامة الج مالات االجازة العامة للمنظمات الدولية هل الدورية    

عا   يةدورات انع اد  يع دال نة وف ا لنص الوثي ة المنشاااااااأة للمنظمة  ماد من ظمة    ف رة معي

 . والالئبة الداالية لاذا التااو

 الم بدة لألم ودورات االنع اد  د تكون ساااااانوية  ما هو البا  فل اج مالات التمعية العامة      

العادية ب  ي عداها الى دورات االنع اد  وال ي  صااار اسااالو  العم  داا  التااو العا  للى الدورات

لما يبدده ميثاق المنظمة فنص الميثاق للى ان تت مع التمعية  اب االخاصاااااااة او الغير العادية 

 ٤٨.الي  الباجة ما تدلوببس   العامة فل ادوار انع اد سنوية ااصة

 

 / فيما ي علق بأدوار االج مالات فل التااو العا  ٢

للي  العم  هو وجود رئي  للتااو العا  تبدد اا صاصات  اب ا لالئبة الداالية  ما يتريان      

الم بدة ي كون مم  لألم تمعية العامة للتااو ويكون ل  نوا  ور ساااااااء لتان فرلية فمتل  ال

وي   اا يار هيئة هذا المك   ، ٤٩نائ  ل  ور سااااااء اللتان السااااا  الم فرلة لم التمعية العامة

 
 نص المادة العاشرة من ميثاق األمم المتحدة.   .٤8
 (من ميثاق األمم المتحدة. 20.ينظر نص المادة )٤9
 . 7٤، ود. إبراهيم الغنائي :المنظمات الدولية، مصدر سابق، ص١٤0، ص.  مفيد شااب: مصدر سابق 50
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لم    دورة انع اد لادية ومم ماام  الرئيسية اال راف للى سير العم  بالتااو لصفة دورية 

وتنظي  جلساااااااات وتبديد مواليدها والداد جدو  المالاا وترتي  المساااااااائ  المف رضاااااااة في  

 .٥٠وتوويعاا للى لتان التااو المخ لفة ل نسيق فيما بيناا

 

ا  لم اريق لتان فرلية  هيئ   ان التااو العا  يع د االج مالات بالكام   اذا/فيما ي علق بما ٣

  .٥١ تشك  لدراسة الموضولات المدرجة فل جدو  المال

ت رير   تيعالعا  لتان تخ ص بدراسة مسائ  ذات ابيعة مبددة ث   التااوي فرع لم   فعادة     

ات الناائية بشاااأناا  ولند ذل  ت ولى ال رار شصاااداريعرض للى التااو العا  بكام  هيئة تمايدا 

لما  ال بياايرية مم ببث ومنا شااة ومداولة وينع د للتااو العا  باألاللتان الخاصااة ال يا   هذه

 . سل ة ال  رير

 

  ثالثا / نظا  ال صوي  داا  التااو العا 

 :يثير هذا النظا  ثالث مسائ  وهل 

 / بالنسبة لمم يمل  حق ال صوي  ١

وهذه ال الدة  ٥٢ال الدة للعامة ان لك  دولة البق فل ال صااوي  بصااوت م ميز داا  المنظمة     

     الدولية حيث ان موالعمااذت ب  منظمة  ليساااااا  م ل ة ب  يرد للياا اساااااا ثناءات مناا ما

فل المؤتمر العا  ي كون مم ممثليم لم البكومة وممث  لم اربا  العم  وممث   العيااااااوالدولة 

 . لم العما 

اهمي    باا الفوي  ي م ع ب  جميع االلياااء ا  يخ ل   ان البق فل ال صااهذا / بالنساابة فيما ٢

 العيو 

 ساوية فل التااو العا  وهل اصوات م واحدةلك  دولة ح وق  ان فأن هذه ال الدة العامة هل    

فل  يم اااا ال ااانونيااة بصاااااارف النظر لم اهميااة الاادولااة اال ان هااذه ال ااالاادة يرد للياااا بعذ 

ااذت بنظا  وون االصوات فلك   فأناااالس ثناءات فل المنظمات ذات ال ابع اال  صادي والمالل 

  .٥٣دولة ليو لدد مم االصوات ي ناس  مع ووناا واهمي اا داا  المنظمة

العدد الالو  فل االصاااااوات لصااااادور  رارات التااو العا  يثار باذا  تبديد/ بالنسااااابة لمساااااألة ٣

  :الخصوف  الدتيم 

 
 .  90. .د. ريا  صال  ابو العطا : مصدر سابق، ص52، 5١
 . 
 من ميثاق األمم المتحدة  ١/١8. ينظر نص المادة 53
( صوت يضاف إلياا صوت واحد من كل سام  250. ما نصت عليه اتفاقية انشاء صندوق النقد والبنك الدوليين من  عضاء كل دولة عضو )5٤

 تملكه الدول في ر س مال المنظمة.  
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 االجماع الدة أ.

مبدأ بعد البصاااو  للى مواف ة جميع الدو  االليااااء واسااااس ال الدة ان ال رارات تصااادر       

 :المساواة فل السيادة بيم الدو  وت خذ هذه ال الدة ثالث صور 

 . لصورة االولى / اجماع  افة الدو  االلياء فل المنظمةا

اجماع  افة الدو  ال ل ا ااا ر   فل االج ماع الذي نو شااا  في  المساااألة مب   /الثانيةالصاااورة 

 . ال رار

اجماع  افة الدو  ال ل  المش ر ة فل ال صوي  ف ط اي ال ل ابدت رأياا بال أييد  /الثالثةالصورة 

او بالمعارضااة وهذا ما اتم   لاد لصاابة االم  الم بدة والذي  ان ينص للى ان تصاادر  رارات 

اصاااااوات االليااااااء الممثليم فل االج ماع مال  ينص للى االف  بأجماعالتمعية ومتل  االمم 

 ٥٤.ذل 

ونظرا ل عرض هذه ال الدة للن د و ان  مم االسبا  الرئيسية لفش  لصبة االم  الم بدة ف د      

  .االغلبيةبدأ ال خلل لم هذا ال الدة ل ب  مبلاا  الدة 

 

  الدة االغلبية .  

ان  رارات وتوصاايات المنظمة تصاادر بمترد حصااولاا للى اصااوات اغلبية االلياااء  بمعنى     

دة االغلبية ال الدة العامة الم بعة داا  المنظمات الدولية مع وتصاابل ملزمة للتميع وتشااك   ال

االغلبية البسااااااي ة اي  تأاذوجود تبايم حو  تبديد مدى االغلبية الم لوبة فبعذ المنظمات 

ااصااااااة  بأغلبيةنصاااااا  االصااااااوات ميااااااافا الياا صااااااوت واحد فل حيم تأاذ بعذ المنظمات 

  .الموصوفة   اغلبية الثلثيم او لثالثة ارباع)

 

ت بنى منظمة االم  الم بدة  الدة االغلبية مع بيان  يفية اصاااااادار التمعية العامة  راراتاا مع و

االا الف بيم المسااااائ  الاامة والمسااااائ  غير الاامة بالنساااابة لل رارات الاامة تصاااادر  رارات 

االليااااء الباضاااريم المشااا ر يم فل ال صاااوي  اما بالنسااابة  ٣/٢ثلثيم التمعية العامة بأغلبية 

اي االاذ  ) رارات غير الاامة تصاادر بأغلبية االلياااء الباضااريم المشاا ر يم فل ال صااوي لل 

  . نص  مياف الياا واحد ) بمعنىاي   البسي ة باألغلبية

 

 

 
 من عاد عصبة االمم المتحدة.  ١/5.نصت المادة .55
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 او ال نفيذي للمنظمة الدوليةالتا: الفرع الثالث

، ال ل يرالل فياا االساااا مرارية وساااارلة ال برك المبددةوهو التااو ذات االا صاااااصااااات     

ااو الذي ي ولى وضااع نشااااات المنظمة و راراتاا موضااع لمواجاة المشااا   العاجلة  ما أن  الت

وت بدد اا صاصات التااو  ٥٥ال نفيذ لذل  فاذا التااو يعد جااو لصنالة السياسة بيم األلياء

ال نفيذي ضمم هاار الوثي ة المنشأة للمنظمة الدولية،  ما يمكم للتااو العا  أن يعاد الي  ببعذ 

 يا ل ب يق أهداف المنظمة.االا صاصات االارى ببس  ما يراه ضرور

ونظرا بفاللية وأهمية االا صاااااااصااااااات ال ل يعاد لاذا التااو فإن  يعد مم أه  أجازة المنظمة 

الدولية للى اشاالق، والمثا  البارو هو متل  األمم فل ااار منظمة األم  الم بدة حيث لاد 

 .٥٦هلي  الميثاق مسؤولية حفس األمم والسل  الدولييم

 

 أوال: تشكي  التااو ال نفيذي

المسااااواة فل تمثي  الدو  فل المنظمة الدولية يعد  الدة م ردة اال اناا ليسااا   اذا  ان مبدأ      

م ل ة ب  يرد للياا اسااااا ثناء وااصاااااة فيما ي علق فل تمثي  الدو  فل التااو ال نفيذي للمنظمة 

ف د تب   ابيعة هذا التااو وااصاااااة فيما ي علق بالسااااارلة فل اتخاذ ال رارات لمواجاة الدولية. 

أن يكون ال مثي  للدو  فل هذا التااو مبدودا للى بعذ الدو  ولي  جميعاا  الباالت العاجلة،

وااصااة بأن ال مثي  فل جميع الدو  م احا فل التمعية العامة بال بارها جااوا تشااريعيا وبال الل 

فال يمكم أن يكون التااو ال نفيذي مماثال للتااو العا  لذل  جاء هذا التااو ممثال لبعذ الدو  

 د افرو العم  الدولل ارق م عددة ل شاااااكي  التااو ال نفيذي ف د ي   تشاااااكي  هذا ول ها.دون غير

س بدالا  بعد    مدة بغيره  وف ا  التااو ضمم ألياء مؤ  يم ي   اا ياره  بصفة دولية وي   ا

للنظا  الذي ت ره الوثي ة المنشاااأة للمنظمة الدولية وتبن  هذه ال ري ة لدة منظمات مناا منظمة 

 دولية ومنظمة اليونسكو ومنظمة ال يران المدنية.العم  ال

، ويعد متل  ومؤ  يم دائميمويمكم تشاااكي  المتل  ال نفيذي ب ري ة المزج بيم أليااااء       

وه ) الواليات  دائميم  ليااو، امسااة ألياااء ١٥فاذا المتل  ي كون مم )األمم المثا  البارو 

تن خبا   دائميمولشاارة ألياااء غير  الم بدة األمريكية والصاايم وروساايا وبري انيا وفرنسااا .

التمعية العامة لمدة ساان يم لذل  بالتااو العا  فل المنظمة هو الذي ي ولى مامة اا يار ألياااء 

.و د تنول  معايير االا يار ف د يكون المعيار هو لل مثي  العاد  ٥٧التااو ال نفيذي غير الدائميم
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. و د يكون ٥٨للمنااق التغرافية  ما هو البا  فل متل  األمم والمتل  ال نفيذي التباد البريد

المعيار هو معيار  درة الدولة العيو للى المساهمة فل نشاا المنظمة ونتد ت بي ا لاذا المعيار 

 .٥٩األممصة و ذل  متل  فل بعذ المنظمات الم خص

 

 ثانيا/ ال والد البا مة للعم  داا  التااو ال نفيذي

سات  و      سلو  العم  ونظا  جل ال ري ة ييع التااو ال نفيذي نظاما دااليا ينظ  لمل  ويبدد ا

ل بيعة هذا التااو فل مواجاة الباالت العاجلة   رارات . ونظراال ل ي   هجراءات ال صاااديق للى 

وال ل ت  ل  السااااارلة فل اتخاذ ال رارات وال ل ت  ل  العم  الدائ  بصااااافة مسااااا مرة واالنع اد 

 .٦٠الدائ  لما تس ند للي  حالة اليرورة واالس عتا . هلى جان  االنع اد العادي بصفة دورية

 

لذا يت  أن يكون لك  دولة ليو تمثي  دائ  فل م ر المنظمة، ولغرض ممارسة التااو لنشاا  

ي ة ال ناو  أو ب ريق االن خا  لمدة للى أ م  وج ، ي   اا يار رئي  ل  شدارة ألمال  اما ب ر

 .٦١معينة

ويخ ار الرئي  النوا  أو الو الء لمسااااااالدت  فل أداء لم  التااو وت مث  و ائ  الرئي  فل  

تمثيل  أما  األجازة األارى، ويبا ر التااو ال نفيذي اا صاصات  بايئ   الكاملة. هدارة جلسات  و

ويمكن  تشااكي  لتان فرلية دائمة او مؤ  ة يعاد هلياا بدراسااة ما يراه مم مسااائ ، فميثاق االم  

 الم بدة اجاو لمتل  األمم فمثال أن ينشأ ما يراه ضروريا مم فروع ثانوية ألداء و ائف .

ال ل ت راوح بيم االغلبية البسااااااي ة  باألغلبيةيالحس أن التااو ال نفيذي يصااااااادر  رارات       

رى فمثال   ببساااااا     جااو، و د ت يد بشااااااروا أا٣/٢،٤/٣  او اغلبية موصااااااوفة )١+٥٠)

  ألياااء للى أن يكون مم بينا  ٩يشاا را متل  األمم االغلبية فل المسااائ  االجرائية مواف ة)

 الدو  الخم  الدائمة العيوية.

ويترى حساااا  االغلبية للى أسااااس لدد األليااااء الباضاااريم المشااا ر يم فل ال صاااوي        

بالمواف ة أو الرفذ، ال لدد الغائبيم أو المم نعيم لم ال صاااوي  مال  يوجد نص ي يااال بخالف 

ذل ، ويع د التااو ال نفيذي جلساااااااات  فل م ر الايئة وف ا لل اري  الذي يبدده، ول  أن يع دها 

 .٦٢اليرورة ت  يي ة وف ا لما اارج م ر الايئ
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 التااو اشداري للمنظمة الدولية: الرابع الفرع 

يعد التااو اشداري مم بيم األجازة الرئيسااة للمنظمة الدولية، وي لق للي  اصاا الح األمانة      

كرتارية، وال توجد منظمة دولية تعم  بمعز  لم جااو اداري م خصص، لذا سوف العامة او الس

 نببث تكويم هذا التااو واا صاصات  وأسلو  العم  في .

 

 تااو اشدارياوال : تشكي  ال

ي أل  التااو اشداري مم أ ااااااخاف يعملون  مو فيم لدى المنظمة الدولية ولي   ممثليم      

دولية ي  ل  أن تكون مسؤوليات هؤالء لمو فل لم الدو  األلياء فمعظ  مواثيق المنظمات ال

وي ولى ٦٣ دولة صاارفة فل ابيع اا وال تساامل لا  تل ل تعليمات مم أية جاة أارى غير المنظمة

او اشداري اميم لا  أو مدير لا  أو سكرتير لا  اب ا لل سمية المنصوف للياا فل رئاسة التا

ي   تعين  بواس ة احد الفرليم العا  أو الخاف او  ٦٤ العااألميم ب يسمىميثاق المنظمة غالبا ما 

األميم العا  لألم  الم بدة حيث ي   تعين  ب رار مم  الا ياربواس  اما معا  ما هو م رر بالنسبة 

 .٦٥جي  مم متل  األمم لمدة مبددة  ابلة لل تديدالتمعية العامة بناء للى تو

 

يعاون الرئي  اشداري أبناء مساااااالدون ولدد مم المو فيم اشدارييم والفنييم ث  اا ياره       

الرئي  اشداري نفساااااا  وذل  اب ا للشااااااروا المنصااااااوف للياا فل ميثاق المنظمة بواساااااا ة 

 .٦٦ولوائباا الداالية

 

 اا صاصات التااو اشداري للمنظمة الدولية :ثانيا 

ال ي  صاااااار نشااااااااا الرئي  اشداري والمو فيم ال ابعيم للتااو اشداري للى ادمة التان      

اشداري فبساااا  ب  ي عدى هلى ادمة المنظمة  ك   ما أن مامة الرئي  اشداري ال ت  صاااار للى 

ع السااااياساااال ف د ي وسااااع التان  اشداري والمالل ب  ت عدى هلى ممارسااااة النشااااااات ذات ال اب

الرئي  اشداري وبرضااا األلياااء فل ماام  مم أج  تب يق أهداف المنظمة حيث يمكم أن يلع  

 . دورا سياسيا فل ح  الكثير مم المناولات الدولية
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صفوة ال و  هن التااو اشداري للمنظمة الدولية ي و  بدور اشدارة الدائمة لاا لذل  يعاد هلي       

 بمتمولة مم االا صاصات مم  بي 

. ال نساااااايق بيم اشدارات واأل سااااااا  ال ل ت بع المنظمة و ذل  بيم المنظمة والياااااااءها وبيم ١

 ل  فاو يمث  المنظمة فل مواجاة الغير.المنظمة وغيرها مم المنظمات الدولية األارى، ولذ

. اشلداد الفنل الج مالات أجازة المنظمة مم حيث ألداد المشااارولات ولرضااااا للى أجازة ٢

 المنظمة لدراس اا وهلداد مشروع الميزانية وتبيير جدو  األلما .

. م ابعة تنفيذ ما تصااااااادره المنظمة مم  رارات فعلى ساااااابي  المثا ا وفل هاار منظمة األم  ٣

فغالبا ما يكل  األميم العا  لألم  الم بدة مم  بي  التمعية العامة ومتل  األمم بوضاااع  الم بدة

 . ٦٧ راراتاما موضع ال نفيذ

. يمل  األميم العا  سل ة المبادرة وال  دير فيما يعرض للي  ول  سل ة اش راف للى األجازة ٤

لات أجازة المنظمة ال ابعة المنظمة وال نسااااايق بيم هداراتاا و د يعاد هلي  المشاااااار ة فل اج ما

وهبداء وجاة نظرة حيالاا وا  راح الوساااااااائ  الالومة ل ب يق أهداف المنظمة وهداا  بنود فل 

جدو  ألما  أجازتاا  ما ي ولى األميم العا  مامة تساااوية المشاااا   ال ل  د تثور بيم األليااااء 

ارية هلى التااو العا   ما يل ز  ب  دي  ت ارير ساانوية لم نشاااا المنظمة واوضااالاا المالية واشد

 . ٦٨والتمعية العامة
 

 اسلو  التااو اشداري: ثالثا 

اذا  ااان التااااو اشداري للمنظمااة الاادوليااة ي كون مم رئي  ومتمولااة مو فيم باادرجااات      

، فمم ال بيعل أن ين سااااا  هذا التااو هلى متمولة مم اشدارات تبددها اللوائل الداالية م فاوتة

 ال ل تبيم اا صاصاتاا ونظا  العم  باا.

ان هذا التااو يعم    الدة لامة مسااااا  بال لم با ل األجازة وان  ان ي ل ى مناا ال عليمات      

 احيانا، فإن هذه المسألة ال تنا  مم اس  اللية هذا التااو فاالس غال  الو يفل لاذا التااو أمر ال

بد من  ألداء و يف   للى أفيااااااا  وج ، يالحس أن هذا االساااااا غال  ال يعنل أن يعم  هذا التااو 

 بمعز  لم األجازة األارى ب  ال بد مم هيتاد وسائ  لل عاون بيم مخ ل  األجازة.

وان االساا غال  الذي ن صااده هو أن يعم  التااو اشداري مساا  ال لم دو  األلياااء وبال الل فال 

 اية تعليمات مم أية حكومة أو مم أية هيئة تعم  اارج المنظمة. ي ل ى هذا التااو

 –وي د  الرئي  اشداري هلى التااو العا  أو التااو الخاف ببسااااا  ما ن رره الوثي ة المنشاااااأة 

ال ل ت ل  من   االارىت ريرا سااانويا لم ألما  المنظمة فياااال لم ال  ارير  –للمنظمة الدولية 

 . ٦٩)مم التااو  مم  ب  أي مم هذه األجازة
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 األجازة الفرلية :الم ل  الثانل

زية اشدارية وتساااااامى باألجازة الثانوية، وهذه األجازة وجدت ن يتة شنشااااااااء مبدأ الالمر      

   منظمة ببرية واسااعة فل هنشاااء هذه األجازة اب ا لما  الدولية. وت م عوتزايد ماا  المنظمات 

، اما فل حالة لد  النص للى هنشااااااء هذه األجازة فإن الف   الدولل م فق ٧٠ينص للياا ميثا اا

للى أن هااذا االا صااااااااف ينع ااد لألجازة الرئيساااااااة وبااأنشااااااااء أجازة فرليااة اب ااا لنظريااة 

اصات الفنية ال ل ال تس ند للى النصوف الفرلية فبس  ب  تس نبط مم ضرورة وجود االا ص

 هذه األجازة لمسالدة األجازة الرئيسة للى أداء و ائفاا.

ال بيعل أن يكون ال رار الصااااادر مم التااو الرئي  بإنشاااااء التااو الفرلل هو الذي ومم      

يبدد ال والد العامة لنشاااا هذا الفرع ون ا    ويكون هذا ال رار صاابيبا اذا  ان انشاااء التااو 

الفرلل يدا  ضاااااامم األهداف العامة للمنظمة ، و د تخ ص هذه األجازة بالببث والدراسااااااة أو 

  هدارية أو فنية أو  د يعاد لاا سااااال ة تساااااوية مناولات دولية. وهذه األجازة  د بمبا ااااارة ماا

 .٧١تكون دائمة و د تكون مؤ  ة

ى المنظمة ال ل انبث   فياا واساااااا ثناء يمكم أن يم د واألصاااااا  أن الفروع الثانوية وف ا لل      

 نشاا بعذ الفروع الثانوية هلى منظمات أارى وبذل  تعد فرولا مش ر ة بيم لدة منظمات.

واألمثا  البارو لذل  المبكمة اشدارية لمنظمة العم  الدولية، حيث أناا فرع مشاااااا رك بيم لدة 

 .٧٢منظمات دولية م خصصة

 

 األجازة :ومم أه  النماذج الم داولة حاليا لاذه      

. المؤتمرات اش ليمية : مث  اللتان اش ليمية للمتل  اال  صااااااادي واالج مالل ومنظمة العم  ١

 اال  صادية ألوروبا. والب بةالدولية 

ييم لتان اس شارية : سواء ذات اا صاف لا  أو م يد فل مسائ  مث  اللتان االس شارية . تع٢

 لالتباد الدولل لالتصاالت الالسلكية.

.تاسااااي  لتان و يفة مبددة واا صاااااصااااات معينة :  اللتان الو يفية للمتل  اال  صااااادي ٣

 . واالج مالل ولتنة ح وق اشنسان
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. مؤتمرات هدارية :  مؤتمرات االتباد الدولل للمواصاااالت الالسااالكية وال ل يمكم أن يلبق لاا ٤

 ممثليم بالو االت الخاصة ال ل تعم  فل هذا المتا .

ينة :  برنامف الغذاء العالمل لألم  الم بدة . برامف تأ د لاا جاود وتساا ادف تب يق أهداف مع٥

 والذي اصص  ل  أجازة لل يا  بشؤون .

 رق توويع االا صاصات بيم فروع المنظمات الدوليةا     

بالنساابة للمنظمات ال ديمة واأل   تع يدا، ت مث  فل جااو رئيساال )مؤتمر أو جمعية  تسااالده .١

ولدة أجازة ملب ة، وفل هذا ال نظي  تر ز االا صاااااااصااااااات فل التااو الرئيساااااال وت رك  امانة

لألجازة الفرلية و يفة الرئاسااة واالساا شااارة، اما األمانة العامة فال بمثابة جااو اداري بساايط 

دور لمو فل ي ر ز فل الربط بيم األليااااااء والتااو ال نفيذي لل رارات ال ل ي خذها المؤتمر أو 

 ة.التمعي

ان مث  هذا ال نظي  يب فس بب وق الدو  ومصاااااااالباا هلى أ صااااااى حد ممكم وت بنى بعذ      

ل ات مر زة بيد التااو الرئي  المنظمات هذه ال ري ة مم أج  االح فا  بساااااايادتاا ف ب ل الساااااا

 األفري ية. الوحدة وهذا ما سارت للي  جامعة الدو  العربية ومنظمة 

رئي  فإناا تسااا تي  لمن ق البرف بالنسااابة للمنظمات ال ل ت يااامم أ ثر مم جااو تمثيلل .٢

للى ال خصااص  ميثاق األم  الم بدة حيث يوجد هلى جان  التمعية العامة ومتل  األمم متل  

 الوصاية ومتلسا ا  صاديا واج ماليا.

و   هذه األجازة مشااااكلة مم وفود تمث  الدو  األلياااااء وال يثار الخالف اال بمبدئ ال مثي       

 الكام  أو التزئل للدو  فل مخ ل  فروع المنظمة.

 

أما ال ري ة الثالثة فال تخ ل  لم ال ري  يم الساااب  يم ألناا تتع  تشااكي  األجازة فل داا  .٣

المنظمة تخ ل ، فمثال نتد لتنة الووراء فل متل  أوربا ت ابلاا جمعية اساااااا شاااااااارية تخ ار 

دا تمث  منظمات أ ااااد تع ي  الثالثة البرلمانات الوانية ألياااااءها،  ذل  فإن المت معات األوربية

فنتد بداالاا جااوا يمث  الدو  )متل  الووراء  وجمعية برلمانية، فياااااال لم جااو تنفيذي أو 

 حكومل يعم  باس  ال  لم الدو  األلياء.

اايرا مبكمة  ياااائية مسااا  لة لم األجازة ال ياااائية الدولية األارى،. ولتانا ممثلة ونتد       

لمتمولات المصاااالل، وهذا ال نوع فل االا صااااف يتع  هذه المنظمات أ اااب  بالدو  مم حيث 

 .٧٣و يائية وجود سل ات ثالث تشريعية وتنفيذية 
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 الثانلالمببث 

 الدوللالمو   

 يزه لم العام  الدولل:  تعري  المو   الدولل وتمي.١
فل البداية يت  لد  الخلط بيم المو فيم الدولييم وبيم العامليم أو  المساااا خدميم الدولييم      

بينما العك   ل يعم  فل ادمة منظمة دولية يع بر مو فاً دولياً.حيث هن  لي      ااااااخص ابيع

 صبيل بمعنى أن    مم تس خدم  المنظمة  الدولية يدا  فل لداد العامليم الدولييم.  

 

    اااااخص ابيعل يؤدي مامة دولية بصااااافة  " وللى ذل  يمكم تعري  العام  الدولل بأن      

مؤ  ة بأسااااا  ولبساااااا  ، منظمة دولية و وفق تعليمات أجازتاا المخ صاااااة ساااااواء أ ان لمل  

 مأجورا أ  تبرلا."  

" اا  مم يعماا  فل ااادمااة منظمااة دوليااة للى وجاا  الاادوا  تعري  المو   الاادولل بااأناا        

اا المخ صاااة، ويخياااع لنظا   انونل  ااف تياااع  المنظمة واالسااا مرار، تب  ه اااراف، أجازت

 لبيان ح و   وواجبات  نبوها، ال ل انون وانل معيم."

   

 فاد مم هذا ال عري  أن  يلز  توافر لنصريم أساسييم ل ب يق صفة المو   ويس   

 الدولل فل مم يعم  فل ادمة منظمة دولية:  

تكون مامة المو   فل ادمة المنظمة مامة دائمة ومساا مرة،  ومنل، ويعنى أن العنصاار األو :

 ولي  بالعارضة أو المؤ  ة.  

  بالمنظمة للنظا  ال انونل الذي  انونل، وهو يعنل أن يخيع المو   فل لال   العنصر الثانل:

ل نظي  هذه العال ة، ال للنظا  ال انونل الداالل ألية دولة مم الدو  األليااااااااء فل  هلتيااااااع  

 المنظمة الدولية سواء ا ان  دولة جنسي   أو الدولة ال ل ي ع فل ه ليماا م ر المنظمة. 

 

 السمات المش ر ة بيم    مم العام  الدولل والمو   الدولل :

 االس  ال  لم دولة التنسية.   -١

 البياد بيم ألياء المنظمة.   -٢

 ية.  ون الو يفة الدول ؤال زا  من اى ال ك   فل  -٣

 ال فر ة بيم    مم العام  الدولل والمو   الدولل.   -٤
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 مم حيث تأ ي  الو يفة أو دواماا:.١

يشااغ  المو   الدولل و يفة دولية بصاافة دائمة ومساا مرة، ح ى ولو  ان الع د الذي يرب       

 بالمنظمة موصوف بال أ ي ، بينما يشغ  العام  الدولل و يفة لارضة أو مو  ة.  

 مم حيث النظا  ال انونل:  .٢

ل لنظا   انونل مبدد ومفصاا  تيااع  المنظمة، أما العام  الدولل فاو يخيااع المو   الدول     

 يخيع فل تعيين  وتبديد اا صاص  ونظام  ال انونل ألحكا  اتفا ية دولية. 

م أمثلة العام  الدولل، األ اااخاف الذيم تسااا خدما  منظمة دولية لل يا   بألما  لارضاااة وم    

 مم ابرة أو تبكي  أو لل يا  بألما  يدوية  الخد  وصغار المس خدميم .

 ال فر ة بيم المو فيم الدولييم وممثلل الدو  األلياء لدى المنظمة الدولية:

ية       لدول لدى المنظمة ا لدو  األليااااااااء  ي     مم ممثلل ا م  ف لذي يع رغ  وحدة الن اق ا

والمو فيم الدولييم واج مالا  جميعا تب  مظلة ال نظي  الدولل، فإن األمر ال يخلو مم تبايم 

   فارق بيناما فل األمور اآلتية:ويكمم ال بيناما . 

   مم حيث ابيعة األلما .١

 و  ممث  الدولة بممارساااااااة و ائف  لدى المنظمة الدولية بغرض مزدوج فاو مم ناحية، ي     

فل تأ يد مبادئ المنظمة وتب يق أغراضااااا، وذل  لم اريق ال صاااوي  للى  راراتاا،  يشاااارك

 يياااابلومم ناحية أارى، يسااااعى هلى تب يق مصااااالل دول   داا  أرو ة المنظمة، والغال  أن 

 المصلبة الوانية لدول  . ممث  الدولة بأية مصلبة ت عارض مع 

أما المو   الدولل فاو يمارس و يف   مم أج  هنتاو أهداف المنظمة ال ل يعم  فياا وي ل ى     

   للي  أن يمارس تل  الو يفة باس  ال  تا  لم دولة جنسي  .  أوامره مناا، فبس ، ب  يت

   مم حيث ال بعية.٢

منظمة الدولية تعييم فمم حيث ال عييم ت و  الدو  األلياااااااء ب عييم ممثلياا، بينما ت ولى ال      

وليم أما  دولا ، مسؤالدو   ممثلوالمو فيم الذيم يعملون فياا. أما مم حيث المسؤولية فيكون 

أما المو فون الدوليون فا  يساااااألون لم    ما يصااااادر منا  مم تصااااارفات أما  المنظمة ال ل 

 ي بعوناا.  

   مم حيث  ثار ال صرفات .٣

بيث تل ز  باا تنصاااااارف  ثار تصاااااارفات ممثلل الدو  األلياااااااء لدى المنظمة هلى دولا ، ب     

وت بم  المسؤولية لناا. بينما تنصرف،  ثار تصرفات المو   الدولل هلى المنظمة نفساا، فاو 

 يمارس لمل  باس  المنظمة ولبساباا .
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   مم حيث البصانات واالم ياوات.٤

لما  ان  البصااانات واالم ياوات ال ل ي م ع باا ممثلو الدو  لدى المنظمة  د ت ررت لصااالل      

ولما  ان   أل ااااااخاصااااااا ، فا  ال ي م عون باا فل مواجاة دولا . الدولة ال ل يمثلوناا ولي 

البصاااااانات واالم ياوات، ال ل ي م ع باا المو فون الدوليون م ررة لمصااااالبة الو يفة الدولية، 

 فا  ي م عون باا فل مواجاة    الدو ، بما فل ذل  الدولة ال ل ين مون هلياا بتنسي ا .  

   ال انونل للمو فيم الدولييم:   النظا

ي بدد النظا  ال انونل للمو فيم الدولييم اب ا لما ت رره أحكا  الوثي ة المنشاااااائة لك  منظمة      

اا الداالية، ومم ث  ال يوجد نظا   انونل موحد للمو فيم الدولييم، ب  توجد أنظمة دولية ولوائب

  انونية م عددة ب عدد المنظمات الدولية الموجودة . 

وتنظ  المر ز ال انونل للمو فيم الدولييم مم حيث تعيينا ، وواجباتا   وح و ا   ب  وهل      

 المنظمة ال ل يعملون باا، وحصاناتا  وام ياواتا  ال ل ي م عون  باا لند مبا رتا  لو ائفا .  

 تعييم المو فيم الدولييم  .  -أ

ال ل ت و  ب عييم مو فياا  لم اريق  هلمياااااا  اش ااااااارة هلى ال و  بأن المنظمة الدولية      

 وادم ا . والتديرجااوها المخ ص،  ما ت و  أييااااً بوضاااع اللوائل الخاصاااة بشاااروا  تعينا  

ال ي فرد بشااااروا ااصااااة، فالمنظمات  بالذ ر، فل هذا الخصااااوف، أن تعييم المو فيم الدولييم

الدولية مث  ساااااااائر المشاااااارولات الاامة ت  ل  فيمم ن و  ب عيينا ، بناء للى المؤه  أو لم 

اريق هجراء المسااااب ة، مسااا وى لاليا  مم الكفاءة، دون مرالاة للتن  أو األصااا  أو الديم أو 

 المع  دات السياسية أو التنسية .

   الدولية لند اا يارها لمو فياا ت  يد  بال باريم أساسييم: وبصفة لامة يمكم ال و  أن المنظمة

 البصو  للى أللى مس وى مم ال درة والكفاية العلمية والنزاهة الشخصية.   -١

فة  –داا  التااو اشداري للمنظمة  – واون هيتاد نوع مم ال -٢ لدو  المخ ل بيم مواانل ا

 األلياء فياا .

 

هذا وال يش را ل عييم المو   الدولل البصو  للى مواف ة دول  ، وهن  ان  الدو  تيغط        

للى المنظمات الدولية ل منع تعييم رلاياها بدون البصو  للى مواف  اا. وفى سبي  تب يق ذل  

الدو  لادة الى هصاااااادار تشااااااريعات وانية تمنع بم  ياااااااها رلاياها مم العم  فل ادمة  تلتأ

 . دون البصو  للى  مواف  اا المسب ة المنظمات الدولية
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 الم ل  االو 

 واجبات المو   الدولل وح و  
 

بعد صااااااادور  رار تعييم المو   الدولل بالصااااااورة ال ل يبددها ميثاق هنشااااااااء المنظمة       

يبدأ هذا المو   فل مبا اااارة و يف   .وأثناء مبا اااارت  لاذه الو يفة يل ز   ولوائباا الداالية ،

بمتمولة مم الواجبات وي م ع بمتمولة  أارى مم الب وق والمزايا ال ل تسااااااالده للى تأدية 

 هذه الو يفة . 

وسوف نعرض أوال لواجبات المو   الدولل ، ث  للب وق ال ل ي م ع باا ، وأايرا لبصانات       

 وام ياوات  ، وذل  للى النبو ال الل :

 واجبات المو   الدولل :   –أوال 

تبدد مواثيق هنشااااااااء المنظمات الدولية واللوائل الداالية ول ود العم   واتفا يات الم ر       

لدولل ، وهو يل ز   اا  –واجبات المو   ا يا  ان نوع و يف    أو درج  هة  –أ بالعم  فل نزا

منظمة .ويت  للي  لد  تل ل توجياات أو أوامر وحيدة واس  ال  ، وف ا ل عليمات ر سائ  فل ال

مم  ١/١٠٠مم دول   او مم أية جاة أارى غير المنظمة ال ل يعم  باا ، وفل ذل  تنص المادة 

لي  لألميم العااا  وال للمو فيم أن ي لبوا أو أن ي ل وا فل " ميثاااق األم  الم باادة للى أناا  : 

 ل ة اارجة لم الايئة" .تأدية واجباتا  تعليمات مم أية حكومة أو مم أية س

وللى ذل  فيت  للى المو   الدولل أال ي ل ى تعليمات مم دولة الم ر ، رغ  أناا تمنب         

 ما يت  للي  أن يعم  فل اساا  ال  لم دولة األصاا  )دول     ،  بعذ البصااانات واالم ياوات ،

رغ  أن  يب فس بتنساااي اا ويظ  من ميا لاا فيما ال ي علق بو يف   الدولية ، ويت  للي  أال ي ل ى 

توجياات مم با ل الدو  األارى ، سااواء  ان  ألياااء ا  غير ألياااء فل المنظمة الدولية ال ل 

سااواء بم  يااى النصااوف الخاصااة أو ال والد العامة  –ع فل مواجا اا يعم  باا ، رغ  أن  ي م 

 بمتمولة مم البصانات واالم ياوات  ما سنرى . –

 

ساااااا  ال  المو   الدولل فل ألمال  لم دول    ال يعنل ان ااء للى أن  يت  مرالاة أن ا        

مشااااااالره الوانية هواءها ، وهنما ضاااااارورة ال وفيق بيناا وبيم الوالء للمنظمة ال ل يعم  باا ، 

 والتمع بيناما وبيم الشعور باالن ماء هلى المت مع الدولل . 
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وللى المو   الدولل أن يصااااون األساااارار المانية المنظمة ، وأن يكرس    و    أللما         

و يف   ، وأال ي ب  لمال اارج المنظمة هال ب صااريل مم التاات المخ صااة فياا ،  ما يت  للي  

ت ناسااا  و رامة الو يفة، أو البصاااو  للى ميزات مالية أو  لم ال يا  بأية تصااارفات ال االم ناع

لينية أو  رفية مم جاات أارى . وي يمم ميثاق هنشاء المنظمة ولوائباا الداالية ول أاااااااود 

العم  تبديد األلما  الممنولة للى المو   الدولل . ومم أمثلة ذل  ما  ي رره النظا  األسااساال 

الو ائ  السااااااياسااااااية أو اشدارية أو  المبكمة مم تولللمبكمة العد  الدولية مم منع  ياااااااة 

  ، أو مبا رة و يفة و ي  أو مس شار أو مبا  فل أية  يية  ١٦اال  غا  بألما  مانية )مادة 

   .   ١٧) مادة 

 

 ح وق المو   الدولل :   –ثانيا 

فل م اب  أداء الواجبات المفروضااة للى المو   الدولل ، وضاامانا لبساام هذا األداء ، يك ساا  

 الب وق أهماا :   متمولة مم

ح   فل لد  المسااااس بصاااف   الدولية، ببيث تل ز  الدو  باح را  اسااا  الل  ولد  مباولة  – ١

مم ميثاق األم  الم بدة  ٢/ ١٠٠ال أثير للي  بأية صاااااورة مم الصاااااور ، وفل ذل  تنص المادة 

مو فيم ، للى أن : "ي عاد    ليو باح را  الصفة الدولية البب ة لمسؤوليات األميم العا  وال

 بأال يسعى هلى ال أثير فيا  لند اض اللا  بمسؤولياتا " .   و

 

للمو   الدولل حرية الرأي والفكر السياسل ، وذل  فل حدود ما ال يم  اس  الل  وحيدت   – ٢

تكويم التمعيات والن ابات دفالا لم  أو يتعلاا مب   اااا  . ويمل  المو فون الأاااااااااادوليون حق

مصااااااالبا  . وتوجد بالفع  لدة ن ابات لمو فل المنظمات الدولية المخ لفة ، فيااااااال لم اتباد 

 دولل لعدد مناا .  

 

يبص  المو   الدولل للى ح وق مالية متزية تكف  ل  مس وى مناسبا لم  لبات الو يفة  – ٣

 واشجاواتوال أمينات االج مالية والمعا اااااات  الدولية ، وتشااااام  المرتبات والمكافآت السااااانوية

  البق فل العالوات الدورية وال ر يات . وال تخيااع هذه األموا   للمو  الساانوية بأجر ،  ما أن

 لليرائ  ال ل تفرضاا دولة الم ر أو الدولة ال ل ين مل هلياا المو   بتنسي   . 

 

ي م ع المو   الدولل بنوع مم البماية الو يفية ، وهل حماية المنظمة الدولية لمو فياا  – ٤

ل داء بساااب  تأدية و يف ا  . وهل فل سااابي  ذل  ضاااد    ما يمكم أن ي ع لليا  مم ضااارر أو ا

تبا ار جميع وساائ  الم البة نيابة لنا  ولم المسا ب يم لا  . ول د أ دت مبكمة العد  الدولية 

أن هذه البماية الو يفية أمر ضااااروري  ١٩٤٩أبري   ١١فل رأياا االساااا شاااااري الصااااادر فل 
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المنظمة الدولية نفسااااا ، وأن للى  ليااامان اسااا  ال  المو   فل لمل  ، ومم ث  اسااا  ال  لم 

المو   الدولل أن يع مد للى حماية المنظمة دون حاجة ألية حماية أارى ، وااصاااااااة حماية 

 الدولة ال ل ين مل  هلياا ، وهال  ان ذل   ياء للى اس  الل  .

   

 ما ي م ع المو   ببماية هدارية فل حالة المساااااااس بب و   ، أو مخالفة اشدارة لشااااااروا  -٥

 يفيااة ، وت مثاا  هااذه البمااايااة اشداريااة فل حق ال ظل  اشداري أمااا  األميم العااا  أو الخاادمااة الو

 اللتان المخ صة بذل  . وهل لتان تي  لادة ممثليم للمو فيم بتان  ممثلل اشدارة . 

  

ي م ع المو   أايرا ببماية  يااااااائية ، تادف هلى هجبار اشدارة للى االل زا  بأحكا  لوائل  – ٦

يم لم األضاااارار ال ل تلبق با  ن يتة مخالف اا . وت ب ق هذه البماية العم  ، وتعويذ المو ف

ل خ ص بدلاوى هلغاء ال رارات  ١٩٢٧ال ل أنشاائ  منذ لا   لم اريق المبا   اشدارية الدولية

اشدارية الدولية ، ودلاوى ال عويذ لناا .هذا وتوجد مبكمة هدارية لمو فل األم   الم بدة ، 

لدولية ومنظمات دولية م خصااااصااااة  أارى . وتعم  هذه المبا   وأارى لمو فل منظمة العم  ا

 وف ا ل رارات هنشائاا ولوائباا الداالية .  

 

   حصانات وام ياوات المو   الدولل : –ثالثا 

بيم  الثنائيةت رر المواثيق المنشاائة للمنظمات الدولية وبعذ االتفا يات العامة أو االتفا يات       

ات واالم ياوات ال ل ي م ع باا المو فون المنظمات الدولية ودو  الم ر متمولة مم البصاااااااان

الدوليون بصااارف النظر لم جنساااي ا  ، وذل  ح ى ي مكنوا مم أداء و ائفا  للى الوج  األ م  

 وفل جو مم الث ة وال مأنينة .

وتسااااا ند هذه البصاااااانات وتل  االم ياوات هلى أسااااااس اتفا ل ، وهن  ان  ت ت  اآلن نبو        

ا  سا  صفة ال والد العرفية . أما البالث للياا فاو م  لبات حسم أداء الو يفة الدولية . فال 

ولية نفساااا . ولذل  ال تُمنل للمو فيم الدوليون مم  أج  مصاالب ا  ، وهنما لصااالل المنظمات الد

مم ميثاااق األم  الم باادة للى تم ع مو فل الايئااة العااالميااة "بااالمزايااا   ٢/١٠٥المااادة   تنص

وااللفاءات ال ل ي  لباا اسااا  اللا  فل ال يا  بماا  و ائفا  الم صااالة بالايئة" . وتنص المادة 

أبري   ٩امعة فل مم اتفا ية مزايا وحصااانات التامعة العربية ، ال ل وافق  للياا متل  الت ٢٣

 للى أن : "المزايا والبصانات ال ل تمنل للمو فيم هل لصالل التامعة ". ١٩٥٣

تل  االم ياوات ال ل تشاااااب   ما ي م ع ب  وت يااااامم هذه االتفا يات بيان هذه البصاااااانات و        

المبعوثون الدبلوماسااايون مم مزايا ، وهن  ان  تخ ل  لناا مم  حيث جزاء لد  مرالاتاا. ذل  

أن لد  مرالاة حصااااااانات وام ياوات  المبعوثيم الدبلوماسااااااييم تؤدي هلى المعاملة بالمث  ، فل 
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وت مث  أه  مزايا اوات المو فيم الدولييم . حيم ال يوجد مث  هذا التزاء بالنسبة لبصانات وام ي

 والبصانات ال ل ي م ع باا المو فون الدوليون بصفة لامة فل : 

يع ما يصدر لنا  بصف ا  الرسمية مم أ وا  أو ألما  ال م ع بالبصانة ال يائية : فل جم – ١

أو بيانات مك وبة . وللى ذل  فاأللما  ال ل تصاااااادر لم المو   الدولل فل أمور ال ي م ع فياا 

 وم اضات  .   للي بالصفة الرسمية ال تمنع مم رفع دلوى 

 ال م ع باشلفاءات اليريبية : فيما يخ ص بالمرتبات والمكافآت ال ل تدفع لا  .   – ٢

 لد  الخيوع لإلجراءات الخاصة ب ستي  األجان  أو ال يود الخاصة بالاترة .   – ٣

ال م ع فل و   األومات الدولية ، ه  ولائالتا  ، بنف  ال سااايالت ال ل ي م ع باا ألياااء  – ٤

 البعثات الدبلوماسية مم ذوي الرت  المماثلة وذل  أثناء العودة هلى بالده  .

حرية االتصاااا  بالمنظمة لم اريق اسااا خدا  الشااافرة والبريد حرية اش امة وال ن   ، و ذل   -٥

 الدبلوماسل والب يبة الدبلوماسية .  

لبصااااااانات للى  د  المساااااااواة ، وهنما ت و  وال ي م ع المو فون الدوليون  افة بك  هذه ا      

بينا  ، وفل مدى البصاااااانات ال ل ي م عون باا ، للى أسااااااس مدى المساااااؤولية ال ل   ال فر ة 

 ت بملاا    فئة ، وم دار ما تب اج     مناا مم حصانات وام ياوات ألداء ألمالاا . 

  

وتل  ،  ١٩٤٦/٢/١٣وت بي ا للمعاهدة الخاصااة بمزايا وحصااانات األم  الم بدة المبرمة فل      

، و ذل  اللوائل  ١٩٤٧/١١/٢١الم عل ة بمزايا وحصاااانات الو االت الم خصاااصاااة المبرمة  فل 

 فون الدوليون فل الدرجات ال يادية ) األميم العا  المخ لفة الم عل ة باذا الموضوع ، ي م ع المو

أو المدير العا  أو مم ينو  لناما وبعذ المو فيم أصاااابا  الدرجات العليا   بنف  االم ياوات 

واشلفاءات والبصااانات وال سااايالت ال ل تع ى للمبعوثيم الدبلوماسااييم اب ا لل انون الدولل ، 

وأوالده  ال صاااار . أما صااااغار المو فيم اشدارييم فال وذل  فيما ي علق بأ ااااخاصااااا  وأوواجا  

ي م عون بك  هذه البصاااانات واالم ياوات وهنما بال در المنصاااوف للي  فل المواثيق السااااب ة ، 

وبما يؤدي هلى تأدية الو يفة للى أ م  وج  ،  ما  د يساااااا ثنى المو فون مم رلايا دولة الم ر 

. ولذل  فعلى المنظمة الدولية أن تبدد فئات المو فيم مم ال م ع ببعذ البصااااانات واالم ياوات 

 .٧٤واالم ياوات وترس  باا هلى السل ات المخ صة فل الدولة المييفة الذيم ي م عون بالبصانات
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 الم ل  الثانل

 و   الدولل بالمنظمة الدوليةابيعة لال ة الم
 

 د ي بدد المر ز ال انونل للمو   الدولل فل الوثي ة المنشاااااائة للمنظمة الدولية ال ل يعم        

لألم  الم بدة واألميم العا  لتامعة  الدو  العربية ، و د ي بدد فل ل د باا ، مث  األميم العا  

أوضااااع و اااروا العم   ي ل نظتبرم  المنظمة مع المو   وف ا للوائل ، ال ل وضاااع اا المنظمة 

 باا . 

 هلى ل ود دائماااة Contrat å terme defini و اااد ت ورت هاااذه الع ود مم ل ود مؤ  اااة      

Contrat å vie   بل موذج ال صااااااا ن ل لعاااا  ذات ا نون ا ل اااا ل ود ا نواع  مم أ نولاااا  يو   ل

العال ة ،  و د اا ل  الف   فل تكيي  ابيعة هذه  Contrats types de Droit publicالموحد.

 حيث ذه  هلى ثالثة اتتاهات :

   

 االتتاه ال عا دي :   –االتتاه األو  

حيث يرى البعذ أن لال ة المو   بالمنظمة الدولية هل "لال ة تعا دية " ، أسااسااا ل د      

العم  بيم المو   والمنظمة ممثلة فل أميناا العا  أو مساااااالدي  ، ببيث يكون المو   الدولل 

نية ،   رف فل الع د ، مع مر ز المنظمة الدولية ال رف فل مر ز م سااااااااو مم الناحية ال انو

الثانل في  . ويرى أنصااااار هذا االتتاه بناء للى ذل  ت بيق مبدأ أن "الع د  ااااريعة الم عا ديم" 

للى هذه العال ة ، فيما ي علق بشاااااروا صااااابة  ياماا ، وح وق أارافاا ، وحاالت ان ياااااائاا . 

األو  فل حاا   اا  مااا ي رأ للى العال ااة الو يفيااة مم وللى ذلاا  فااإن الع ااد وحااده هو المرجع 

الدولل ، للى العك  مم ذل  ، هلى المنظمة الدولية ال ل يعم  باا . ومع  ذل  المو   مشكالت 

فمم الم صور انصراف  ثار تصرفات ممثلل الدو  هلى المنظمة ذاتاا ،  وذل  فل حالة ا  را ا  

تصرفا  فل هذه البالة يكون باس  المنظمة   فل ال صوي  للى  رار تصدره المنظمة ، حيث أن

 ولبساباا وللى مسئولي اا .  

 مم حيث االم ياوات والبصانات : 

م ياوات فل مواجاة دولا  وهنما ي م عون باا فل فال ي م ع مندوبو الدو  بالبصااااااانات واال      

مواجاة غيرها مم الدو  .هذ أناا حصانات وام ياوات ت ررت لصالل الدولة ال ل يمثلوناا ولي  

أل اااخاصاااا  .أما المو فون الدوليون في م عون ببصاااانات وام ياوات م ل ة ، فل مواجاة  افة 

تنسااااااي ا  ، ذل  أناا حصاااااااانات  وام ياوات م ررة الدو  ، بما فياا الدولة ال ل ين مون هلياا ب

 لصالل الو يفة الدولية ذاتاا .
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  االتتاه الالئبل : –االتتاه الثانل 

، تتع  المو   الدولل فل مر ز مشاااااب  الئبة" ويرى البعذ األار أناا "لال ة تنظيمية       

ى هل –لوضااع المو   العا   ب  جاة اشدارة فل األنظمة ال انونية الداالية ، ببيث يكون ااضااعا 

ولوائباا  لك  ما ت رره أحكا  ميثاق المنظمة –جان  األحكا  المفروضاااااااة للي  فل ل د العم  

 صالل المنظمة الدولية.  م، وفق ما ت  لب   روف العم  وم  ييات  وال نفيذيةو راراتاا اشدارية 

  االتتاه المخ لط : –االتتاه الثالث 

للى أن غالبية الف   تأاذ بنظرية وضااااااع المو   الدولل هواء المنظمة الدولية فل مر ز       

وتعا دية" فل نف   تنظيميةب يم ، وتتع  مم لال    باا "لال ة وسااااااط بيم ال كييفيم الساااااااا

الو   ، ببيث يع بر المو   الدولل ااضاااااعا بموج  اتفاق تع دي لنظا  لم   انونل مرن  اب  

 lesلل غيير اب ا الح ياجات المنظمة ، هال أن  ي يمم ضرورة اح را  الب وق المك سبة للمو  

Droits acquis . 

والوا ع أن تفيي  أي مم االتتاهات الثالثة الساب ة هنما يرتبط بظروف العم  فل المنظمة         

منظمة لنفساا الدولية ففل بعذ المنظمات تكون ل ود العم  غير مبددة المدة ومع ذل  تع ل ال

 ،دولية منظمة    لنظا وف ا  المسااألة هذهيتع  ترك تبديد  األمر الذيحق هناائاا فل أي و     

 . ٧٥مبددة فل هذا الشأن نظريةوصعوبة االتفاق للى 
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 الفص  الثالث

 ميزانية وسل ات المنظمة الدولية

 االو المببث 

 ميزانية المنظمة الدولية

فاق ل ب يق األهداف ال ل  ام  مم أجلاا وال متا         ية مم اشن لدول فاقالبد للمنظمة ا  لألن

ية تغ ياا، وهذن  يان دون موارد مال ية مم ب لدول عامة للمنظمة ا البد ونبم فل متا  األحكا  ال

ال بيعة الخاصاااااااة لك  مم نف ات المنظمة ومواردها وهلداد ميزاني اا وهل أمور تخيااااااع فل 

مم  المخ صااةمتمولاا لألحكا  الواردة فل المعاهدة المنشاائة للمنظمة ولما يصاادر لم فرولاا 

 لوائل ونظ  مالية.

 :أوال": الواردات  

المورد الرئي  للمنظمة هو ما يدفع  أليااااا ها مم ا اااا را ات مالية يساااااهمون مم اال         

. للمنظمة المنشاااائة ال زاما  بدفعاا فل تب يق الغاية ال ل مم أجلاا ارتيااااوا باالرتباا بالعاهدة 

ولكم ما هل ألد  المعايير ل وويع األلباء المالية بيم األلياء هذ ال يع   مم تسا   لاا بالنسبة 

نفسااااااا نظرا" لما بيناا مم تفاوت فل همكانات اال  صاااااادية. هن األم  الم بدة اليو  تأاذ بمعيار 

ت الم خصاااصاااة وهو معيار ال درة للى الدفع وتشاااار اا في   ثير مم المنظمات الدولية والو اال

مر   ي و  للى الم ارنة بيم الداو  ال ومية للدو  األلياااااااء مع مرالاة م وسااااااط دا  الفرد 

وحصااااايلة الدولة مم العمالت الصاااااعبة وما  د ت عرض ل  بعذ مم أومات ا  صاااااادية فل بعذ 

 الف رات.

  باا ضد العيو الم خل  ال وصويبدد االتفاق المنشئ للمنظمة لادة المؤيدات ال ل يمكم       

لم الدفع و ذل  الفروع المخ صاااااااة ب  بيق المؤيدات وما ي عيم للياا هتبال  مم هجراءات فل 

يثاق األم  الم بدة مم أن  "ال يكون لعيااو مم م ١٩للياا المادة  ما نصاا هذا المتا . مم ذل  

األم  الم بدة الذي ي أار لم تساااديد ا ااا را ات  المادية فل المنظمة حق ال صاااوي  فل التمعية 

فل الساان يم الساااب  يم أو يزيد  للي المساا ب ة  اال اا را ات مساااوياالعامة هذا  ان الم أار للي  

ع  بأن لد  الدفع وللتمعية العامة فل ذل  أن تسااااامل لاذا العياااااو بال صاااااوي  هذا ا  ن لناما،

 نا ئ لم أسبا  ال يد للعيو فياا". 

 وهلى جان  ا  را ات األلياء، وهل المورد األساسل للمنظمة فل الباالت العادية، توجد       

موارد أارى م عددة ت فاوت فيما بيناا بالنسبة للدور الذي يلعب     مناا فل تموي  المنظمة وهن 
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مم حيث األهمية. مم ذل  مثال" أرباح م بولات المنظمة ودا   اال اااااا را ات ان  لاا دون 

 ال وابع البريدية ال ل  د تصدرها ورس  الداو  هلى أبني اا أو اال  راض ألج .

ومم أج  وأاراف الموارد ال ل  د تلتأ هلياا المنظمة الدولية ما  د س  بع  ال بيعة الخاصة       

لبعذ المنظمات مم منباا البق فل فرض ضرائ  معينة للى مواانل الدو  األلياء. مم ذل  

ما نصااا  للي  االتفا ات المنشااائة للايئات األوربية اال  صاااادية المشااا ر ة وهن  ان  أحداها ف ط 

الايئة األوربية المشاااااا ر ة للفب  والفوالذ وهل ال ل بدأت فعال" بتباة  هذه الياااااارائ   وهل

 بصورة جعل اا تس غنل لم ا  را ات الدو  األلياء.

 ثانيا" :النف ات: 

فا اا بممارساااااااة المنظمة         نف ات المنظمة، لموما"، هل المبالغ الن دية  افة المرتبط ات

لل يا  بمامات معينة تدا  فل ن اق  تنف  ما لنشاااااااااا سااااااواء مناا المصااااااروفات اشدارية أو 

مثال" باشنفاق للى ال نوات ال ل أرسل اا هلى الكونغو أو  برف  اا صاصاا   يا  االم  الم بدة

ى الشااارق األوساااط. و د ذهب  مبكمة العد  الدولية فل رأياا االسااا شااااري الصاااادر فل و لباا هل

فل ال يااااية الخاصااااة " بعذ نف ات األم  الم بدة هلى ال و  بال زا  ١٩٦٢العشااااريم مم تموو 

"  انونيا" باشساا  فل تموي  المنظمة بكافة المبالغ ال ل تلزماا ال زاماالدو  األلياء المنظمة 

للى حد سااااااواء وذل  للى الوج " الذي  واالساااااا ثنائلالمخ لفة اشداري مناا  لمواجاة نف اتاا

لوائباا واألحكا  للمنظمة  المنشااائتبدده أجازة المنظمة المخ صاااة بال  بيق لنصاااوف اشنفاق 

الدولية للى اا الف أنوالاا ت ت  نبو  المنظماتالمالية. والملبو  بصااااااورة لامة أن نف ات 

 نف ات العامة الداالية للدو .الزيادة وال يخ  بشك  مي رد  أناا فل ذل   أن ال

 ثالثا": الميزانية: 

لدو   تخيااااااع       ية ل لداال نات ا مة ال ل تبك  المواو عا لد ال ية لل وا لدول نة المنظمات ا مواو

لمومي اا وتواوناا م ب ة بالوضع او األوضاع الم ناسبة  المخ لفة مث   الدة سنوية المواونة و

روع المواونة، أما مع الظروف الخاصاااااااة للمنظمة. وت ولى األمانة العامة للمنظمة هلداد مشاااااا

لة فل  فأمر يو   فل معظ  األحيان للتااو الرئي  للمنظمة الممث اا  ه رارها وال صاااااااديق للي

 ليوي   ساتر الدو  األلياء. 

أن مم التائز أن ي ولى التااو الرئي  لمنظمة دولية ما األ ااااراف للى ميزانية منظمة   ما      

اارى ترتبط باألولى ارتباا تعاون أو ارتباا ايوع وتبعي . فالتمعية العامة لألم  الم بدة تنظر 

فل أية ترتيبات مالية أو م عل ة بالميزانية مع الو االت الم خصاااااصاااااة وتصاااااادق للياا وتدرس 

 . مم الميثاق. ١٧انيات اشدارية ل ل  الو االت لكل ت د  لاا توصياتاا ) الميز
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 الثانلالمببث 

 ليةسل ات المنظمة الدو

 -ر سل ات  المنظمة الدولية البد مم ال أ يد للى ح ي  يم اساسي يم هما:فل هاا 

ت و   هذه الساااااال ات للى ميثاق    منظمة وأهدافاا ولال ة الدو  واأللياااااااء ببعياااااااا -١ 

سل ات ببيث ال يتوو االتفاق للى ما  وبالمنظمة ذاتاا، فال توجد  والد لامة ملزمة تبدد هذه ال

 يخالفاا.

لساااااال ات مم حيث مداها وأنوالاا، فاناك منظمات ال تم ل  ساااااال ة ال يوجد حد أللى لاذه ا-٢ 

ح ي ية تتاه ألياااائاا )مترد تباد  معلومات وهجراء ببوث ونشااارها ، بينما يكون للبعذ مناا 

هصدار اآلراء االس شارية أو ال وصيات، فل حيم يكون لبعياا ال لي  حق هصدار  رارات ملزمة 

نفيذها،  ما فل سل ات متل  األمم وفق الفص  السابع مم ببيث تب  المنظمة مب  الدو  فل ت

متل  األمم  الميثاق. و د يكون للمنظمة أ ثر مم سااال ة مث  هصااادار توصااايات لتااو  ار مث 

 والتمعية العامة. 

ت مث  فل ح اا بالدراسااات والببوث لك  المسااائ  ال ل  المنظماتوبشااك  لا  فإن ساال ات        

تدا  فل اا صااااااااصاااااااا، سااااااواء ت  ذل  لم اريق أجازة المنظمة ذاتاا أو لم اريق الدو  

  -ويمكم للمنظمة  ذل  أن ت خذ  ما يأتل:األلياء فياا. 

 ال وصية:-اوال: 

"لبارة لم توجي  بصاادد موضااوع معيم يصاادر لم المنظمة موجاا بشااك  لا  هلى دو   وهل 

 ار مم أ اااخاف ال انون  لشاااخصهلى الدو  األليااااء أو هلى جااو مم أجازتاا أو  األليااااء

  الدولل".

 وت ميز ال وصية بكوناا غير ملزمة ومم ث  فإن مخالف اا ال ترتي  المسؤولية الدولية، هال هذا:

نص الميثاق للى االف ذل  ] د ي يااامم الميثاق هلزا  الدو  األليااااء بال صااارف وف ا   -

 لل وصيات الصادرة مم أجازتاا[.

 لم  بولاا.أللن  الدولة ال ل وجا  لاا ال وصية  -

ولي   االتفاقواف   الدو  األلياااااااء للى ذل ، فيكون هنا سااااااب  اشلزا  للى ذل  هو  -

 ال وصية ذاتاا.
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 باا الفلدا ذل  فال وصااااااية غير ملزمة  انونا" هال أناا ت م ع ب وة اشلزا  الذي بدوره ي فاوت 

 لدد المو عيم للياا، و دراتا ، ومدى فائدة ال وصية، والباجة هلياا وت بلاا مم الرأي العا . 

 أما مم حيث ميموناا:

 .ألم  الم بدة{ مم ميثاق ا٢-٣٣اري ة معينة لب  المو   أو النزاع } ) ت يممفإناا  د ال   -

مم ميثاق األم    ١-٣٦  ) اري ة معينة لب  المو   أو النزاع  م يمنة او تكون ال وصية  -

 الم بدة. 

و د ت ياااامم ال وصااااية  ااااروا هنااء المو   أو ح  النزاع، وبذل  يمارس التااو ساااال ة  -

  مم ميثاق األم  الم بدة{. ١ا٣٧ يائية مث  } )

 ال صريل: -ثانيا:

د  والد معينة وتبديدها "لبارة لم هلالن يكشاا  لم أمر معيم يساا ادف غالباً تأ يهو          

 أو وضع  والد جديدة".

هلى هصااادار ال صاااريل فل حدود اا صااااصااااا الذي ي يااامن  الميثاق للى  المنظماتوتلتأ         

 لى مث  هذا األمر.الرغ  مم لد  النص في  ل

بأن األولى ال تادف هلى تغيير ال والد الوضاااااعية بينما  وتخ ل  ال صاااااريبات لم ال رارات،     

تادف الثانية هلى ذل . و د يبم  ال صااااااريل  وة هائلة تفوق  ثيرا ال وصاااااايات.... ومم األمثلة 

ال صااااااريل الخاف باشلالن العالمل لب وق اشنساااااااان، والذي يبظى بأهمية  بيرة المامة هنا)

 ١٩٦٠واح را  مم  ب  البكومات والشااااعو ،  ذل  تصااااريل التمعية العامة لألم  الم بدة لا  

 بخصوف تصفية االس عمار واس  ال  البالد المب لة . 

 االتفا يات:-ثالثا:

تعمد المنظمة الدولية هلى هبرا  االتفا يات لكوناا ملزمة  انونا"، و د أ د ال عام  الدولل   د      

بأن للمنظمات هذا البق،  ما أجاو أن تكون ارفا فل معاهدة دولية دون تمييز بيم ما هذا  ان  

 ه المعاهدة بيم المنظمات ذاتاا أو بيناا وبيم دولة أو دو  أارى.هذ

وتمارس األم  الم بدة هذه الصاااالحية، للى الرغ  مم الو نص الميثاق مم جواو ذل  لاا،       

ة منع أبااادة التن ، اتفااا يااة البعثااات ومم االتفااا يااات ال ل أبرم اااا األم  الم باادة : )اتفااا ياا

لما تخياااع ل  المعاهدات  وتخياااع هذه االتفا ياتالدبلوماساااية، واتفا ية ح وق اشنساااان........  

    الدة وجو  ال صديق. األارى مم  والد
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 ال رارات الملزمة:-رابعا:

ويت  ال مييز بيم حالة ما  "ي صااااااد باا همكانية المنظمة الدولية فل اتخاذ  رارات ملزمة".     

ر بصدد أمر داالل ااف بالمنظمة الدولية وحياتاا الداالية )مث  ال رارات الخاصة هذا  ان ال را

ساااااا  يع المنظمة ت ، وحالة ما هذا  ان ال رار ي علق بأمور اارجية، هذ ال واالن خاباتبالميزانية 

الدولية أن تصدر ال رارت الملزمة هال هذا نص للياا فل الميثاق بشك  صريل. وت ص  ال رارات 

لزا  ال انونل الذي يوج  المسااااؤولية ال انونية )وبذل  يخ ل  لم ال وصااااية الملزمة بصاااافة اش

وال صااريل ، هذ أن ال رار يلز  هنا مم يوج  هلي  سااواء أ ان دولة ليااوة أ  جااو مم أجازتاا 

أ  مو فا مم مو فياا. واألصاااااا  فل تل  ال رارت أناا توج  أل ااااااخاف ال انون الدولل  الدو  

عادييم أو مم فل حكما . ومع ذل  ف د تم ل  بعذ والمنظمات، ومم ث  ال  توج  الى األفراد ال

موانل الدو   المنظمات )األوربية ااصة  هذا  البق، هذ لاا البق فل هصدار  رارات موجاة هلى

 األلياء فياا دون حاجة صدور ألما  تشريعية أو تنفيذية مم سل ات تل  الدو .

 : المنظمة ال يود ال ل ترد سل ات  

تبرف الدو  غالبا للى أن تبد مم السااال ات ال ل ت م ع باا المنظمة الدولية بما ي يل ل ل        

الو   الذي يياااااامم الدو  حرية ال صاااااارف. لذل  فإناا تباو  أن يكون الميثاق م واونا، ففل 

ومم للمنظمة اس  الال ويمنباا اا صاصات، فإن   د ي يمم نصوصا" تبد مم هذه السل ات، 

 -أه  تل  ال يود:

  وصيات ف ط :تبديد سل  اا بإصدار ال-١

تبدد معظ  المواثيق ساااااال ات المنظمة فل هاار ال وصاااااايات غير الملزمة، لكل ال ت مكم        

عارض  مع مصالباا. مع اس ثناء لل لة المنظمة مم أن تفرض للى الدو  ما ال تريد االل زا  ب  ل 

بب  المناولات الساااااياساااااية وتب يق األمم الدولل وال ل تم ل   االا صاااااافمم المنظمات ذات 

 سل ة هصدار ال رارات الملزمة.

 منعاا مم ال دا  بالشؤون الداالية للدو  :-٢ 

ما تبر  معظ  المواثيق للى المنظمة ال دا  فل الشاااااؤون الداالية للدو  األليااااااء، وهذا       

 مم ميثاق األم  الم بدة، وال ل بدورها وضاااع  اسااا ثناء للى هذا المبدأ ٧ا٢للي  المادة)  ان 

  .مم اال  ت بيق تدابير ال مع الواردة فل الفص  السابع

 

 



 

 55 

 اشجماع: ا  راا -٣

راا اشجماع لصدور ال رار لم المنظمة الدولية ضمانا للدو  األلياء  ل ال ت فاجأ ا   يعد      

ب رارات ال توافق للياا، غير ان هذا ال يد يبد مم حرية المنظمة الدولية ويياااع   اااخصاااي اا 

 ال انونية ويتعلاا أ ر  للمؤتمر الدولل.

 ال وانيم الداالية للدو  األلياء :-٤ 

 د تشاااااك  ال وانيم الداالية  يدا للى سااااال ة المنظمة الدولية، وذل  هذا ت لب  تل  ال وانيم      

للى مواانياا صدور  رارات المنظمات الدولية للى  ك  تشريع داالل لكل ينفذ داا  الدولة أو 

أو فل ه ليماا وهو ما يسمى ب الدة االس  با .  ما جاء فل المادة الثانية مم ميثاق جامعة الدو  

 العربية ".... تنفذ  رارات المتل  فل    دولة وف ا لمنظماا السياسية".

 حق الدفاع الشرلل:-٥ 

س خدا  ال وة أو  د ي ر ز هذا ال يد فل المنظمات ال ل ت و  لبماية األمم التمالل وال ل تبر  ا 

ال اديد باسااااا خداماا، لندها تباو  الدولة الخروج لم أهداف المنظمة ببتة اسااااا خداماا لبق 

 هذا ال يد فل مرون   مم ميثاق األم  الم بدة. وصااااعوبة ٥١الدفاع الشاااارلل الم رر فل المادة)

 وهمكانية تفسيره بشك  واسع. 
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 الفص  الرابع

 لصبة األم 

  : شأة لصبة االم ن.١

  بتاود ١٩١٤هذه المنظمة الدولية هثر البر  العالمية األولى ال ل و ع  لا  نشااااأت        

دولية وفردية دل  الدو  الم بدة الى تكويم منظمة تادف الى منع  يا  البرو  بيم األم  

والاادو . و ااان اللورد فليمور البري ااانل  ااد  ل  باادراساااااااة الفكرة، و ااد  ت ريره للبكومااة 

 أي دولة بالشؤون الداالية للدو  االارى. البري انية حو  لد  تدا 

وفل أمريكا  ان الرئي  ودر وولسااام  د أللم مبادئ  األربعة لشااار الم يااامنة دلوت  الى        

الم  تكف  اساا  ال  الدو .  ما  د  التنرا  ساامط رئي  ووراء جنو  افري يا  نذاك ه امة لصاابة ا

مشاارولا بعنوان لصاابة األم  دلا في  الى  يا  مؤتمر لا  يياا     الدو  ومتل  تنفيذي يياا  

الدو  الكبرى. ث  ت دم  البكومة الفرنساااية ب  رير حو  ضااارورة ه امة تنظي  دولل ييااا  الدو  

 دو  المبايدة.البليفة وبعذ ال

تبااايم اآلراء الم  رحااة مم  باا  مخ ل  الاادو ،  ااااااكلاا  لتنااة مم البري ااانييم  وبسااااااباا       

فديم. وبعد ان ااء مام اا لرض ت ريرهما واالمريكان ساامي  لتنة "هيرساا  وبلير" رئيسااا الو

للى لتنة تيااا  مندوبيم لم    دولة لظمى وهل: بري انيا، أمريكا، فرنساااا، هي اليا، واليابان، 

  ١٩١٩ انون الثانل  ٢٥ومندو  واحد لم الدو  العشااار الم بالفة. ف  دم  هذه ب  اريرها فل 

الميثاق الدولل لعصبة األم  فل م دمة   باا فل نف  العا . ووضع ١٣وتم  المواف ة للي  فل 

مادة توجزا اهداف العصبة باس  با  السال  واالمم بيم الدو  ومنع  ٢٦معاهدة فرساي وي ع فل 

 الم بادلة.األ  ار البرو  وتنشيط ال عاون مم اج  مصالل 

 

 ال ل  ام  للياا العصبة:.المبادئ ٢

فل  الزاوية ان وال يزا  حتر  ألن االم  الى مبدأ السايادة بشاك   بير، لي  ف ط  لصابة دل . ١

اضااااعل العاد  انوا يريدون ان يثب وا ال عديالت و ألن فبساااا  ولكم اييااااا  الدوليةنظ  العال ات 

االولى اذا نتد الياامان  العالميةال ل تم  لصااالبا  وضااد المانيا ومم معاا فل البر   اش ليمية

 الم باد  سالمة اال الي .

 ما اه م  العصااااابة بمنع سااااارية المعاهدات نظراً لألا ار العديدة ال ل  ان  ترت  للياا فل . ٢

العال ات بيم الدو  لالنية. واوج  ان  صاااراحة للل وجو  ان ت   نص "لادالماضااال. وهكذا 
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ليااو فل  دولةاي  معرفةيساات  فل سااكرتارية العصاابة    معاهدة أو ال زا  دولل يبر  مساا  بال 

ما يمكم، ونص للى ان هذه المعاهدات ال تكون ملزم  ال بعد  بأسرعالعصبة  ما وج  ان تنشر 

 . "١٨ المادةال ستي  "

النظر فل المعاااهاادات و نص للى جواو ان تاادلو  بااألااادة ااذلاا   العصاااااابااةواه   فل لاااد .  ٣

االدو  االلياااااااء الى الاده النظر فل المعاهدات لل  بيق وفل المرا ز  ألارالتمعيةا مم و   

 . "١٩ المادةالدولية ال ل يادد ب ا ها سل  العال  "

 حمايةاال ليات،والزا  الدو  ال ل توجد باا  حمايةلاد االصاااااافر مبدا  ا رحماي  اال ليات:. ٤

حرياتا  وح ا  فل مبا رة  ؤون دينا  وفل اس عما  لغ ا  االصلية و تعل  باا اذا و ارواحا  

لز  االمر. وت ل  مساااواتا  مع غيره  مم السااكان فل الب وق المدنية السااياسااية ال ل ي م عون 

 باا.

الواجبات باذه  الدولةو نص العاد للى ان  فل حال  حصااااااو  ااال  او مباول  ااال  مم       

االمر الي  ول  البق فل ان ي خذ ما يلز  مم االجراءات  بإبال اي دول  ليااااااو فل متل    ت و 

 . مم اساءة معامل اا العصبةب  سوف لأل لية نفساا تشكو  ،ألصباب لمنع ذل  فالد ورد البق 

واايرا  ام  العصاابة للى اح را   والد ال انون وللى ارساااء الراساا  ل فا  ال انون الدولل . ٥

للى العد   بالمبافظةلوك الم بعة فل الو   الباضاااااار بيم البكومات ، و الساااااا الدة بوصااااااف  

 .ر باآلا الواحدة المنيمةباح را  االل زامات  ال عاهدية اح راماً تاماً فل معامالت الشعو  

وال برت  والد ال انون الدولل اسااااس ال عام  بيم الدو  اح را  المعاهدات وتبنل البوار         

اف ل البا  لالن ماء للدو  األارى  ولةد ١٣و بو  االل زامات. و  ان لدد الياااااائاا االصااااالييم 

دولة لا   ٢١الى  العصااااابةالعامة . و د ارتفع لدد االليااااااء  التمعيةاليااااااء  مواف ةبشااااارا 

  ث  دال اا مصاااااار لا  ١٩٣٢لعربية ال ل دال  االم  لا  . ويعد العراق مم او  الدو  ا١٩٣٩

١٩٣٧ .  

العامة الذيم يمثلون جميع الدو  االليااااااااء الذي  التمعيةمم اليااااااااء  العصاااااابةوتدار        

جواو اج مالا  اذا دل  الظروف. و جمعيات  معنويا فل  اار ايلو  اج مالاً لادياً يت معون سا

هل ال ل تنظر فل  بو  االليااااااء بالعصااااابة وتن خ  االليااااااء غير الدائميم فل متل   العامة

ال ل تياا  تسااع  الياااء ، ومنا  تسااعة الياااء دائ   ال نفيذية اللتنة بمثابةالذي يعد العصاابية 

امريكا ، اليابان . ويخ ص المتل  فل الداد يمثلون الدو  البلفاء : فرنساااا ، انتل را ، اي اليا ، 

سليل واالس  ال  و فرض الع وبات للى الدو   الخاصةالمشرولات  والنظر بفص   المخالفةبال 

 ١٥ األمانةالدائمة و م رها جني . وتيااا   اشدارةلامة تعد امان   عصااابةولل. العصااابةالدو  مم 

 نبو ثمانمائة مو   ويراسا  االميم العا . ١٩٣٩اداره بلغ لدد العامليم فياا لا  
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 اسبا  فش  لصبة االم  الم بدة:. ٣

المية الثانية بعد ان واجا  اافا ات لديده و د ان ا  لصاااااابة االم  االثر ان ااء البر  الع     

 مناا: لديدة ألسبا ان ا  بفشلاا 

ال ل ساااااااهم  فل انشااااااائاا ل  تدا   فأمريكالد   درتاا للى اساااااا   ا  جميع الدو .  .أ

 ما ان روسيا ل  تدالاا  .اتفا ياتااللى ليوي اا لعد  مواف   متل  الشيوخ االمريكل 

يا  ما  .  ١٩٣٩  ث  اردت مناا لا   ١٩٣٤ح ى لا   يابان والمان انساااااابب  مناا ال

 ليا.واي ا

واالفري ية  اآلسيويةالم بالفة فل البر  وغاب  لن  اال  ار  األوروبية د هيمن  للياا ل . 

 ال ل  ان  تخيع لالس عمار االوروبل.

 ال ردد والعتز فل اتخاذ ال رارات الرادلة للعدوان. .ت

 نظا  ال صوي  الذي  ان ا  را االجماع فل ال رارات. .ث

 . نذاكضع  الولل السياسل العا  غيبة الراي العا   .ج

 

والعشريم لتمعي اا، ، ت  تسلي  مم لكاتاا الى هيئة  البادية الدورةاثر انع اد  العصبةوهكذا حل  

 االم  الم بدة ال ل حل  مبلاا.
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 الفص  الخام 

 هيئة االم  الم بدة

 المببث االو 

 ماهية االم  الم بدة

الفش  الذريع الذي مني  لصبة االم  الم بدة ، فان انصارها ومعارضياا يتمعون للى الر       

ال ل ت م ع باا ولدورها فل ح  الخالفات  لألهميةتساااااا بق ت وير نظرا  دولية تتربةللى اناا 

 األمريكية الم بدةوتفادي البرو  فيما لو احساااااان  ال يا . و ان  الواليات  الدوليةوالمناولات 

مرحل  ما بعد البر  وال فكير  دراسة ١٩٣٩ووير اارجي اا لا   برئاسةسبا   فل تشكي  لتن  

ان المشاااااروع . ث  ال ب اا انتل را وبعدها االتباد الساااااوفي ل. و و د  للعصااااابة البديلة بالمنظمة

 أوروبيةالبري انل الذي  دم  تشر   يدلو الى ا ام  ثالث منظمات ا ليمي  للبفا  للى السال  )

مؤيد لل نظي  اال ليمل ، لكم هو  رأي   و ان الرئي  رووفل  الشاااااار ية الك لةودو   وأمريكية

بنف  الو   يدلو الى تنظي  دولل ا اااام  يياااا  الدو  االربع الكبرى. وهكذا ا اااا د الخالف بيم 

 دو  او ال نظي  الدولل لتميعاا. ال نظي  اال ليمل لل

 

وفل الل اء ثالث الذي ل ده بيم الرئي  االمريكل رووفل  رئي  الووراء البري انل تشر       

األايرة مم  المرحلةب نظي   الم عل ةفل يال ا ت  حساا  الموضااولات  ١٩٤٥مار ااا  ساا اليم لا  

الدولل . مراح  البر  وت  توويع منااق النفوذ بينا  سااارا االتفاق للى صااايغة  موحدة لل نظي  

دول   ٥٠وان اوا مم اج مالا  بدلوه الدو  الى اج ماع ساااااان فرانسااااايساااااكو ، و د بلغ لددها 

 اللتنة . و ااكل   ١٩٤٥ونو شاا  مواد الميثاق المعدة مم الدو  الرالية وت  ال و يع للي  لا  

المؤتمر االو  و فل اج مالاا فل مدين  لندن  ررت ان يكون م ر هيئة  لأللياااااااء ال بياااااايرية

لا   االم  الم بادة فل مة  يات الم بادة األمريكياة. ث  اج معا  التمعياة العاا  . وت   ١٩٤٦الوال

و يااااة  واالج ماللان خا  االليااااء غير الدائميم متل  االمم واليااااء المتل  ا  صاااادي 

 مبكمة العد  الدولية وت  تعييم االميم العا .
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 المببث الثانل

 بدة الرئيسيةاجازة االم  الم 

 76وسنوجز هنا اهم اختصاصات الجهات المشرفة على هيئة االمم المتحدة 
 General Assemblyالتمعية العامة : الم ل  األو  

دولة لا   ١٤٣ث  صار  ١٩٤٦دولة لا   ٥٠و تي  جميع الدو  االلياء و د  ان لدده        

دول  وحاليا تتاوو المائ ل دولة. وتع بر بمثاب   ١٨٨نبو  ١٩٩٦وبلغل فل نااية لا   ١٩٧٥

باااا متل  او برلمااان لااالمل تشااااااكو مم االلاا  جميع الاادو  االليااااااااء همومااا وت رح م ااال

 ومواف  اا و لتميع الدو  االلياء صوت واحد بغذ النظر لم حتماا ووناا الدولل.

وتصدر  راراتاا  االس ثنائيةمره    لا  ، ويتوو لاا االنع اد فل الظروف  التمعيةوتنع د        

االلياااء المشاا ر يم فل ال صااوي  ويشاا را مواف   ثلثل االلياااء فل بعذ  الم ل ة باألغلبية

ال يايا  ب و  العيوية و ان خا  الياء المتال . ومم اا صاصاتاا منا ش  جميع ال يايا 

الم عل ة بصاايانة السااال  واالمم الدولييم و يااايا الفياااء الخارجل المياه اال ليمية ونزع  الدولية

السااااااالح وفذ المناولات اضاااااااف  الى ال عاون الدولل فل المياديم السااااااياسااااااية واالج مالية 

.  ما تبدد التمعية العامة انصب  الدو  ل موي  بشأنااواال  صادية ي صدر ال وصيات وال رارات 

تدفعاا صغار الدو  اليمم  %٠.٠٤يئة السنوية. ت راوح هذه االنصبة بيم نسبة  درها مواونة الا

 تدفعاا الواليات الم بدة األمريكية. %٣٣نسبة  الى هيسلنداو 

ت و  التمعية العامة بعملاا بواسأ   لتان اسأاسأية ويبق لتميع االليأاء ان  ما      

 يمثلوا فياا وهل:

 واالمنية ويدا  فل اا صاصاا تنظي  ال سلل. السياسيةاالولى : الشؤون  اللتنة

 : الشؤون اال  صادية والمالية. الثانية اللتنة

 : الشؤون االج مالية واالنسانية والث افية الثالثة اللتنة

: لشاااؤون الوصااااية وتدا  فل اا صااااصااااا  اااؤون اال الي  غير الم م عة بالبك   الرابعة اللتنة

 الذاتل.

 : الشئون االدارية والمواونة. الخامسة اللتنة

 . : الشؤون ال انونية السادسة اللتنة
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تساااااااالدها للى لملاا وهل متل  مراجعل  دائمةل  اربع هيئات  ذ العامة التمعية ألف و د 

لمعا اااات المو فيم، و لتن  ال انون  الم بدة األم البساااابات و لتن  االسااا ثمار المالل، ولتن  

مشاااااارولات االتفا ات فل  بألدادهات و    تب يق ال  د  لل انون الدولل ، األايرةالدولل وهذه 

احكام  تنفيذ  افيا فل  بشأنااتنفذ  المسائ  ال ل ل  ي   تنظيماا بعد بواس   ال انون الدولل او ل 

ال انون الدولل لم اريق تنسيق وتبوي  احكا  هل ال ل  ب  نيم اللتنةبعذ الدو  ،  ما تخ ص 

 اللتنةاب  اا الدو  للى ن اق واسااع وال ل اصاابب  تشااك  ساااب ة او مبدا  انونيا ، وتياا  هذه 

 ليوا مم للماء ال انون الدولل المشاود. ٣٤

 

 Security Councilمتل  االمم :الم ل  الثانل 

الم بدة وجااو اال وى فياا بسااااب  ساااال ات  الواسااااعة ال ل أريد  لألم وهو الايئة ال نفيذية      

 لدولل لصون األمم والسال .مناا ان يكون المتل   البولي  ا

 ويي  المتل  ألياء دائميم ه  :       

يم  وفرنسا الواليات الم بدة وانتل را وروسيا )ال ل ان صرت فل البر   ث  اضي  لاا الص      

 دول يم لظمييم . ومنب  هذه الدو  حق االل راض الفي و للى  رارات المتل  .  ما يياااااا  

لشاارة الياااء غير دائ  يم ي   ان خابا  لمده ساان يم غير  ابل يم لل تديد ، يرالى فياا ال وويع 

عد متل  االمم اداه ل ب يق وال مع  عاد  لل ارات. وي يةال لذي ي د   وال سااااااو . والمتل  هو ا

توصااية ب بو  االلياااء التدد فل االم  الم بدة وتوصااي   االلياااء ورد ح وق  العامةللتمعية 

 الم بدة .  لألم العيوية يوصل فل تعييم االميم العا  

وتواجاا  هيئاا  االم  الم باادة حاااليااا االفااات مااا بيم التمعيااة العااامااة ومتل  االمم فااالاادو       

للى ال صااوي  ت كون  رةالمسااي  الغالبيةالعامة بعد  نيااف اليااائاا وان  التمعيةالكبرى ت ا  

لند ال صوي  للى ال يايا العامة. غير ان  د  اتوري ااال ل تمارس  والف يرة الصغيرةمم الدو  

وتبكماا بال رارات مم اال  حق  الدائمةت ا  متل  االمم بالد  اتورية اال لية  العامة التمعية

هل امريكا للى جميع ال ارئ ال رارات والمنا شااااااات ال ل   واحدة دولة بسااااااي رةالفي و وت ام  

 الوا عة. الب ي ة ن  ف د بات  غالبية الدو  ت  ر  مم فا  هذه الظاهرة ان ل   تدور في .

 

 تي  اا صاصات متل  االمم ما يلل:

 ومبادئاا. الم بدةاالم   ألغراضللى السال  واالمم الدولييم وف ا  المبافظة .أ

 يق فل اي نزاع او مو    د يؤدي الى اح كاك الدولل.ال ب  . 

 بالوسائ  ال ل ترتفع لفظا مثا  هذه المناولات او بالشروا ال ل توضع لبلاا. ال وصية .ت

 نظا  يكف  تنظي  ال سلل. لأل ياءالخ ط  رس  .ث
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ية بما ينبغل اتخاذ االجراءات  ت رير .ج وجود حال  تادد الساااااال  او حالة لدوان ال وصاااااا

 بصددها.

خاذ اجراءات غير البر  لمنع و وع االلياااااء الى تو يع ل وبات ا  صااااادي  او ات دلوه .ح

 العدوان او  لدفع .

 اتخاذ اجراء حربل ضد المع دي )ممارس  السل ة الراجع فل نظا  االمم التمالل . .خ

جدد فل األمم الم بدة، وبيان الشروا الواج  توفرها الدو  ال ل  ب بو  الياء الوصية .د

 ي اح لاا ان تب ك  الى النظا  االساسل لمبكمة العد  الدولية.

  راف للى الوصايا فل المنااق االس راتيتية باس  االم  الم بدة.بمامات اال ال يا  .ذ

ى الم بدة الى التمعية العامة وال عاون معاا لل لألم ال وصااااااية ب عييم االمم العا   ت دي  .ر

 ان خا   ياه مبكمة العد  الدولية و تنفيذ احكاماا.

 العامة. التمعيةت ارير سنوية وااص  الى  رفع .و

 

الذيم تعادوا ب نفيذ  رارات   الم بدةلم جميع اليااااااااء االم   بالنيابةويعم  متل  االمم       

 الالومةووضااااع  وات مساااالب  تب  تصاااارف   ما الب  ذل  ، وت د  المسااااالدات وال سااااايالت 

 للى السل  واالمم الدولييم . للمبافظة

 المتل  اال  صادي واالج مالل: الم ل  الثالث

   ثالث سااانوات مع ضااامان  الم بدة لألم  العامة التمعيةلياااوا ان خبا   ٥٤مم  وي أل        

  فل االم  الم بدة غير الممثليم فل المتل  تمثي  مخ ل  اال  ار .  ما يياا  مرا بيم للى الدو

 مم الو االت الم خصصة و مم الايئات الدولية غير البكومية.

المفاوضااااااات مع الو االت  لتنة،  الفنية المعونة لتنةوت فر  مم المتل  لده لتان مناا:       

الم خصااصااة ولتنة ال شاااور مع الايئات الدولية غير البكومية .  ما ترتبط بالمتل  لده لتان 

 واللتنة ألوروبا اال  صااااااادية اللتنةمث   واش ليميةم خصااااااصاااااا  مناا : اللتان اال  صااااااادية 

 .ألفري يا اال  صادية للتنةاو  الالتينية ألمريكا اال  صادية واللتنة ألسيا اال  صادية

 

وتصااااااادر  الم بدة لألم و يع د المتل  دورتيم لادي يم فل اال      ساااااان  بالم ر الدائ        

 عاون اال  صاااادي واالج مالل داا  االم  االليااااء وي ولى المتل  تنسااايق ال بأغلبيةال رارات 

 المنظمة، وذل  مم اال  ل د المعاهدات بيم  الم خصصةبيم فرولاا ولتاناا وهيئاتاا  الم بدة

وهيئ  االم .  ما يترى الدراساااات ول د المؤتمرات وي د  ال وصااايات والمشاااورات . ومم  الفنية

اا صااااصاااات  حماي  االنساااان بال بارها المبور الذي تدور حول  جميع ال شاااريعات االج مالية 

  واال  صادية الدولية.
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ال ل تواج  المتل  حاليا هل الصراع حو  المصالل الم نا ية للدو   األساسية والمعيلة       

و الفوائد  ال ل ت را   للياا ديون والم خلفة الف يرةا  صاااااديا او تل   والغنيةصااااناليا  الم  دمة

 او تسمى دو  الشما  ودو  التنو  . الربوية

االم  الم بدة ال ل تعم  فل    المتل  صاااندوق االم  الم بدة للساااكان  انشااا ة ومم أه         

 وصندوق االم  الم بدة لل فولة ) اليونيسي  .

مم  الم بدةالمتل  اال  صاااادي االج مالل وتشااارف االم   انشااا ةييااااف الى       

 االل  للى:

 وم رها روما. لألغذية الم بدةابرنامف االم  

 السكان وم رها نيويورك. لألنش ة الم بدةاصندوق االم  

 وم رها نيروبل. UEPابرنامف االم  الم بدة للبيئة 

 

  الوصاية: متل  الم ل  الرابع 

لم متل  االن دا  ل سااااااوية االوضاااااااع لم  جاء بديالهو أحد أجازة ميثاق األم  الم بدة       

نا صة السيادة والذي حدد بإ لي  بموج  للى الدو  بمعنى أن  ي بق هذا النظا  المس عمرة الدو  

هدارة األ الي  بإدارت . انيط الميثاق للمتل  مامة اش ااااااراف للى لدو   ائمة اتفا ات فردية مع ا

مولة والمشاالسااكان األ الي   هو تشااتيع الناوض الرئي  المشاامولة بالوصااايا و ان هدف النظا 

 د تب    أهداف نظا  الوصاااية وت دما  ال دريتل صااو  البك  الذاتل أو االساا  ال  بالوصاااية 

االساا  ال ، اما بالوصاااية  د حصاال  للى البك  الذاتل أو هلى درجة أن جميع األ الي  المشاامولة 

 هلى بلدان مس  لة.  دو  للى حدة أو االنيما  

بعد أن اسااا  ر باالو )جزر مبيط  ١٩٩٤/تشاااريم الثانل /١فل للق متل  الوصااااية ألمال       

 .وهو  ار ه لي  مشمو  بالوصاية االم  الم بدة الاادي  

ببيث ل  يعد المتل   ٢٥/٥/١٩٤٠فل بموج   رار اتخذه لداالل الد  المتل  نظام  و      

ب رار من  أو برئيساااا  أو لند الباجة ، ووافق للى االج ماع ي ياااامم االل زا  باالج ماع ساااانويا

 العامة او متل  األمم. أو التمعية ب ل  مم غالبية ألياءه 

 لعد  الدولية:مبكمة االخام   الم ل 

 تنظي  المبكمة:  اوال:

داة ال ياااائية الرئيساااية األ "ةتكون مبكمة العد  الدولية، ال ل ينشااائاا ميثاق "األم  الم بد     

   .  ١)المادة " األساسل النظا وف ا ألحكا  هذا  و ائفااللايئة وتبا ر 
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سية وف ا لميثاق األم   ال يائيةوتعد الايئة       األساسل الملبق ونظاماا  الم بدةالدولية الرئي

هيئة المبكمة مم لصاابة األم . وم ر المبكمة الهاي ت كون    بالميثاق، و ان   د تشااكل  فل 

 ياااااااة مساااااا  ليم ين كبون مم األ ااااااخاف ذوي الصاااااافات الخل ية العالية البائزيم فل بالده  

 عييم فل أرفع المناص  ال يائية، أو مم المشرليم المشاود لا  بالكفاية للللمؤهالت الم لوبة 

 " . ٢هذا بغذ النظر لم جنسي ا . )المادة و  فل ال انون الدولل 

 

وال يتوو أن يكون باا لكثر مم ليااو وأحد مم  ت ل  المبكمة مم امسااة لشاار ليااوا، .١

 رلايا دولة بعيناا. 

أ ثر مم دولة  برلويةبعياااااوية المبكمة م م عا  ي علقهذا  ان  اااااخص ممكنا لده فيما  .٢

يبا اااااار فياا لادة ح و   المدنية والسااااااياسااااااية  ال لواحدة فائ  يع بر مم رلايا الدولة 

  . ٣)المادة "

مة .٣ مة ومتل  األمم مم  ائ عا ية ال مة تن خبا  التمع ماءحاوية  أليااااااااء المبك  اساااااا

وف ا لألحكا   وذل األ اااخاف الذيم ر اااب ا  الشاااع  األهلية فل مبكمة ال بكي  الدائمة 

 ال الية.

تسمية  ت ولىألياء "األم  الم بد غير الممثليم فل مبكمة ال بكي  الدائمة،  بخصوف  .٤

 اااع  أهلية تعيناا حكوماتاا لاذا الغرض وف ا لنف  الشاااروا الموضاااولة  المر ااابيم

 ١٩٠٧لا   المع ودةالهاي،  اتفا يةمم  ٤٤أللياااااااء مبكمة ال بكي  الدائمة فل المادة 

 دولية. الفل  أن ال سوية السلمية للمناولات 

للى توصااااية متل  األمم، بناء فل حالة لد  وجود اتفاق ااف، تبدد التمعية العامة،  .٥

 لياااواً دون أن تكون  النظا ل بموجباا يمكم لدولة مم الدو  المنيااامة هلى الشاااروا ال 

 "  ٤)المادة " .فل ان خا  ألياء مبكمة العد  الدولية تش رك، أن الم بدة فل األم  

   ابيا ب  ميعاد االن خا  بثالثة أ ااااااار للى األ   يوج  األميم العا  لألم  الم بدة البا  .٦

النظا  األساسل  هلى الياء مبكمة ال بكي  الدائمة، ال ابعيم هلى الدو  المش ر ة فل هذا

 في   يدلوه  ٤مم المادة ) ٢الف رة  ألحكا وهلى ألياااااء الشااااع  األهلية المعينيم وف ا 

األ ااخاف الذيم يساا  يعون  بو  ألباء ليااوية  أسااماء ب  دي  معيم ميعادهلى ل يا  فل 

 المبكمة. 

ال يتوو ألي  عبة أن تسمى أ ثر مم أربعة مر بيم، وال أن يكون بينا  أ ثر مم اثنيم  .٧

 المناصاا أن ي تاوو لدد مر اابل  ااعبة ما ضااع  لدد  ببا مم جنسااي اا.  ما ال يتوو 

  . ٥المراد ملؤها )المادة "
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شااااارة مم المرغو  في  أن ت و      ااااعبة أهلية،  ب  ت دي  أسااااماء المر اااابيم، باساااا         

والفروع ومدارسااااا ومم المتامع األهلية  الب وقمبكم اا العليا وما فل بلدها أيياااا مم  ليات 

 األهلية للمتامع الدولية الم فرغة لدراسة ال انون. 

 

يعد األميم العا   ائمة مرتبة حسا  البروف األبتدية بأساماء جميع األ اخاف المساميم  -

يكون هؤالء  ١٢لمادة مم ا ٢ الف رةباذه ال ري ة، وفيما لدا البالة ال ل نص للياا فل 

 األ خاف وحده  ه  التائز ان خابا . 

 يرفع األميم العا  هذه ال ائمة هلى التمعية العامة وهلى متل  األمم. -

 . المبكمةاآلار بان خا  ألياء  لمة ومتل  األمم مس  ال  و     مم التمعية العامي -

حاصااال    فرد المن خبون أن يكون  يكفللند    ان خا ، أن يرالوا أن  ال  الناابيمللى  -

منا  للى المؤهالت الم لوبة هاال ا، بلى ينبغل أن وتكون تألي  الايئة فل جمل اا  فيال 

 ب مثي  المدنيات الكبرى والنظ  ال انونية الرئيسية فل العال .

رية الم ل ة ألصااااوات التمعية العامة وألصااااوات متل  الون األ ثينالمر اااابون الذيم   -

 األمم يع برون أنا   د ان خبوا. 

للياا  المنصوفلند ال صوي  بمتل  األمم الن خا  ال ياة أو ل عييم ألياء اللتنة  -

ال يبصاا  تفريق بيم األلياااء الدائميم واأللياااء غير الدائميم بالمتل   ١٢فل المادة 

 المذ ور. 

لى األ ثرية الم ل ة لألصاااااوات فل هذا حصااااا  أ ثر مم مر ااااال مم رلايا دولة واحدة ل -

 وحده المن خ . التمعية العامة وفل متل  األمم أل بر أ بره  سنا هو 

لساااة تع د لالن خا ، ل دت بال ري ة ذاتاا، هذا ب ل منصااا  واحد أو أ ثر االيا بعد أو  ج -

 اليرورة.  لندثانية ث  ثالثة  جلسة

بناء هذا ب ى منصاا  واحد أو أ ثر  اااغرا بعد التلسااة االن خابية الثالثة جاو فل    و  ،  -

تسااامل  سااا ةللى ال  التمعية العامة أو متل  األمم، تألي  مؤتمر مشااا رك ألياااا ه 

ار، ب ري ااة منا  ويساااااامل متل  األمم الثالثااة اآلاريم، ليخ اا ثالثااةالتمعيااة العااامااة 

 ااااغر، يعرض اسااام  للى التمعية  منصااا ال صاااوي ، باأل ثرية الم ل ة، مر ااابا لك  

 العامة ومتل  األمم للمواف ة للي  مم    ملاما. 

الم لوبة جاو ل   هذا أجمع المؤتمر المشااا رك للى تر ااايل  اااخص تت مع في  الشاااروا -

ار وضع اسم  فل  ائمة ال ر يل ح ى ولو  ان اسم  غير وارد فل  ائمة ال ر يل المش

 . ٧هلياا فل المادة 

لم ينتع فل االن خا  تولى أليااااااااء المبكمة الذيم ت   أن  المشاااااا ركالمؤتمر  رأىهذا  -

األلياااااء  بأا ياران خابا  م ء المناصاااا  الشاااااغرة فل مده يبددها متل  األمم وذل  
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البا يم مم بيم المر ااابيم الذيم حصااالوا للى أصاااوات فل التمعية العامة أو فل متل  

 األمم. 

  بر سنا. األ ال اضلهذا تساوت أصوات ال ياة رجل فريق  -

 

ين خ  ألياء المبكمة لمدة تسع سنوات ويتوو هلادة ان خابا  للأااااااى أن والية امسة  .١

بعد مياال  تن اليت  أن  مم ال ياااة الذيم و ع لليا  االا يار فل أو  ان خا  للمبكمة

 ثالث سنوات ووالية امسة  اريم بعد س  سنوات. 

 

ال ياااااة الذيم تن ال والي ا  بنااية الثالث ساااانوات والساااا  ساااانوات المشااااار هلياا  نفا  .٢

 . واألميم العا  ي و  بعملاا بمترد االن ااء مم أو  ان خا  ،تعينا  ال رلة

للى    حا  ألياااااء المبكمة فل ال يا  بعملا  هلى أن يعيم مم يخلفا . ويت   يساااا مر .٣

 أن يفصلوا فل ال يايا ال ل بدأوا النظر فياا. 

هذا رغ  أحد أليااااء المبكمة فل االسااا  الة، فاالسااا  الة ت د  هلى رئي  المبكمة وهو  .٤

 ى األميم العا ، وباذا اشبال  يخلو المنص . يبلغاا هل

 

 يتوو ال عييم للمناص  ال ل تخلو وف ا لل ري ة الموضولة ألو  ان خا  مع مرالاة ما يأتل:       

فل الشاااااار الذي يلل الو  ٥لمادة للياا فل ا المنصاااااوفالدلوات  بإبال األميم العا   ي و      

 المنص  ويعيم متل  األمم تاري  االن خا . 

   ..١٥لف  )المادة سل  يكم  مدت  ي   مدة  ليوليو المبكمة المن خ  بدال مم        

 يشااغ ل  أن  يتووأو هدارية  ما ال سااياسااية أن ي ولى و ائ ،  المبكمةيااو لع يتووال  -

 المام.  ألما مم  بي   بألما 

 لند  يا  الش  فل هذا الشأن تفص  المبكمة فل األمر.  -

 : ١٧المادة 

  يية. ب  أو مس شار أو مبا  فل اية المبكمة مبا رة و يفة و  لعيوال يترو  .١

وال يتوو ل  اال  راك فل الفص  فل أية  يية سبق ل  أن  ان و يال لم أحد أارافاا أو  .٢

بق لرضاااا للي  بصااف   ليااوا فل مبكمة أهلية أو دولية أو مساا شااارا أو مباميا أو ساا

 لتنة تب يق أو أية صفة أارى. 

 لند  يا  الش  فل هذا الشأن تفص  المبكمة فل األمر.  .٣
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 : ١٨المادة 

د أصااابل  هال ذا أجمع ساااائر األليااااء للى أن   و يف  يفصااا  لياااو فل المبكمة مم  ال .١

 غير مس وف للشروا الم لوبة. 

 غا رسميا. ابال النصمست  المبكمة األميم العا  هذا  يبلغ .٢

 . باذا اشبال  يخلو المنص  .٣

 : ١٩المادة 

 ألياء المبكمة فل مبا رة و ائفا  بالمزايا واشلفاءات السياسية.  ي م ع

 : ٢٠المادة 

لنية أن  سااي ولى و ائف  بال تبيز أو هوى وأن  لم  ب  أن يبا اار العيااو لمل  ي رر فل جلسااة ل

 يس وحل غير ضميره. 

 : ٢١المادة 

 تن خ  المبكمة رئيساا ونائب  لمدة ثالث سنوات ويمكم تتديد ان خاباما.  .١

 األاريم. المو فيمتعيم المبكمة مستلاا ولاا أن تعيم ما ت يل اليرورة ب عيين  مم  .٢

 : ٢٢المادة 

المبكمة جلساااااتاا،وأن يكون م ر المبكمة فل الهاي. للى أن ذل  ال يبو  دون أن تع د  .١

 ت و  بو ائفاا فل مكان  ار لندما ترى ذل  مناسبا. 

 الرئي  والمست  فل م ر المبكمة.  ي ي  .٢

 :٢٣المادة 

ال ين  ع دور انع اد المبكمة هال فل أيا  الع لة ال يااااااائية. وتبدد المبكمة ميعاد الع لة  .١

 ومدتاا. 

يعادها ومدتاا مع مرالاة دد المبكمة متبألليااااااااه المبكمة البق فل هجاوات دورية  .٢

 تفص  الهاي لم مبا  ه ام ا .  ال لالمسافة 

 فل هجاوة أو يكونواتصاااارفاا، هال أن  تب للى ألياااااء المبكمة أن يكونوا فل    و    .٣

با  التدية  نا  ال لأن يمنعا  المرض أو غير ذل  مم األساااااا يا ينبغل أن تبيم للرئي  ب

 فيا.  ا
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  األمانة العامة السادس:الم ل  

للى توصاااية متل  األمم ومم  بناءت أل  األمانة العامة مم أميم لا  تعين  التمعية العامة      

 الايئة، وتكون لمده ام  سنوات..  لدد مم المو فيم يكفل لمواجاة حاجات

 ومم أه  و ائ  األميم العا : 

 ن الرئي  اشداري لألم  الم بدة. تكوأن  . ١ 

 أن يوج  أنظار متل  األمم هلى أية مسألة يراها تادد السال  واألمم الدولييم.   .٢

 هضافية لم ألما  األم  الم بدة.  ت اريرسنويا وما يلز  مم  ت ريرايرفع هلى التمعية العامة  .٣

 

تعاون األميم العا  هيئة دولية مم المو فيم يف رض أن يرالل فل اا ياره  أر ى مس ويات      

مرالاة هلادة ال وويع التغرافل للى أوسااع ن اق ممكم، وتكام  الشااخصااية، مع  والكفاءة الد ة

أن ي ل وا تعليمات مم أية حكومة أو سااال ة  لواجباتا ولي  لألميم العا  ومو في  أثناء تأدي ا  

ال يااا  بااأي لماا   ااد يؤثر فل مو فا  بوصاااااافا   ي تنبواأارى غير األم  الم باادة ولليا  أن 

ة العامة وأال يباولوا اليااااااغط للياا وهل مو فيم دولييم مسااااااؤوليم أما  الايئة الدولية لألمان

واالم ياوات ال ل ت م ع  بالبصااناتبمساؤولي اا.  ما و ع  األم  الم بدة اتفا ية ااصاة  تيا لع

 باا مو فوها. 

 

 :وي كون جااو األمانة العامة مم     

 وهل: ، مكات  األميم.١

ومك اا   ،لألميم العااا ، ومك اا  الشااااااؤون ال ااانونيااة ، ومك اا  المرا اا  ال نفيااذي المك اا       

  .الخاصةالمس خدميم، وأمينيم مسالديم للشؤون السياسية 

 أهماا:  ،هدارات.٢

وهدارة الشااؤون اال  صااادية واالج مالية،  ،و ااؤون متل  األمم هدارة الشااؤون السااياسااية      

  .الذاتل بالبك وهدارة  ؤون الوصاية والمعلومات لم البالد غير الم م عة 

 والخدمات العامة ..ال .  اشلال مم مكات  ن  ذل  ي كو   
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 السادس  الفص

 منظمة متل  أوروبا 

تعد منظمة متل  اوروبا أ بر هيئات االتباد األوروبل، حيث ت ر ز فياا السأل ات وي   فياا       

اتخاذ أه  ال رارات، وللمتل  اابع تشأريعل، ول  أييأا اابع تنفيذي، وللمتل  اابع تشأريعل 

فيمأا ي علق بوضأأأأع ال والأد ال نظيميأة والسأأأأيمأا الم عل أة بأاألنشأأأأ أة دااأ  التبأاد األوروبل،  

اابع تنفيذي فيما ي علق بأنشأأأ ة السأأأياسأأأة الخارجية واألمم المشأأأ رك والشأأأؤون    وللمتل 

 الداالية ال ل تب ق العد  داا  االتباد األوروبل.  

وتع بر منظمأة متل  اوروبأا اير مثأا  لل نظي  األوروبل ال  ليأدي فل متأا  السأأأأيأاسأأأأأة،       

 وسوف ن ناو  منظمة متل  أوروبا للى النبو اآلتل:

 االو    المببث

 نشأة منظمة متل  اوروبا 

 أوال: نشأة منظمة متل  اوروبا:  

وو ع     ١٩٤٩مايو سأأأنة   ٥نشأأأأ للمتل  األوروبل بموج  المعاهدة ال ل أبرم  بلندن فل     

مم حكومة بلتيكا والدنمارك وفرنسأا وايرلندا وهي اليا ولكسأمبورج وهولندا والنرويف والسأويد  

ال نفيذ. و د جاء تأسي  متل  اوروبا بادف تب يق فكرة هحال    والمملكة الم بدة ث  دال  دور

المنظمة الدولية مب  الدبلوماسأأية، ول أ يد النزلة ال ومية األوربية وي يأأمم دسأأ ور المتل   

 مادة يسب اا ديباجة، ول  تس بعد سوى مشا   اال  اع الوانل مم اا صاف المتل .    ٤٢

 :٧٧ثانيا :اهداف متل  أوروبا

 /أ : ١اب ا للمادة )

يادف متل  أوروبا هلى تب يق اتباد ألمق بيم الدو  األليأاء ب صأد حماية وتعزيز المث    - ١

والمبادئ ال ل تمث  ترائاا المشأ رك، وتشأتيع ت دماا اال  صأادي واالج مالل والث افل والعلمل  

 وال انونل واشداري.  

ة وت مث  سأأأل ات المتل  فل صأأأورت   حماية وهنماء ح وق اشنسأأأان وحريات  األسأأأاسأأأي -٢

ال  ليدية وهى :فبص المسأائ  ذات االه ما  المشأ رك، واتخاذ هجراء مشأ رك، فالعم  يترى فل 

 . ٧٨هاار دبلوماسل دون ال ناو  لم أي جزء مم السيادة

 
 . ٤68، ص ١990العربية بالقاهرة، سنة د. عبد العزيز محمد سرحان : المنظمات الدولية، دار الناضة  . 78
 .١١٤7_ ١١٤6ر د. محمد طلعت الغنيمي، صللمزيد من المعلومات انظ. 79
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وي و  المتل  بال وجي  السأأياسأأل فل الموضأأولات ال ل تم  سأأيادة الدو  األليأأاء مث       

لخارجية وسأأأياسأأأة الدفاع وال عاون فل متا  العدالة واألمم المشأأأ رك والشأأأؤون  السأأأياسأأأة ا

 الداالية  تار يم المتا  بعد ذل  ألجازة االتباد األوروبل لكل تب ق االندماج داا  االتباد.  

 ثالثا: العيوية فل متل  اوروبا:  

 العيوية األصلية: أ.  

  للى أن أليأاء المتل  ه  الدو  ال ل و ع  للى الميثاق، أما تبديد أوصأاف  ٢تنص المادة )

  مم ميثاق متل  اوروبا حيث جاء باا  ٣الدولة ال ل تك سأ  صأفة العيأو فتأت بنص المادة )

 أن  تل ز     دولة ليو بما يلل: 

اصأأأاا بب وق اشنسأأأان . بو  سأأأيادة ال انون و فالة تم ع    األ أأأخاف الداالية فل اا صأأأ ١

 وحريات  األساسية.  

 .وأن ت عاون بإاالف وفاللية فل تب يق م اصد المتل .  ٢

للتنأة  الوواريأة أن تأدلو أي دولأة أوروبيأة  أادرة للى تب يق هأذه    ٤ولأذا تسأأأأمل المأادة       

 الشأروا م ى  ان  راغبة فل االنيأما  هلى ليأوية متل  أوروبا. و د بلغ لدد الدو  األليأاء

 .  ٢٠٠٤٧٩س  وأربعيم دولة لا  

 العيوية باالن سا : .   

مم ميثاق متل  اوروبا وبشأأأرا توافر الشأأأروا السأأأابق ذ رها فل   ٥و د تناول اا المادة      

 العيوية األصلية والفارق أن الدولة المن سبة تمث  فل التمعية االس شارية ف ط. 

 لوارض العيوية فل متل  اوروبا:  

 االنسبا :  .  ١)

حيث يتوو ألي دولة ليأأو فل متل  اوروبا االنسأأبا  مم العيأأوية بمترد ها ار األميم      

العا  برغب اا فل االنسأبا ، ويع بر االنسأبا  نافذ ال بارا مم نااية  السأن  المالية ال ل ي   فياا  

نااية السأأأأنة  أأأأاور األولى مم هذه السأأأأنة وهال فينفذ االنسأأأأبا  فل  ٩اشا ار هذا  د  اال   

 .  ٨٠ال الية

 اشي اف:   .٢)

حيأث أنأ  يتوو لمتل  اوروبأا هي أاف الأدولأة ال ل تن اأ  أحكأا  المأادة الثأالثأة ان اأا أا جسأأأأيمأا      

بإمعان، ف و   مم ممارسأة ح وق العيأوية، وت ل  اللتنة الووارية مم هذه الدولة االنسأبا   

 .  ٨١ليوية هذه الدولة مم العيوية  وهال ف  رر اللتنة الووارية ان ااء
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 رابعا: و ائ  متل  اوروبا:  

ت ميز و ائ  متل  اوروبا بأناا و ائ  سأياسأية توجياية باشضأافة هلى أناا أييأا و ائ          

تنفيأأذيأأة، حيأأث ي خأأذ متل  اوروبأأا مم ال رارات ال ل ال يسأأأأ  يع غيره مم أجازة االتبأأاد  

 األوروبل أن ي خذها، وهو ما أدى هلى ت ليص نشاا  متل  االتباد األوروبل هلى حد  بير.  

أوروبا باتخاذ  رارات  الاامة فل المتاالت السأياسأية واال  صأادية واالج مالية   وي و  متل     

والبيئية فل صأورة توصأيات مك وبة تعد بمثابة ال وجياات والسأياسأات ال ل سأوف تل ز  الدو   

 وت مث  و يفة متل  أوروبا فل: ألياء االتباد األوروبل بإتبالاا،  

O  ال  صادية لالتباد األوروبل.  وصع الخ وا العريية ورس  السياسة ا 

O    .وضع األار والخ وا العريية للسياسة الخارجية واألمم المش رك 

O    .ت رير اشجراءات ال ل تؤدى هلى ضمان اس  رار ال ارة األوروبية 

O    اتخاذ ال رارات الالومة فل حالة  يا  هحدى الدو  أليأأاء االتباد األوروبل بان ااك أهداف أو

 االتباد األوروبل.   مبادئ معاهدة

O  ٨٢اتخاذ  رار تعييم رئي  المفوضية األوروبية اب ا ل والد ال صوي  الم بعة. 

 اامسا: اجازة المتل  األوروبل: 

 لتنة الووراء:  .١

مم ميثأاق منظمأة متل  أوروبأا  يتوو أن يكون لكأ  دولأة ممثأ  واحأد   ١٤اب أا لنص المأادة         

فل اللتنة ل  صأوت واحد، وال الدة العامة لل صأوي  فل المتل  هل أن تصأدر  رارات المتل   

بأغلبية الثلثيم مم بيم األصأوات الممنوحة وتصأدر بعذ ال رارات باألغلبية العادية مث  اللوائل  

ية والمالية. والممثليم ه  ووراء اارجية هذه الدو  األليأأأاء أو البدائ  لا  مم أليأأأاء اشدار

 حكوماتا .  

فاو الأذي يبر  االتفأا أات   ١٦،  ١٥وتعمأ  لتنأة الووراء بأاسأأأأ  المنظمأة اب أا لبك  المأادة         

وجباا  وي و  بإ رار السأياسأات المشأ ر ة ث  ت د  ال وصأيات لبكومات الدو  األليأاء للعم  بم

وهن  ان  هذه ال وصأأأيات غير ملزمة. وأصأأأبل هناك مندو  دائ  لك  دولة ليأأأو فل المتل   

 األوروبل. و ام  لتنة الووراء  تااو تنفيذي لمنظمة متل  أوروبا بإنشاء لدة لتان حكومية.  

وتأأاأذ ال رارات فل مسأأأأائأ  ماأددة لم اريق االجمأاع، أمأا المسأأأأائأ  واشجراءات المأاليأة       

دارية فيكون ال صأأأأوي  فياا باألغلبية العادية، وي   ال صأأأأوي  للى  بو  األليأأأأاء التدد  واش

مم أصأوات متموع الدو  األليأاء فل  %٥١بأغلبية ثلثل األصأوات الباضأرة بشأرا أال ت   لم 

 . ٨٣  متل  أوروبا
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 التمعية االس شارية: .٢

  وهى ٢٢-٣٥نظ  الميثاق    ما ي علق بالتمعية االسأ شأارية مم أمور بموج  المواد مم )     

ت كون مم ممثليم لم الدو  األليأأاء، ويتوو أن يكون لك  ممث  بدي  ينو  لن  فل ال صأأوي   

وي كل  فل غيأابأ ، ويتأ  أن ي م ع  أ  ممثأ  بتنسأأأأيأة دول أ ، ويتأ  أال يكون ليأأأأوا فل لتنأة  

 الو   الذي ي م ع في  بعيوية التمعية االس شارية.    الووراء فل نف 

وتع بر التمعيأة االسأأأأ شأأأأأاريأة هل جاأاو المأداوالت لمنظمأة متل  أوروبأا فال ال ل ت و      

 .٨٤بمنا شة األمور ال ل تدا  فل اا صاصاتاا ث  ت د  بشأناا توصيات هلى لتنة الووراء

بدي  موفديم مم   ٣١٣ليأأو ومعا     ٣١٨ت كون التمعية البرلمانية مم  ٢٥واب ا للسأأادة       

 دولة.  ٤٧ ب  برلمان الدو  األلياء والبالغ لدده  

  دورات انع اد التمعية االس شارية:

 تع د التمعية دورة    لا  ال يتوو أن تم د أ ثر مم  ار.   -

 ولاا أن تع د أييا دورات اس ثنائية،  -

 وتع د التمعية فل اس راوبورج، وللتنة الووراء المواف ة للى ل دها فل  -

 مكان  ار.  

وللتمعية البق فل ل د االج مالات  للنا أو سرا فل جلسات مغل ة، وللتمعية هحدى لشرة        

 لتنة مسالدة. 

 .  ٨٥صيات ف طوال تصدر التمعية  رارات ملزمة ولكم مترد تو -

للتنأة الوواريأة أن تأدلو أي دولأة أوروبيأة  أادرة للى تب يق هأذه    ٤ولأذا تسأأأأمل المأادة      

 الشروا م ى  ان  راغبة فل االنيما  هلى ليوية متل  أوروبا.  

 

 مؤتمر السل ات المبلية واش ليمية ألوروبا:   .٣

الديم رااية ومسأأالدة الدو  للى ه امة متال   يادف هذا المؤتمر هلى تدلي  وتعزيز مبادئ     

ممثال ولأدد   ٣١٨مبليأة أ ثر فعأاليأة. وي كون مؤتمر السأأأأل أات المبليأة واش ليميأة ألوروبأا مم  

مثل  بدي ، وين سأ  المؤتمر هلى غرفة أولى للسأل ات المبلية، وغرفة ثانية م خصأصأة للسأل ات  

 . ٨٦اش ليمية
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 :األمانة العامة.  ٤

تااو اشداري لمتل  أوروبا، وت د  الخدمات اشدارية للتمعية بصأأفة ااصأأة ويوجد  وهى ال     

للى رأس األمانة العامة أميم لا  وأميم لا  مسأأأأالد ي   تعيينا  بواسأأأأ ة التمعية بناء للى 

 توصية متل  الووراء.  

أجازتأأ       وجميع  أوروبأأا  متل   وي م ع  دولييم  مو فيم  العأأامأأة  األمأأانأأة  مو فو     ويع بر 

بالبصأأانات واالم ياوات الدبلوماسأأية ال ل تمكنا  مم تب يق أهدافا  وتيأأمم حماية المو فيم 

 .٨٧الدو  األلياء  أ الي ضد ال بذ والمبا مة فل 

 

 سادسا: ال صوي  فل متل  أوروبا:  

ي   اتخاذ ال رارات باشجماع فل المسأائ  الاامة )األ ثر حسأاسأية  وهى ال ل تم  سأيادة   ١

 الدو  والشؤون الداالية والعد .  

  فل المسأأأأأائأ  العأاديأة وهى الم عل أة ١+%٥٠وي   اتخأاذ ال راءات بأاألغلبيأة العأاديأة )  ٢

للى ال رار هذا   وت   المواف ةبسأأياسأأة ال تارة المشأأ ر ة، والزرالة، والسأأوق الداالية.  

 .٨٨مم األصوات داا  المتل   %٧٢/٧١حص  للى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 م.١١5٤، ١١53مصدر سابق، ص . د. محمد طلعت الغنيمي : 88
 . ٤7٤م، ص ١١90، دار الناضة العربية د. عبد العزيز محمد السرحان : المنظمات الدولية. 89



 

 74 

 المببث الثانل 

 تتربة االتباد األوربل 

 . ال عري  باالتباد األوروبل : ١

االتباد األوروبل مم بيم أه  ال ك الت اال  صأأأأادية ال ل تأسأأأأسأأأأ  فل ف رة ما بعد البر          

دولة، تأسأأ  بناء   ٢٧ليأأوي   متم  الدو  األوربية ولددها حاليا  العالمية الثانية، ييأأ  فل 

، ولكم العأديأد مم أفكأاره موجودة منأذ ١٩٩٢للى اتفأا يأة معروفأة بأاسأأأأ  معأاهأدة مأاسأأأأ ريخأ   

امسأأينات ال رن الماضأأل. يعد هذا االتباد مم أنتل تتار  ال كام  اش ليمل، هذا هن ل  ن   أ بر 

لأال  اليو  حيأث يعأد الشأأأأريأ  األ بر فل حرك ال تأارة الأدوليأة      لأة و وة ا  صأأأأاديأة ه ليميأة فل

تصأأأديرا واسأأأ يرادا، وهو مم أ بر المسأأأ ثمريم سأأأواء فل متا  االسأأأ ثمار المبا أأأر أو غير 

المبا أأأر، وثالث  وة تكنولوجية فل العال  بعد الواليات الم بدة واليابان.  ما أن اليورو يعد ثانل 

 أه  لملة دولية بعد الدوالر.

 أانأ  ان ال أ  ال تربأة ال كأامليأة األوربيأة بخ وات جأد م واضأأأأعأة مم اال  ال و يع للى        

وال ل ضأأمن  فل ليأأوي اا سأأ  دو  هل فرنسأأا،    ١٩٥١اتفا ية الفب  والصأأل  فل باري   

المانيا، هي اليا، بلتيكا، هولندا ولو سأمبور ، فل هاار ما بالتمالة اال  صأادية للفب  والصأل ،  

السوق األوربية المش ر ة، أني  هلى هذا البناء التديد فل سنة  ١٩٥٧نف  الدو  سنة ل ؤس   

،  ١٩٨١ثالث دو  أوربية جديدة هل بري انيا وهيرلندا والدانمارك تل اا اليونان فل سأأنة   ١٩٧٢

، واايرا  جاء دور السأويد والنمسأا وفنلندا لينيأموا  ١٩٨٦ث  أسأبانيا والبرتغا  فل يناير سأنة 

بعدما تبول  تسأأأمية ال تربة األوربية مم جمالة هلى اتباد، و د مثل  سأأأنة   ١٩٩٣ة فل سأأأن

منع فأا جأديأدا فل تأاري  االتبأاد األوربل حيم ارتفع لأدد للأدو  األليأأأأأاء هلى ام     ٢٠٠٤

ولشأريم دولة بانيأما     مم أسأ ونيا والتفيا ولي وانيا وبولندا وجماورية ال شأي  وسألوفا يا  

  انيأأأم     مم رومانيا وبلغاريا  ٢٠٠٧وفل سأأأنة  ٨٩د ومال ة و برف.  وسأأألوفينيا والمتر

  .دولة  ٢٧ليصبل لدد ألياء االتباد األوربل  
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دو  االتباد األوروبل اري ة  

 

 . نشأة وت ور االتباد األوربل:  ٢

مثل  نااية البر  العالمية الثانية، وما ألب    مم اسأائر اصأوصأا للى   مراح  ال  ور: -١

اال  صأاديات األوربية، السأب  األسأاسأل ل ي م هذه الدو  بيأرورة ال عاون وال بال  مم 

أجأ  هلأادة الناوض مم جأديأد وهلأادة متأد أوروبأا ال ل تعأد أ أد   أارة )ال أارة العتوو  فل 

سأأأياسأأأل للدو  األوربية اصأأأوصأأأا فيما ي علق بدو   السأأأاحة الدولية وهلادة الوون ال

 فرنسأا، ألمانيا، هي اليا،.......أأأأأ ال ، ون يتة لذل  ث  تأسي  منظمة ال عاون اال  صادي 

ل  ولى هدارة اشلانات األمريكية فل هاار مشأأروع مار أأا  شلادة   ١٩٤٧األوروبل فل  

 بناء أوروبا.  

روبية بإنشأاء حل   أما  األالن ل )الناتو ، لل نسأيق    ام  الدو  األو  ١٩٤٩وفى لا          

  وال ل تعم  فل المتاالت  ١٩٤٩وال عاون العسأأكري و ذل  أنشأأئوا منظمة متل  أوروبا لا   

اال  صأأأادية والعلمية والث افية وفى متا  ح وق اشنسأأأان. و د ح    هذه المنظمة أهدافاا ال ل  

ربية برحلة ان عاش و ان  مسأ ويات الناتف المبلل  أنشأأت مم أجلاا حيث مرت اال  صأاديات األو

فل اوديأاد لم مسأأأأ واهأا المنخفذ بعأد البر  مبأا أأأأرة، و أذلأ   أان حت  ال تأارة بيم الأدو   

األوربية فل تزايد مسأ مر، وللبفا  للى هذا المسأ وى مم النمو  رر العديد مم ال ادة األوربييم 

مشأ ر ة األمر الذي أدى للى تأسأي  التمالة  بيأرورة ال كام  اال  صأادي مم أج  المشأا   ال

 .٩٠األوربية للفب  والصل 
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 التمالة األوربية للفب  والصل :  

مثلأ  هأذه التمأالأة أولى الخ وات ال ل اتخأذتاأا الأدو  األوربيأة نبو تب يق ال كأامأ  والوحأدة         

حيأث و عأ   أ  مم بلتيكيأا، فرنسأأأأأا ألمأانيأا، هي أاليأا،    –ال ل مثلأث الاأدف الناأائل    –األوربيأة  

للى معاهدة شنشأأاء التمالة األوربية للفب  والصأأل ،    ١٩٥١هولندا، ولو سأأمبور  فل أفري   

ال وصأأ  هلى موق أوروبية مشأأ ر ة فل هاتيم السأألع يم االسأأ راتيتييم، و د  ان الادف  بادف 

هو تبرير حر ة ر وس األموا  والعمالة ال ل تعم  فل متا  الفب  والصأل  وتسأاي  االسأ ثمار 

فل هأذا المتأا ، حيأث ارتأأت هأذه الأدو  أن ال عأاون فل هأذا المتأا  مم  أأأأأنأ  أن يأذيأ  الخالفأات  

 دة الصرالات الرامية هلى السي رة للى منافع و والد صنالة الفب  والبديد.  ويخف  مم ح

و د انبثق للى هنشأأأأاء التمالة األوروبية للفب  ولصأأأأل ، معاهدتيم جديدتيم فل روما فل      

األولى ت مثأ  فل هنشأأأأأاء التمأالأة األوروبيأة لل أا أة الأذريأة، والثأانيأة ت مثأ  فل   ١٩٥٧مأارس  

 صأأأادية األوروبية، وهل اتباد جمر ل بيم الدو  المو عة ي يأأأل بفرض انشأأأاء التمالة اال 

رسأأأو  جمر ية موحدة، وهتباع سأأأياسأأأة ورالية موحدة، و د و ع  معاهدة روما لدل  ال  ور  

المنسأت   للنشأاا اال  صأادي داا  التمالة، وال وسأع المسأ مر، وتب يق المزيد مم االسأ  رار 

 يد العال ات بيم الدو  األلياء. وال بسم فل مس ويات المعيشة وتوا

 السوق األوروبية المش رك:  

فل هاأار النتأاحأات ال ل ح   اأا التمأالأة األوربيأة للفب  والصأأأألأ   ررت الأدو  األوربيأة        

ضأرورة توسأيع هاار ال كام  وال عاون فيما بيناا وهنشأاء السأوق األوربية المشأ ر ة فل مارس  

وتلخصأأ  أهدافاا    ،لاما ١٥و    ١٢ماتاا فل ف رة ت راوح بيم  و د اتفق للى ا  ما  م و  ١٩٥٧

 :٩١فل 

هوالأة الرسأأأأو  التمر يأة بيم الأدو  األليأأأأأاء، و أذلأ  ال يود الكميأة للى الواردات   -١

والصأأادرات مم السأألع، و   العوائق ال ل تبو  دون ان  ا  األ أأخاف والسأألع ورأس  

 الما .  

 ه امة تعريف  جمر ية مش ر ة اتتاه الدو  غير األلياء.  -٢

تنسأيق السأياسأات اال  صأادية بما تعميق وتب يق المنافسأة البرة فل السأوق المشأ ر ة، و -٣

 فل ذل  السياسة المالية والن دية، ومعالتة االا ال  فل مواويم المدفولات.  

 تدلي  االس ثمار فل دو  السوق ااصة فل المنااق المخ لفة نسبيا.   -٤

هنشأأأاء صأأأندوق اج مالل أوروبل، مم أج  تبسأأأيم همكانيات اليد العاملة، وتبسأأأيم  -٥

 المس وى المعيشل. 

 مة بن  اس ثمار أوروبل لدل  النمو اال  صادي.  ه ا -٦
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دو  وذل  ب بو  أليأأاء جدد داا  السأأوق   ٦ت ورت ليأأوية السأأوق األوربية مم حدود       

 :   ٩٢النبو ال الل  للى 

O  و د انيأأم     ١٩٦٢ث  النرويف سأأنة   ١٩٦١الب     مم بري انيا والدانمرك وأيرلندا سأأنة

، حيث و ع     مم بري انيا وأيرلندا والنرويف  ١٩٧٣جانفل   ٢٢بموج  اتفا ية برو سأأأأ  فل  

والدانمراك معاهدة االنيما  هلى التمالة ولكم النرويف ل  تميل  دما فل االنيما  هلى التماع،  

   هيتابا للى  مما انعك

مم ال تارة العالمية،  ما واد لدد السأكان   %٤٠مو ع السأوق دوليا حيث أصأبب  تسأ بوذ للى 

 مليون   ٢٥٣هلى    ١٩٥٧مليون نسمة سنة   ١٨٦فل السوق مم 

   .  ١٩٧٢نسمة سنة 

O   و د  أادت السأوق األوربية المرحلة الثانية لل وسأع فل ل د الثمانينات لندما انيأم  اليونان

توسأع  ليأوية التمالة بانيأما     مم هسأبانيا والبرتغا     ١٩٨٦وفل سأنة   ١٩٨١فل سأنة  

 دولة.   ١٢ل صبل  

ألوروبية    والذي بموجب     تعدي  معاهدات التمالات ا١٩٨٧يوليو  ١ث  دا  حيز النفاذ فل    

 الثالثة حيث أن : 

 ت  ه رار همكانية وجود تعاون أوروبل فل الناحية السياسية.   -     

ت  أييا االل راف بالمتل  األوروبل  أحد منظمات االتباد األوروبل ألن  ل  يكم منذ بدأ  -

 هنشاءه يع رف ب  للى أن  أحد منظمات االتباد األوروبل.  

 وت  تغيير اس  التمعية البرلمانية هلى اس  البرلمان وأصبب  ل  مكنة.  -

 االل راض للى  بو  األلياء التدد. -

 وت  أايرا هنشاء المبكمة االب دائية لمسالدة مبكمة العد  األوروبية.   -

 مرحلة االتباد األوربل: 

العملية ال كاملية فيما بيناا  مع م لع ال سأأأأعينات وفل هاار جاود الدو  األوربية ل وسأأأأيع        

  للى معاهدة ١٩٩٢و ع ووراء اارجة التمالة اال  صأادية األوربية فل ماسأ ريخ  فل مارس  

جأديأدة للوحأدة، حيأث ادالأ  تعأديالت جوهريأة للى معأاهأدة رومأا ويأأتل م أدم اأا تبويأ  تسأأأأميأة 

 :٩٣  ما يلل ما اس ادف  معاهدة ماس ريخ التمالة األوردية هلى االتباد األوربية،

 ال برير الكام  لبر ة السلع ادمات وهلفاء  افة البواجز بيم الدو  األلياء.  ●

  ٠١  أوروبل  بأ  مولأد  لأ ه أامأة الوحأدة الن أديأة الكأاملأة للى لأدة مراحأ  تن ال بأإ أامأة بأذ ●

 ي بك  فل هصدار العملة الموحدة.    ١٩٩٩جانفل  

 
 . ٤٤. عبد الوهاب رميدي : مصدر سابق، ص 93
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سياسة اارجية مش ر ة وال برك صو  ه امة نظا  دفالل مش رك فل هاار اتباد أوروبا   ●

 الغربية.  

 ما نصأأأ  معاهدة ماسأأأ ريخ  للى ه رار المواانة األوربية ببيث أن أي مواام يبم    ●

اانأا دااأ  جميع بلأدان االتبأاد األوربل ممأا يمنبأ  جنسأأأأيأة أحأد بلأدان االتبأاد يع بر مو

متمولأة مم الب وق )حق ال ن أ  البر واش أامأة بأالبلأدان األليأأأأأاء وحق ال ر أأأأيل 

وال صأأأأوي  فل البلد الذي ي ي  في  هضأأأأافة هلى تم ع  )المواام األوربل  ببق البماية  

 الدبلوماسية وال نصلية .  

 

بوالت ال ل  أأأأاأدهأا ال كأامأ  األوربل وفق اتفأا يأة ولمومأا يمكننأا ال و  أن أه  ال     

 وذل  مم أج  ال عام  مع م  لبات ف رة ما بعد البر  الباردة.   –ماس ريخ   

  د مس  ثالث مس ويات أساسية: -

 مس وى السياسات اال  صادية والن دية:  ❖

اال  ال شديد حيث  ددت االتفا ية للى ضرورة توسيع وتعميق ال كام  األوربل مم         

للى ضأأأأرورة ال برير الكام  لبر ة السأأأألع والخدمات وهلغاء  افة البواجز بيم الدو   

األلياء، واأله  مم ذل  ف د مثل  االتفا ية االن ال ة الب ي ية الس راتيتية توحيد العملة  

   . ١٩٩٩األوربية وال ل تم  فعال فل جائفل  

 مس وى السياسة الخارجية واألمنية:  ❖

حأث د أأأأنأ  االتفأا يأة مرحلأة اوروبأا فل السأأأأأاحأة الأدوليأة و ذلأ  حيأث حأدد التزء       

 :  ٩٤الخام  مم معاهدة ماس ريخ  أغراض السياسة الخارجية واألمنية المش ر ة فل

 

 ■ حماية ال ي  المش ر ة والمصالل األساسية لالتباد.  

ضأأأرورة الداع لم    ١٩٩٧د و د أضأأأاف  معاهدة أمسأأأ ردا  ■ صأأأيانة اسأأأ  ال  االتبا

 اس  ال  االتباد األوربل، ولم حدوده الخارجية بوج  أي ال داء. 

 ■ المبافظة للى األمم والسل  الدولييم وذل  مم ال  ال نسيق مع حل  الناتو.  

 ■ تعزيز ال عاون الدولل مع أفيلية لتوار األوربل.  

   ال ياء واح را  ح وق اشنسان. ■ دل  الديم رااية واس  ال

 معاهدة ني :  ❖

تنأاولأ  معأاهأدة ني  هلأادة تشأأأأكيأ  أجازة االحأاد باأدف رفع  فأاءتاأا وتأدلي  وتفعيأ      

أدائاا مما يؤدى هلى ال يا  بو ائفاا للى أ م  وج  نبو تب يق أهداف االتباد األوروبل،  

  ودال  حيز النفاذ فل OOIفبراير لا    ٢٦و د و ع  للياا الدو  أليأأأاء االتباد فل 

 .٩٥ ٢٠٠٣فبراير لا   ١
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    the Lisbon Tretyاتفا ية لشبونة ) ❖

 

تعد معاهدة لشأبونة تعديال  ار ل وانيم االتباد حيث لمدت هلى تغيير لملية صأنالة        

ال رار فل االتباد حيث ارح  مم أج  منا شأأأ اا والمصأأأاد ة للدها مم  ب  البرلمانات  

ومم أه  ال غييرات    ٢٠٠٩  ل أداأ  حيز ال نفيأذ مع م لع سأأأألأة  ٢٠٠٧األوربيأة سأأأأنأة  

 :  ٩٦المس بدثة

 

 اا يار رئي  المتل  األوربل فل و يفة رئي  لمتل  االتباد لمدة لاميم ولص .   -

 تأسي  متل  الشؤون الخارجية التديد، اصل  لم متل  الشؤون العامة.   -

ال مثي  الخارجل لالتباد األوربل: ي و  الممث  األللى لسأياسأة االتباد األوربل الخارجية   -

 واألمنية بإدارة متل  ووراء الخارجية وي ولى منص  نائ  رئي  المفوضية األوربية.  

اتخاذ نظا  األغلبية ضأأأمم لملية اتخاذ ال رار ومواصأأألة افذ المتاالت ال ل يشأأأ را   -

 تساي  لملية اتخاذ ال رارات بصورة ملموسة.   فياا اشجماع مم أج 

 ال وسع فل ال عاون الذي يشم  الدو  فل متاالت الشرا وال ياء.   -

تبسأأأيم الشأأأرلية الديم رااية لالتباد األوربل وحماية الب وق األسأأأاسأأأية للمواانيم   -

 بشك   بير. 

ى  د  توسأيع اا صأاصأات البرلمان األوربل، حيث يصأبل هلى جان  المتل  مشأرلا لل -

 المساواة،  ما سي و  مس  بال باا يار رئي  المفوضية األوربية.  

 تعزيز ح وق المشار ة فل ال أثير والر ابة للبرلمانات الوانية.   -

تصأأبل رغبات المواانيم األوربييم  ابلة لل ب يق، حيث يسأأ  يع المواانون مم مخ ل   -

الدو  األليأأاء م البة المفوضأأية األوربية با  راح  انون ما، وذل  بتمع مليون تو يع 

 للى األ  .  

 :٩٧. مؤسسات صنع ال رار فل االتباد األوروبل  ٢

 ثالث مؤسسات : ت يمم لملية اتخاذ ال رار فل االتباد األوربل  

ال ل ت  رح المفوضأأية األوربية: ال ل تدل  مصأأالل االتباد  ك ، حيث أن المفوضأأية هل   -١

 ال وانيم التديدة.  

البرلمأان األوربل: والأذي ومثأ  مواانل االتبأاد األوربل حيأث ي   ان خأا  أليأأأأأا ه  -٢

 بصورة مبا رة مم االلاا ومام   ه را ية ر ابية للى سير االتباد.  
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متل  االتبأاد األوربل: ويمثأ  الأدو  األليأأأأأاء مم الأ  اج مأالأات مخل  الووراء فل   -٣

أللى سل ة فل االتباد حيث ت بدد مام    هذه الدو     حسأ  تخصص ، ويمث  هذا المتل   

 فل ه رار  وانيم االتباد بعد وضعاا مم ارف المفوضية.  

ي د  هذا "المثلث المؤسأأسأأل" السأأياسأأات وال وانيم ال ل ي   ت بي اا فل  افة أنباء         

ث    االتباد األوربل، ومم حيث المبدأ يمث ، بيد أن  البرلمان والمتل  اللذيم يصأاد ان للياا.

ت و  المفوضأية والدو  األليأاء ب نفيذها وتيأمم المفوضأية أن ال وانيم ي   المواف ة للياا  

 بالصورة المالئمة. 

تبظى مؤسأأأأسأأأأات أارى بأدور حيوي فل ال أأثير: تأدل  مبكمأة العأد  األوربيأة تمثأ          

ت بيم السأأأل ة ال يأأأائية فل االتباد حيث تسأأأار للى ت بيق ال انون وح  مخ ل  الخالفا

مخ ل  األاراف فل االتباد )دو ، مؤسأأأأسأأأأات،  أأأأر ات، أفراد  و راراتاا ملزمة لتميع 

 األاراف، وتراجع مبكمة المرا بيم تموي  أنش ة االتباد.  
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 السابع الفص  

 جامعأة الدو  العربية 

بمثأابأة هاأار لل عأاون  تعأد جأامعأة الأدو  العربيأة منظمأة ه ليميأة، تتمع بيم الأدو  العربيأة، وهل      

اال  صأأادي واالج مالل والث افل وال نسأأيق السأأياسأأل، للى أسأأاس مم اح را  سأأيادة الدو   

األليأأاء واسأأ  اللاا والمسأأاواة بيناا وذل  وف ا لما نص للي  ميثاق هنشأأائاا الذي ت  ال و يع  

ردن،  بواسأأ ة سأأبع دو  مسأأ  لة وهل: مصأأر، سأأوريا، األ  ١٩٤٥مارس ٢٢للي  بال اهرة فل  

العراق، لبنان، المملكة العربية السأأعودية واليمم )ويسأأ ند الميثاق فل ا وا  األسأأاسأأية هلى  

 بروتو و  اشسكندرية. وهذا يعنل أناا تأسس  منظمة األم  الم بدة بثالثة  اور  .  

اللغة  جامعة الدو  العربية هيئة لربية تيأأ  الدو  العربية المو عة للى ميثا اا وال ل ت كل         

العربيأة للى ام أداد الوام العربل، وبأذلأ  تكون التأامعأة العربيأة منظمأة دوليأة ه ليميأة ت ميز لم  

غيرها مم المنظمات بأناا تتمع بيم دو  ت ع ضأأأأمم ر عة جغرافية واحدة تسأأأأكناا أمة لربية 

واحدة ذات تاري  وتراث واحد ولغة حيأأأارة وأحدة و ما  واموحات مشأأأ ر ة، وينص ميثا اا  

لى أناا تأسأأأسأأأ  اسأأأ تابة للرأي العا  فل الدو  العربية. وتعد جامعة الدو  العربية مم أ د  ل

 المنظمات الدولية اش ليمية.  

 نشأة جامعة الدو  العربية: 

أل ى أن ونى هيأدن ووير اأارجيأة بري أانيأا ا أابأا ذ ر فيأ  هن العأال     ١٩٤١مأايو    ٢٩فل       

البر  العر     العربل ا أأا ا وات لظيمأأة ل أأ   ويرجو  ثير مم مفكري  األولى،  العأأالميأأة 

للشأأأأعو  العربيأة درجأة مم درجأات الوحأدة أ بر ممأا ت م ع بأ  اآلن، وهن العر  ي  لعون لنيأ   

تأييدنا فل مسأأاليا  نبو هذا الادف وال ينبغل أن نغف  الرد للى هذا ال ل  مم جان  أصأأد ائنا  

لروابط الث أافيأة واال  صأأأأاديأة بيم البالد العربيأة ويبأدو أنأ  مم ال بيعل ومم البق وجود ت ويأة ا

 و ذل  الروابط السياسية أييا، وسوف تبذ  انتل را تأييدها ال ا  ألي ا ة تل ى مواف ة لامة."  

صأأأأرح هيدن فل متل  العمو  البري انل بأن البكومة البري انية"    ١٩٤٣فبراير   ٢٤وفى       

ترمى هلى تب يق وحأدتا  اال  صأأأأأاديأة والث أافيأة  تنظر بعيم الع   هلى  أ  ا وة بيم العر   

والسأياسأية. بعد لا  ت ريبا مم ا ا  أيدن، دلا رئي  الووراء المصأري مصأ فى النباس  ال 

مم رئي  الووراء السأوري ورئي  الك لة الوانية اللبنانية لي باحث معا  فل ال اهرة حو  فكرة 

ة المنيأأأمة لاا ."و ان   هذه أو  مرة تثار فياا  أ امة جامعة لربية لل وثيق  بيم البلدان العربي

فكرة التامعة العربية بمث  هذا الوضأأأوح، ث  لاد بعد نبو  أأأار مم تصأأأريل هيدن أما  متل   

العمو ، ليؤ د اسأأ عداد البكومة المصأأرية السأأ  الع  راء البكومات العربية حو  فكرة الوحدة  

 .٩٨اا حا   األردنول د مؤتمر لمنا ش اا وهى الفكرة ال ل أثنى للي
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وللى أثر ذل  بدأت سأألسأألة مم المشأأاورات الثنائية بيم مصأأر مم جان ، وممثلل    مم         

العراق وسأأأأوريأا ولبنأان والمملكأة العربيأة السأأأأعوديأة واألردن واليمم مم جأانأ   ار وهل 

و   المشأاورات ال ل أسأفرت لم تبلور اتتاهيم رئيسأييم بخصأوف موضأوع الوحدة االتتاه األ

يدلو هلى ما يمكم وصأأف  بالوحدة اش ليمية الفرلية، واالتتاه الثانل يدلو هلى نوع أل  وأ أأم   

مم الوحأدة يظلأ  لمو  الأدو  العربيأة المسأأأأ  لأة وهن تيأأأأمم هأذا االتتأاه بأدوره رأييم فرلييم  

تب ق أحدهما يدلر لوحدة فيدرالية أو  ونفدرالية بيم الدو  المعنية واآلار ي ال  بصأيغة وسأط  

 ال عاون وال نسيق فل سائر المتاالت وتبافس فل الو   نفس  للى اس  ال  الدو  وسيادتاا.  

ولندما اج مع  لتنة تبيأأأأيرية مم ممثليم لم    مم سأأأأوريا ولبنان واألردن والعراق         

رجب  االتتاه    ١٩٤٤أ  وبر   ٧سأأب مبر هلى    ٢٥ومصأأر واليمم )بصأأفة مرا    فل الف رة مم 

الدالل هلى وحدة الدو  العربية المسأأأ  لة بما ال يم  اسأأأ  الها وسأأأيادتاا،  ما اسأأأ  رت للى 

سأدة لاذه الوحدة  " جامعة الدو  العربية ." وللى ضأوء ذل  ت  ال وصأ   تسأمية الراب ة المت

 هلى بروتو و  اشسكندرية الذي صار أو  وثي ة تخص التامعة.  

 اوالً: بروتو و  اشسكندرية: 

  : ٩٩نص بروتو و  اشسكندرية للى المبادئ اآلتية

 يأا  التأامعأة الأدو  العربيأة وتيأأأأ  الأدو  العربيأة المسأأأأ  لأة ال ل ت بأ  االنيأأأأمأا  هياأا ويكون  

 للتامعة متلسا )متل  التامعة  تمث  في  الدو  األلياء للى  د  المساواة.  

مامة متل  التامعة هل : مرالاة تنفيذ ما تبرم  الدو  األلياء فيما بيناا مم اتفا يات   ●

ة ل وثيق الصأالت بيناا وال نسأيق بيم ا  اا السأياسأية تب ي ات ول د اج مالات دوري

لل عاون فيما بيناا وصأأأيانة اسأأأ  اللاا وسأأأيادتاا مم    ال داء بالوسأأأائ  السأأأياسأأأية 

 الممكنة، والنظر بصفة لامة فل  ؤون البالد العربية.  

ف بيم دول يم مم  رارات المتل  ملزمأة لمم ي بلاأا فيمأا لأدا األحوا  ال ل ي ع فياأا اال       

أليأاء التامعة ويلتأ ال رفان هلى المتل  لفذ النزاع بيناما. ففل هذه األحوا  تكون  رارات  

 المتل  ملزمة ونافذة.  

ال يتوو اللتوء هلى ال وة لفذ المنأاولأات بيم دول يم مم دو  التأامعأة  مأا ال تتوو   ●

 ية دولة مم دولاا.  هتباع سياسة اارجية تير بسياسة جامعة الدو  العربية أو أ

يتوو لك  دولة مم الدو  األليأأاء بالتامعة أن تع د مع دولة أارى مم دو  التامعة أو   ●

 غيرها اتفا يات ااصة ال ن عارض مع نصوف هذه األحكا  وروحاا.  

 االل راف بسيادة واس  ال  الدو  المنظمة هلى التامعة ببدودها ال ائمة فعال.  ●

 ما ا أأأ م  البروتو و  للى  رار ااف بيأأأرورة اح را  اسأأأ  ال  لبنان وسأأأيادت ،         

وللى  رار أار بأال بأار فلسأأأأ يم جزا هأامأا مم البالد العربيأة، وح وق العر  فياأا ال يمكم 
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المسأاس باا مم غير هضأرار بالسأل  واالسأ  ال  فل العال  العربل، ويت  للى الدو  العربية 

 م بالعم  للى تب يق أمانيا  المشرولة وصون ح و ا  العادلة.  تأييد  يية لر  فلس ي

وأايرا نص فل البروتو و  للى أن )تشأأأك  فورا لتنة فرلية سأأأياسأأأية مم أليأأأاء        

 .اللتنة ال بييرية المذ ورة لل يا  بإلداد مشروع لنظا  متل  التامعة

فياا بيم الدو  العربية . وو ع للى   ولببث المسأائ  السأياسأية ال ل يمكم ابرا   اتفا يات •

األو   تشريم  ٧هذا البروتو و  ر سأاء الوفود المشأار ة فل اللتنة ال بيأيرية وذل  فل 

    واليمم ال ل و ع  ١٩٤٥ انون الثانل    ٣  باسأأ ثناء السأأعودية ال ل و ع   فل ١٩٤٤

  .  ١٩٤٥  / باا /  ٥ فل

 

 

 ثانيا: ميثاق التامعة العربية: 

روتو و  اشسكندرية الوثي ة الرئيسية ال ل وضع للى أساساا ميثاق جامعة الدو   مث  ب       

العربيأة و أأأأارك فل هلأداده  أ  مم اللتنأة السأأأأيأاسأأأأيأة الفرليأة ال ل أوصأأأأى بروتو و   

اشسأأكندرية ب شأأكيلاا ومندوبل الدو  العربية المو عيم للى بروتو و  اشسأأكندرية، ميأأافا  

دية واليمم وحيأر مندو  األحزا  الفلسأ ينية  مرا  . وبعد هليا  مندو  لا     مم السأعو

ا  ما  مشأأأروع الميثاق  ن اج لسأأأ ة لشأأأر اج مالا ل دتاا األاراف المذ ورة بم ر ووارة  

  ث  ه رار  ١٩٤٥مأارس،  ذار    ٣فبراير/  أأأأبأاا و  ١٧الخأارجيأة المصأأأأريأة فل الف رة بيم  

  وو ع لليأ  ١٩٤٥مأارس،  ذار    ١٩ي  الصأأأأيغأة الناأائيأة لميثأاق جأامعأة الأدو  العربيأة ب أار

منأدوبو الأدو  العربيأة )ولأددهأا سأأأأبع دو   فل اح فأا  أ ي  لاأذا الغرض ب صأأأأر الزلفران 

مأارس/  ذار مم  أ  لأا  هو يو     ٢٢ . وأصأأأأبل يو   ١٩٤٥مأارس/  ذار    ٢٢بأال أاهرة فل  

 االح فا  بالعيد السنوي لتامعة الدو  العربية.  
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 ثالثا  االنيما  والعيوية فل جامعة الدو  العربية: 

مأادة وثالثأة مالحق، نص الميثأاق    ٢٠ي أأل  ميثأاق جأامعأة الأدو  العربيأة مم ديبأاجأة و       

للى أنأ  يبق لكأ  دو  لربيأة مسأأأأ  لأة االنيأأأأمأا  لتأامعأة الأدو  العربيأة، وي   ت أدي  الأ   

للى متل  التامعة فل أو  اج ماع يع ده  االنيأأأأما  لألمانة العامة الدائمة، ويعرض ال ل   

 .١٠٠بعد ت دي  ال ل 

وت  س  ليوية التامعة العربية هلى ليو أصلية وليو باالنيما ، والعيوية األصلية       

هل المثب أة للأدو  العربيأة المسأأأأ  لأة السأأأأبع ال ل و عأ  للى ميثأاق التأامعأة. والعيأأأأويأة  

ر لدة  أأأأروا أهماا أن تكون الدو  لربية باالنيأأأأما  لم اريق ت دي  ال  بذل  بعد تواف

دولة،   ٢٢ومسأأأ  لة. بدأت ليأأأوية جامعة الدو  العربية بسأأأبع دو  وأصأأأبل لددها اآلن 

 .  ١٩٩٣و ان  جزر ال مر  ار دولة انيم  للتامعة لا   

ومم اال  تبليأ  ميثأاق جأامعأة الأدو  العربيأة والمبأادئ ال ل اسأأأأ مأ  للياأا يمكم تسأأأأتيأ   

 اآلتية:  المالحظات الثالث

أن الميثأاق جأاء توفي أا بيم االتتأاهيم ال  ري وال ومل ممأا انعك  للى ال بأار  األولى:          

التامعة منظمة ت و  للى ال عاون االا ياري بيم الدو  األليأأأاء فياا للى أسأأأاس  الدتل 

المسأأأاواة واالح را  الم باد  لالسأأأ  ال ،  ما العك  للى وضأأأعاا  منظمة بيم البكومات  

 وليس  سل ة فو ية تعلوها.  

أن الميثاق جسأد حالة مم ال وافق السأياسأل والرضأاء العا  بمعنى أن التامعة   والثانية:       

ل  تنشأأأ مم اال   يا   وة ه ليمية مسأأي رة بفرض هرادتاا للى اآلاريم ب  جاءت ثمرة مم 

 ال واونات بيم األاراف المعينة. 

ب أالأدة اشجمأاع فل ال صأأأأويأ     أن مبأدأي السأأأأيأادة والمسأأأأاواة رتبأاً األاأذ  والثأالثأة:       

 واا يارية نظا  األمم المش رك وح  المناولات بال رق السليمة.  

ومث  هذا الرضأأا العا   أسأأاس لبناء المنظمة  ان  ل  هيتابية  ما  ال  ل  سأألبيات ، أما      

أن   ان لامال هيتأابيأا فألن  حافس للى تمسأأأأ  النظأا  وضأأأأمم ل  مرون أ  وحا  دون انفراد 

لة واحدة أو لدد مبدود مم الدو  بالسأي رة للى التامعة، وأما أن ل  سألبيات  فأن   الدة دو

اشجمأاع أدت أحيأانأا هلى  أدر مم التمود والشأأأأكليأة فل األداء ببيأث تبر أ  التأامعأة بفعأاليأة 

 حينما توفر اشجماع ل راراتاما والعك   صبيل.  

  العربية ألو  مرة للى جدو  ألما   مة وت  هدراج موضأأوع تعدي  ميثاق جامعة الدو       

 ، توال  منا شأ   فل لدة مؤتمرات  مة الح ة،  ما تم  منا شأة همكانية ١٩٧٤الرباا لا   

ت وير التأامعأة الايكأ  أو اشداري ومنصأأأأ  االمانة العأامة، و ذل  نو   موضأأأأوع ت وير  

ال  صأأأأأادي   و رر المت  ا١٩٨٧المنظمأات العربيأة الم خصأأأأصأأأأأة فل  مأة لمأان لأا   
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واالج مالل للى أثر ذل  ت ليص لدد المنظمات ال ائمة بدمف بعيأاا، ببيث ل  يب فس بكيان 

مسأأ    مم المنظمات العربية الم خصأأصأأة سأأوى المنظمة العربية لل ربية والث افية والعلو   

 والمنظمة العربية لل نمية اشدارية ومنظمة العم  العربية. 

 العربية:  رابعا: أهداف التامعة الدو   

تاأدف جأامعأة الأدو  العربيأة هلى توثيق الصأأأأالت وتم يم الروابط بيم الأدو  العربيأة،        

وصأأأأيانة اسأأأأ  اللاا والمبافظة للى أمم المن  ة العربية وسأأأأالم اا فل مخ ل  المتاالت  

السأأياسأأية واال  صأأادية والث افية واالج مالية والصأأبية، للى أسأأاس اح را  اسأأ  ال  هذه  

وسأأأأيأادتاأا، وتوجيأ  جاودهأا لمأا فيأ  اير البالد العربيأة وصأأأأالح أحوالاأا وتأأميم   الأدو 

مسأأ  بلاا، وتب يق أمانياا و مالاا اسأأ تابة للرأي العا  العربل فل جميع الدو  العربية.  ما 

تاأدف هلى تعأاون الأدو  األليأأأأأاء فل التأامعأة، تعأاونأا وثي أا وف أا ألنظمأة  أ  دولأة مناأا  

 : ١٠١وبخاصة فل المتاالت ال الية    و روفاا الموضولية

الشأؤون اال  صأادية والمالية، ويدا  فل ذل  أييأا ال باد  ال تاري والمعامالت التمر ية   -١

 والن ود والزرالة والصنالة.

 أأؤون االتصأأاالت والمواصأأالت، ال رق والسأأك  البديدية وال يران والمالحة والبريد   -٢

 والبرق والاات .  

 .   ١٠٢الشؤون االج مالية والث افية والصبية -٣

المبأافظأة للى السأأأأال  واألمم العربييم، هذ تخ ص التأامعأة العربيأة بمنع البرو  بيم  -٤

 للى نفساا مم أي ال داء. الدو  العربية وتوفير األسبا  ال ل تتعلاا  منة 

باشضأأأأافة هلى األهداف المنصأأأأوف للياا صأأأأراحة فل ميثاق التامعة العربية، يمكننا      

 اس خالف أهداف أارى مم نص الميثاق بصورة ضمنية ومم بيناا: 

تبرير الوام العربل: وبخاصأأة الدو  المب لة اح الال لسأأكريا مم  ب  دو  أجنبية،  ●

تيأأمم الميثاق نصأأوصأأا صأأريبة ت ال  بالمواجاة المبا أأرة مع بالرغ  مم لد  

الدو  االسأأأأ عمارية. ولكم هدف تبرير فلسأأأأ يم  ان دائما أحد األهداف الرئيسأأأأية 

 .   ١٠٣لتامعة الدو  العربية

تب يق الوحدة العربية: ل  ينص ميثاق التامعة العربية صأأأأراحة للى ال بار الوحدة   ●

التامعة. هال أن البعذ يرى أن ال مايد ل ب يق الوحدة العربية يعد العربية مم أهداف 

الاأدف األصأأأأيأ  والبعيأد للتأامعأة، ويرى فريق  ار فل التأامعأة العربيأة )بأديال هزيال  

 حيث أ د ميثاق التامعة للى اس  ال  الدو  العربية وسيادتاا.    ١٠٤للوحدة العربية 
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   سات وأبرم  لدة اتفا يات مناا:ول ب يق هذه األهداف أنشئ العديد مم المؤس

 اتفا ية تساي  ال باد  ال تاري.   -

 ال عريفة التمر ية الموحدة.   -

 هنشاء المؤسسة المالية العربية لإلنماء اال  صادي.  -

 اتفا ية الوحدة اال  صادية.   -

أوجب  المادتان الخامسأة والسأادسأة مم الميثاق للى الدو  األليأاء لد  اللتوء هلى ال وة        

لب  المناولات النا أئة بيناا، ل ب يق مبدأ األمم والسأال  العربل،  ما أوجب  اللتوء هلى متل   

التامعة لعرض النزاع وفذ الخالف ال ائ  بيناا هما بال بك  أو بالوسأأااة، ومم واجبات متل   

التأامعأة حأا  نشأأأأوء نزاع بيم دول يم لربي يم أن ي أداأ  لفذ النزاع ، فأإذا حأدث االف بيم 

دول يم لربي يم ال يبق للتامعة أن ت دا  لفيأأأ  هال هذا ال  مناا ذل ،  ما أن  راراتاا ليسأأأ   

 ملزمأة لألاراف الم نأاولأة. و أد ت  تعأديأ  هأذا النظأا  بعأد تو يع اتفأا يأة الأدفأاع العربل المشأأأأ رك

، وال ل أ رت اتخأاذ ال أدابير والوسأأأأائأ .... بمأا فل ذلأ  ال وة المسأأأألبأة.... لرد أي ١٩٥٠لأا   

ال أداء ي ع للى دولأة مم الأدو  األليأأأأاء،  مأا أ رت االتفأا يأة  أالأدة األغلبيأة )أغلبيأة الثلثيم ، 

 : ١٠٥وتر   االا صاف الناائل فل حفس السال  لمتل  األمم

 عربية: اامسا: مبادئ جامعة الدو  ال

  تيمم ميثاق التامعة المبادئ الرئيسية ال ل تسير للياا جامعة الدو  العربية وهل:

 االل زا  بمبادئ األم  الم بدة.  -١

 المساواة ال انونية بيم الدو  األلياء.  -٢

 لد  ال دا  فل  ؤون الدو  األلياء.  -٣

 المسالدة الم بادلة.   -٤

.المسأأاواة بيم الدو  األليأأاء، حيث يكون للتامعة متل  ي أل  مم ممثلل الدو  األليأأاء ١

وي ناو  ممثلو دو  التامعة رئاسأأة المتل . فالدو  العربية واألليأأاء فل التامعة تمث  جميعا  

فل  –ماما  ان ووناا السأأأأياسأأأأل أو اال  صأأأأادي وماما  ان حتماا اش ليمل   –  الدة لامة 

 امعة،  ما أن لك  دولة مناا صوت واحد ولاا ذات الوون.  أجازة الت

.المبافظة للى سأأيادة الدو  األليأأاء. ف د أ د ميثاق للى اسأأ  ال  الدو  العربية وسأأيادتاا  ٢

لي  فل مواجاة الدو  غير العربية فبسأأ  ب  فل مواجاة بعيأأاا البعذ. أما أحكا  ال صأأوي   

ال رارات هل اشجماع، وال رار الذي ال ي خذ باشجماع فل التامعة ف د جعل  ال الدة فل هصأأأأدار 

 .  ١٠٦ال يلز  هال مم صوت للى هذا ال رار

 
 م.  ١950لعام . المادة الحادي عشر من اتفاقية الدفاع العربي المشترك ١06
العمل العربي  وبخاصة في مجال اتخاذ القرارات التي تفعل الدور األكبر إلعاقة عمل جامعة الدول العربية كانت ألحكام التصويت . لقد ١07

 المشترك.  
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.مبدأ المسأأأالدات الم بادلة، والم صأأأود بالمسأأأالدات هنا هو المسأأأالدة ال ل ت دماا التامعة  ٣

أنأ  للأدو  األليأأأأاء فل حأا  االل أداء للياأا أو ال اأديأد بأاالل أداء للياأا. حيأث نص الميثأاق للى  

فل حا  و وع ال داء دولة للى دولة مم أليأأأأاء التامعة أو اشأأأأل و ول ، فللدولة المع دى 

للياأا أو الماأددة بأاالل أداء أن ت  لأ  دلوة المتل  التأامعأة لالنع أاد فورا. وي رر المتل   

 ال دابير الالومة لدفع هذه االل داء. 

ال داء مسأألل ي ع للى أية دولة أو أ ثر وتعاهدت الدو  األليأأاء فل التامعة للى أن             

مناأا أو للى  واتاأا، ال أداء للياأا جميعأا، ولأذلأ  فأإناأا لمال ببق الأدفأاع الشأأأأرلل الفردي 

والتمأالل لم  يأاناأا تل ز  بأأن تبأادر هلى معونأة الأدولأة أو الأدو  المع أدي للياأا وبأأن ت خأذ للى 

سأأ خد     ما لدياا مم الوسأأائ  بما فل ذل  الفور منفردة ومت معة  افة ال دابير واشجراءات وت

 . ١٠٧اس خدا  ال وة المسلبة لرد االل داء وهلادة األمم والسال 

مبأدأ لأد  ال أداأ  فل الشأأأأؤون الأدااليأة للأدو  األليأأأأأاء، ببيأث تب ر   أ  دولأة فل الأدو     ٣

الدو ، وت عاد   األلياء نظا  البك  ال ائ  فل دو  التامعة األارى وتع بره ح ا مم ح وق تل

بأأن ال ت و  بعمأ  ياأدف هلى تغيير ذلأ  النظأا ، ويكون ال عأاون في  بيم الأدو  العربيأة ببسأأأأ   

نظأا   أ  دولأة مناأا وأحوالاأا. و أد تأأرجل ت بيق مبأدأ لأد  ال أداأ  فل الشأأأأؤون الأدااليأة بيم  

ا  فل هاار  اليأأيق واالتسأأاع، ف ارة نتد أن الدو  األليأأاء فل التامعة  د تناولوا أمورا تد

الشأأؤون الداالية ببتة الدفاع لم الفكرة ل ومية وتارة أارى نتد أن تعاون الدو  األليأأاء 

ي   فل هاار هذا المبدأ. و د اسأأأأ بعد وأضأأأأعوا الميثاق لكم ما مم  أأأأأن  أن يم  هذا المبدأ 

 . ١٠٨او أن تن اف دولة لربية سياسية تخل  سياسة التامعة العربيةو اس بعاده  لد  ج

بدا فذ المناولات بيم الدو  األليأأاء فل التامعة بال رق السأأليمة، حيث ال يتوو اللتوء  م  ٤

هلى ال وة لفذ المنأاولأات بيم دول يم أو أ ثر مم دو  التأامعأة، فأإذا نشأأأأأ  بيناأا االف ال 

لة أو سأيادتاا أو سأالمة أراضأياا، ولتا الم ناولون هلى متل  التامعة  وي علق باسأ  ال  الد

 لخالف،  ان  رار المتل  نافذا وملزما.  لفذ هذا ا

 سادسا: الايك  ال نظيمل لتامعة الدو  العربية: 

  ت كون جامعة الدو  العربية مم ثالثة فروع رئيسية أنشئ  بم  يى نصوف الميثاق، وتل  هل: 

 . متل  التامعة.  ١

 . اللتان الدائمة.  ٢

 .مؤسسة ال مة العربية.  ٣

 . األمانة العامة.  ٤

 
نافذة المفعول منذ  المشترك والتعاون االقتصادي في إطار الجامعة العربية  ضحت اع :المادة الثانية من معاهدة الدف. الجامعة العربية ١08
 م. ١952/ ب/22
 .  ٤25، ص 2، ط ١97٤العربية، القاهرة، مفيد شااب : المنظمات الدولية، دار الناضة . ١09
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هأذا بخالف األجازة النل أنشأأأأأأتاأا معأاهأدة الأدفأاع العربل المشأأأأ رك ال ل أبرمأ  فل لأا         

، وهى األجازة ال ل سأأب   اش أأارة هلياا، واألجازة ال ل ت  هنشأأا ها بم  يأأى  رارات  ١٩٥٠

وروافده، ومر ز    صادرة لم متل  جامعة الدو  العربية مم  بي  هيئة اس غال  مياه نار األردن

ال نمية الصأنالية للدو  العربية، ومعاد الغابات العربل.. ال   ما أنشأأت التامعة أو  أتع  للى 

هنشأأاء منظمات م خصأأصأأة بادف تتميع األنشأأ ة اال  صأأادية واالج مالية للى أسأأ  فنية 

المعنية وتخليصأأاا، بدرجة أو بأارى، مم ال ع يدات السأأياسأأية. هذا بخالف المتال  الووارية  

بشؤون الصبة والسياحة واألمم )الداالية  وفيما يلل ه ارة لألجازة الثالثة الرئيسية ال ل نص 

 الميثاق للى هنشائاا:  

   متل  التامعة:-أ

يعد هذا المتل  هو أللى سأأأأل ة داا  التامعة، وي أل  مم ممثلل جميع الدو  األليأأأأاء بما 

فيا  ممث  منظمة ال برير الفلسأأأ ينية، ويكون لك  منا  صأأأوت واحد ماما بلغ لدد الممثليم، 

للما بأن مم حق الدو  األلياء أن تبدد مس وى ال مثي  الذي  د ير ى هلى مس وى ر سائاا أو  

، دون أن يغير ذلأ  مم ابيعأة المتل  .ويخ ص المتل  ببسأأأأأ  المأادة الثأالثأة مم ي أ  لنأ 

 الميثاق ب ب يق اشغراض األتية: 

 .مرالاة تنفيذ ما تبرم  الدو  األلياء مم اتفا يات فل مخ ل  المتاالت.  ١

 .اتخاذ ال دابير الالومة لدفع العدوان الفعلل أو المب م  الذي  د ي ع للى هحدى الدو  األلياء. ٢

 .فذ المناولات بيم الدو  األلياء بال رق السلمية مث  الوسااة وال بكي .٣

 .تبديد وسائ  ال عاون مع الايئات الدولية وبما يبفس السل  واألمم الدولييم.  ٤ 

 عا  للتامعة.  .تعييم األميم ال٥

 تبديد أنصبة الدو  األلياء فل ميزانية التامعة وه رارها.   ٦

 .وضع النظا  الداالل الخاف ب ، وباللتان الدائمة، وباألمانة العامة.  ٧

 اللتان الدائمة:  –  

ينص الميثاق فل المادة الرابعة للى تشأأكي  لدد مم اللتان الدائمة المعنية بمخ ل  متاالت       

ن فيما بيم الدو  األليأأأاء، وهى اللتان ال ل  ارت فيما بعد هلى اسأأأ بداث المزيد مناا  ال عاو

العربية  ما  ان البا  بالنسأبة للتنة السأياسأية ال ل أنشأأتاا  -لمواجاة مسأ تدات العال ات العربية

الممارسأأة العملية ول  تنشأأا بنص صأأريل مم الميثاق. ويترى ال مثي  فل    مم اللتان الدائمة 

بمندو  واحد لم    دولة، ويكون ل  صأأأوت واحد، ويعيم متل  التامعة رئي     لتنة لمدة 

لأاميم  أابليم لل تأديأد. وتصأأأأأدر  رارات اللتأان بأأغلبيأة أصأأأأوات الأدو  األليأأأأأاء للمأا بأأن 

اج مالاتاا ال تصل هال ببيور غالبية الدو  األلياء مناا وت م ع هذه اللتان ببق تشكي  لتان  

بالشأأأؤون الفنية الم خصأأأصأأأة،  ما يبق لاا أن توصأأأل بدلوة ابراء مم الدو    فرلية تعنى
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األليأأأاء فل التامعة لالسأأأ فادة بخبراتا  لند الباجة وفى متا  ت وي  أداء هذه اللتان، يمكم 

اش أارة هلى دورها فل هنتاو العديد مم مشأرولات االتفا يات ال ل أبرم اا الدو  األليأاء وال ل  

ف اتفا ية الدفاع المش رك وال عاون اال  صادي، واتفا ية االتباد العربل، واتفا ية تدا  فياا بخال

 تسلي  المترميم وبروتو و  معاملة الفلس ينييم فل الدو  العربية.  

  مؤسسة ال مة العربية: -ج

لمنا شأأأأة موضأأأأوع  يا  اسأأأأرائي  ب بوي     ١٩٦٤انع دت أو   مة لربية فل ال اهرة لا       

األردن، واتخذت ال مة  رارا ينص للى ضأأرورة انع اد ال سأأ  العربية بشأأك  دوري مترى نار  

أي سنويا، هذا الم ل  يمث  م لبا لربيا م كررا ااصة مع تنامل الدور الذي بات  تلعب  مؤسسة 

ال مة للى مسأأأ وى النظا  العربل وتعدد أبعاد هذا الدور و أأأعباا، وذل  بدءا مم مباول اا )أي  

ء مؤسأأسأأات سأأواء نص للياا الميثاق أو ل  ينص مث  مبكمة العد  العربية و لية ال مة  هنشأأا

 تسوية المناولات بيم الدو  العربية والو اية مناا.  

 رار ينص للى ه رار    ٢٠٠٠ث  اتخذت  مة ال اهرة المنع دة فل أ  وبر/ نشأأأأريم األو  لا       

  مكمأ  للميثأاق: ي رر ال أادة العر  وه  هأذا مبأدأ دوريأة انع أاد ال مأة العربيأة وهدراجأ  فل مل

يل  ون فل هأذه المرحلأة الأد ي أة ال مأاد اآلليأة الخأاصأأأأة بأاالنع أاد الأدوري المن ظ  لل مأة العربيأة 

  وأ ر صأأيغ اا الناائية  ١١٤وال ل وافق للياا متل  جامعة الدو  العربية فل دورت  األايرة )

 ال مة. اج ماع ووراء الخارجية العر  ال بييري لاذه 

ولبر ال ادة العر  مم ث  ا  فل أن االنع اد الدوري المن ظ  لل مة العربية سأأوف يسأأا  فل      

دل  العم  العربل المشأ رك فل  افة المتاالت وبخاصأة المتا  اال  صأادي...." و ما يالحس فإن  

لع د أو   مة مثلما  ان  الفيأية المر زية أي  يأية الصأراع العربل.... شسأرائيلل هل المبرك  

لربية لمواجاة االاماع اشسأأأرائيلية فل المياه العربية، فإلاا  ان  هل الدالل لمأسأأأسأأأة ال مة 

وتصأالد    ٢٠٠٠سأب مبر/ أيلو    ٢٨وال ماد دوري اا للى أثر اندالع االن فاضأة الفلسأ ينية فل  

 سياسات ال مع اشسرائيلل بشك   ير مسبوق فل مباولة شامادها.  

 العامة لتامعة الدو  العربية: األمانة  –د 

تنظ  المادة الثانية لشأأأأرة مم الميثاق وضأأأأع األمانة العامة للتامعة ال ل أ أأأأير هلى أن ي       

تشأكيلاا مم أميم لا  وأمناء مسأالديم ولدد مم المو فيم، وأن متل  التامعة هو الذي يعيم 

بمواف ة   -ديد، فيما ي ولى األميم العا األميم العا  بأغلبية الثلثيم ولمدة ام  سأأنوات  ابلة لل ت

المتل  تعييم األمناء المسأأالديم والمو فيم الرئيسأأييم فل التامعة، ول د تعا   للى منصأأ   

األميم العا  لتامعة الدو  العربية سأ ة أمناء ه  السأادة: لبد الرحمم لزا ، ومبمد لبد الخالق  

لبد المتيد، ولمرو موسأى الذي ليم   حسأونة، ومبمود رياض، والشأاذلل ال ليبل، ود، لصأم 

 .  ٢٠٠١أمينا لاما فل لا   

 

 



 

 90 

 ويبدد النظا  األساسل ماا  األميم العا  للى النبو ال الل : 

الماأا  اشداريأة والفنيأة، وتشأأأأمأ  م أابعأة تنفيأذ  رارات متل  التأامعأة ولتأاناأا، وتبأديأد   .١

تأاري  دورات انع أاد متل  التأامعأة، و توجيأ  الأدلوة لع أد اج مأالأات متل  التأامعأة 

 واللتان الدائمة، وتنظي  ألما  السكرتارية ذات الصلة، وهلداد ميزانية التامعة.  

حق حيور اج مالات متل  التامعة والمشار ة فل منا شة  الماا  السياسية، وت يمم  .٢

الموضأأأولات المعروضأأأة للي ، وحق ت دي  ت ارير أو بيانات  أأأفوية ومك وبة لم أية 

مسأأأأألة يببثاا المتل ، وحق توجي  نظر المتل  أو الدو  األليأأأأاء فل التامعة هلى  

ظمأات الأدوليأة، وحق  مسأأأأأألأة ي أدر األميم العأا  أهمي اأا، وحق تمثيأ  التأامعأة لأدى المن

 ال بدث باس  التامعة وال وج  للرأي العا  بالبيانات الالومة.  

والتدير بالذ ر أن الشأأق السأأياسأأل مم لم  األميم العا   د ت ور ت ورا  بيرا مع اتسأأاع         

 أنش ة التامعة وتعدد أبعاد تل  األنش ة ومتاالتاا.  

 سابعا: دور جامعة الدو  العربية: 

جامعة الدو  العربية للى ام داد تاريخاا مم ال يا  بأدوار أربعة رئيسأية يمكم اش أارة  تمكن     

   هلياا بإيتاو للى النبو ال الل:

اشسأاا  فل حصأو  الدو  العربية للى اسأ  اللاا، حيث برو دور التامعة للى سأبي  المثا  فل -أ

متأا  دل  جاود ال برر فل دو  مثأ  التزائر، وسأأأأل نأة لمأان، واليمم التنوبل ) بأ  وحأدة  

 أأ ري اليمم ، والسأأودان. ومث  هذا الدور  ان هو السأأب  المبا أأر فل اتسأأاع حت  ليأأوية 

ا ت د ، ل شأأم  اثن يم ولشأأريم دولة لربية للى حيم ل  ي عد لدد الدو  المو عة  التامعة للى م

 للى الميثاق ال أسيسل سبع دو .  

 –العربية، ومم نماذجاا النزاع المصأأري  –المشأأار ة فل تسأأوية بعذ المناولات العربية   - 

.  ١٩٨٧  اليمنى لأا   –، واليمنى  ١٩٦٣التزائري لأا     –، والمغربل  ١٩٥٨السأأأأودانل: لأا   

ويالحس أن  أدرة التأامعأة فل هأذا المتأا   أد ارتب أ  بأدرجأة  بو  األاراف الم نأاولأة لأدورهأا،  

وهى ن  ة تبدو أهمي اا للى ضأوء ما هو معروف مم  ون سأل ة التامعة ال تعلو فوق سأل ات  

،  ١٩٦١األليأأاء.  ما أنشأأأت التامعة  وة أمم مؤ  ة بمناسأأبة النزاع الكأأأأأأوي ل العرا ل ما  

 ورت دبلوماسية مؤتمرات ال مة العربية.  وا

العربل لبر متمولة المنظمات الم خصصة ال ل تشكل  للى مخل   -تشتيع ال عاون العربى -ج

المسأأ ويات داا  هاار التامعة واارج . ففل هاار التامعة، ث  هنشأأاء منظمات اتسأأع لشأأاااا  

الشأؤون العلمية والث افية، ووسأائ   ليشأم  مسأائ  العمالة، وال نمية اال  صأادية واالج مالية، و

االتصأأأا  واشلال ، و د نايأأأ  بعذ المنظمات مث  منظمة العم  العربية والصأأأندوق العربل  

لإلنمأاء اال  صأأأأأادي واالج مأالل. والمنظمأة العربيأة لل ربيأة والث أافأة والعلو ، واتبأاد هذالأات 

كية، بال عبير لم تل  االه مامات الدو  العربية، واالتباد العربل المواصأأأالت السأأألكية والالسأأأل

والنشأأأأااأات  أافأة. واأارج هاأار التأامعأة نشأأأأط العمأ  الن أابل العربل بتاأد ال يغفأ  مم التأامعأة 
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وب نسأأأأيق مسأأأأ مر بيم أجازتاا  ومم هنا جاء  يا  اتبادات المباميم واألاباء والصأأأأبفييم  

 والب و ييم والعما  العر ... ال .  

مخ ل  المبأافأ  والمنظمأات الأدوليأة مثأ  األم  الم بأدة ومنظمأاتاأا    تمثيأ  الأدو  العربيأة فل  –د  

الم خصأأأأصأأأأأة ومنظمأة الوحأدة اشفري يأة، وال عأاون مع هأذه األايرة للى تكويم اأائفأة مم 

المؤسأسأات المشأ ر ة مث  المصأرف العربل لل نمية فى هفري يا، والصندوق العربل لل روض، هذا 

 فل البوار مع أوروبا فل ح بة السبعينيات.  هلى جائ  دور التامعة العربية   رف  

وسأأواء أ ان  التامعة العربية فكرة لربية صأأافية وتسأأعى ل ب يق الوحدة العربية أ   ان        

فكرة التامعة العربية هنكليزية األصأأ  وضأأعاا )هيدن  فل مباولة شجااض فكرة ال ومية العربية 

اليو  ح ي أة وا عأة للينأا أن ن ورهأا ونبولاأا هلى    والوحأدة العربيأة الب ي يأة، فأالتأامعأة العربيأة

 هيئة لربية تخد  الوحدة العربية وتسعى  ل ب ي اا.  
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 الثاممالفص  

 مزايا وحصانات

 جامعة الدو  العربية 

 :  ١٠٩المبرر ال انونل لاذه البصانات

أسأأأاس هذه البصأأأانات واالم ياوات غائل أو و يفل وهى دلامة أسأأأاسأأأية السأأأ  ال           

 المنظمات الدولية ول دلي   درتاا للى العم .  

 األساس االتفا ل: 

وأييأا هناك األسأاس االتفا ل وف ا لما ورد بنص المادة ال اسأعة مم ميثاق التامعة وال ل           

العربيأة الراغبأة فيمأا بيناأا فل تعأاون أوثق، وروابط أ وى، ممأا   تنص للى أنأ  "لأدو  التأامعأة

 نص للي  هذا الميثاق، أن تع د بيناا مم االتفا ات ما تشاء ل ب يق هذه األغراض. 

والمعأاهأدات واالتفأا أات ال ل سأأأأبق أن ل أدتاأا، أو ال ل تع أدهأا فيمأا بعأد، دولأة مم دو          

 التامعة مع أية دولة أارى، ال تلز  وال ت يد األلياء اآلاريم." 

 حصانات وام ياوات جامعة الدو  العربية: 

 أوال: حصانات وام ياوات  كائم  الونل.  

 دو  األلياء فل جامعة الدو .  ثانيا: حصانات وام ياوات ممثلل ال

 ثالثا: حصانات وام ياوات مو فل التامعة.  

 رابعا  حصانات وام ياوات الخبراء.  

 حصانات وام ياوات جامعة الدو  العربية: 

   حصانات وام ياوات جامعة الدو  العربية  كائم  انونل: –أوال  

 البصانة ال يائية.   .١

 حرمة المبانل والستالت.   .٢

 االم ياوات المالية.   .٣

 حرية االتصا .   .٤
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 البصانة ال يائية:  .١

وتمنل هذه البصأأانة لمم لكات المنظمة وم رها ل  م ع ببصأأانة ضأأد أي لتراء  انونل فيما لدا 

ال أدر الأذي ت نأاو  لنأ ، فل حأاالت معينأة بأالأذات وفيمأا ي علق ب بو  المنظمأة بأأن ترفع للياأا  

 الدلوى وال يم د هذا ال ناو  هلى هجراءات ال نفيذ. 

 حرمة المبانل والستالت:   .٢

والادف مناا حفس  رامة المنظمة ولد  ان ااك سأأري اا والسأأماح للمو فيم الدولييم بمبا أأرة 

 مااما  و واجباتا  اليومية باس  ال .  

فال يسأأمل بداو  السأأل ات المبلية مبان المنظمة وت ادد هذه ال فاصأأي  وف ا لالتفا ات  -

ولي  وف ا لالتفا ات العامة الم عل ة بالبصأأانات    الخاصأأة بالمرا ز الرئيسأأية للمنظمات

 الدولية.  

وتوفر هأذه البصأأأأانأات البمأايأة ضأأأأد ال اأديأد الخأارجل وذلأ  لنأد ل أد اج مأالأات معينأة  -

 ف وفر لاا البماية واألمان ضد ال اديد الخارجل الذي يعكر أمناا.  

 ألميم العا .  ويمكم تو يع البتز للى الملكية الخاصة اب ا للشروا ال ل ي بلاا ا -

وهناك حصأأالة لبماية المبانل مم الترائ  ال ل  د ترتك  ضأأدها  وف ا التفا ات ااصأأة   -

 بالم ر الرئيسل ولي  االتفا ات العامة.  

يوجأد حق فل الأ  اشيواء دااأ  مبأان المنظمأة الأدوليأة هال فل    أذلأ  حق الملتأأ :فال  -

حاالت البر  أو االضأ را  فيمنل حق اللتوء وذل  بالنسأبة للمو فيم اللذيم ي عرضأون  

لخ ر اأاف بسأأأأبأ  جنسأأأأي ا  أو ديأان ا  فللمنظمأة منل حق اللتوء وذلأ  فل البأاالت  

 واألغراض اشنسانية.  

ااصأة بالمنظمة الدولية ضأد الم البة أو المصأادرة أو   وتوجد حصأانة دولية لبق الملكية -

نزع الملكية أو أي نوع مم أنواع ال دا  الذي  د ي ع مم جان  السأأأل ات ال شأأأريعية أو  

 ال نفيذية أو ال يائية وذل  بالنسبة للمم لكات.  

أما بالنسأأأبة للسأأأتالت فال ت م ع بالبصأأأانة الدولية أييأأأا بادف تأميم مالمة وحفس   -

 ق األصلية، وشب اء صفة السرية للستالت الرسمية.  الوثائ

 و ذاك بالنسبة للبصانات الن دية والمالية :  .٣

 البصانات وال سايالت الن دية:  -

للمنظمة أن تب فس برصأأأأيد ن دي أو ذه  ولاا تبوي  لرصأأأأيد مم لملة هلى أارى، ولاا          

 البق والبرية فل هدارة حساباتاا  ما تشاء ، و ذل  هلفاء  افة أنش ة المنظمة مم اليرائ .  

 البصانات واالم ياوات المالية:   -
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وت مثأ  البصأأأأأانأات واالم يأاوات المأاليأة ال ل ت م ع باأا منظمأة جأامعأة الأدو  العربيأة فل        

وااللفاء مم الرسأأأو  التمر ية وال يود المفروضأأأة للى  –اشلفاء مم اليأأأرائ  المبا أأأرة 

 الصادرات والواردات.  

 واشلفاء مم اليرائ  المبلية وضرائ  المبيعات.   -

 

 وتم ع المنظمة الدولية أييا ب سايالت فل المواصالت واالتصاالت:   .٤

وهى ت مث  فل البرية والسأرلة السأيما فل حاالت المفاجآت لذا ال تخيأع مراسأالت التامعة         

للر ابة ولاا حق اسأأأأ عما  الشأأأأفرة وهرسأأأأا  البريد واسأأأأ  بال  فل ح ائ  م م عة بام ياوات  

 ة.  وحصانات الب ائ  الدبلوماسي

وهناك اتفا يات مبرمة أييأأا ت علق ب سأأايالت ال يران فل بعذ الباالت، الخاصأأة  وذل         

 بصفة اس ثنائية.  

 حصانات وام ياوات ممثلل الدو  األلياء فل جامعة الدو  العربية: –ثانيا  

الل" :  مم ميثاق التامعة الم م عون بالمزايا والبصأأأأانات للى النبو ال   ١٤حددت المأدة          

ي م ع أليأاء متل  التامعة وأليأاء لتاناا ومو فوها اللذيم ينص لليا  فل النظا  الداالل  

 باالم ياوات والبصانات الدبلوماسية أثناء  ياما  بعملا ."  

فانأاك ثالث فئأات ت م ع باأذه االم يأاوات والبصأأأأأانأات الأدبلومأاسأأأأيأة وه  ممثلل الأدو          

 .األلياء، وألياء لتان التامعة، والمو فيم اللذيم يشملا  النظا  الداالل

فليسأأأأ  هنأاك صأأأأعوبأة فيمأا ي علق ب م ع منأدوبل الأدو  لأدى جأامعأة الأدو  العربيأة أو لأدى        

 نات واالم ياوات لصف ا  ال مثيلية.  اللتان الخاصة بالبصا

 البصانات واالم ياوات ال ل ي م ع باا العاملون فل هاار التامعة:   –ثالثا  

)أ  البصأأانات واالم ياوات ال ل ي م ع باا  أفة مو فل األمانة العامة بالتامعة : وي م ع مو فل  

  الل:  ألتامعة العربية بالعديد مم البصانات واالم ياوات للى الوج  ال

البصأانة ال يأائية : فيم نع ايأوع مو فل التامعة لالا صأاف ال يأائل الوانل ح ى   .١

 ال ي   مسائل ا  لم ال صرفات الصادرة لنا  أثناء تأدي ا  أللمالا . 

حيأث ي م ع مو فل التأامعأة ببعذ اشلفأاءات المأاليأة مثأ  اشلفأاء    ام يأاوات مأاليأة : .٢

 اليريبل للى مرتباتا  وللى المكافآت ال ل ي  اضوناا.  

أما غير مو فل التامعة فا  ي م عون بام ياوات  اصأأأرة للى تأجي  تنفيذ ال زاماتا  بأداء        

 لى ال  األميم العا .  الخدمة الوانية،  لما دل  حاجة العم  هلى جاوده ، بناء ل

و أذلأ  بأالنسأأأأبأة للمو فيم األجأانأ ، في م عون بمتمولأة مغأايرة مم االم يأاوات مثأ  ال م ع      

بال والد الخاصأأة ب يد األجان  وهجراءات اش امة والاترة، وي م عون بمتمولة مم ال سأأايالت  



 

 95 

ال ل تمنل لا  لنأد لودتا  ألواأانا  ، و أذلأ  اشلفأاء مم الرسأأأأو  التمر يأة للى األم عأة 

 ال ل يبملوناا معا  لند اس ال  ألمالا  بدولة الم ر.  واألدوات  

)   البصأانات واالم ياوات ال ل ي م ع باا  بار مو فل التامعة: وي صأد بكبار مو فل التامعة  

األميم العأا  واألمنأاء المسأأأأالأدون، وهى ذات البصأأأأانأات الكل ي م ع باأا  بأار مو فل األمأانأة  

 .١١٠العامة

 الخبراء: وت مث  فل :رابعا: حصانات وام ياوات  

 .لد  جواو ال بذ لليا  أو حتزه  أو حتز أم ع ا  الشخصية.  ١

 . البصانة ال يائية أثناء وبعد ان ااء مأموري ا  فيما يصدر للا  بصدف ا   ٢

 الرسمية أثناه ممارسة لملا .  

 . حرمة المبررات والوثائق.  ٣

 التامعة برسو  ااف أو . حق اس عما  الرمز، وتسلي  المراسالت بينا  وبيم  ٤

 فل ح ائ  دبلوماسية مخ ومة.  

.  ذل  ال سأأأأايالت فيمأا ي علق بالنظ  الخاصأأأأة بالعملة المالية و ذل  ما ي علق مناا بأم ع ا   ٥

 الخاصة.  

 .أايرا هلفائا  وأوالده  ال صر وووجاتا  مم  يود الاترة وهجراءات  يد األجان .  ٦

ب يق مصأأألبة التامعة العربية  ولذا يبق لألميم العا  رفعاا  وتمنل لا  هذه البصأأأانات ل        

 .١١١هذا  ان  تبو  دون تب يق العدالة  وم ى  ان رفعاا ال يير بمصلبة جامعة الدو  العربية
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