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 الدّول

 المنظمات الدولية



 يتفق المعنيون في العالقات الدولية بأن الدولة هي الفاعل الرئيس في مسرح

 السياسة الدولية 

 سيادة والسبب في ذلك أنها تتمتع بالـ 

 

والسيادة هي المعيار الذي يميز الدولة عن غيرها من الجماعات الدولية 

 



 المساواة
الشخصية 

 القانونية

 حق االستقالل
حق المساهمة 
 في الحياة الدولية



1- المساهمة في الحياة الدولية؛ 

ال يجوز أن تقوم الدول الكبرى القوية باالستيالء على الدول األخرى 

وبالتالي يعطي هذا الحق للدول الحق في التسلح والدفاع عن النفس 

2- االستقالل؛ 

ال تخضع الدولة ذات السيادة ألية سلطة خارجية أخرى إال بموافقتها 

 بعاد أي تدخل في شؤونها الداخلية بكل الوسائل إويسمح للدول بالعمل على

 الممكنة

 



3- الشخصية القانونية؛ 

ذ تعد الدولة مجموعة بشرية تمتلك مساحة إقليمية محددة وأفراد يحملون إ

 أسمها

 لها القدرة على التمتع بالحقوق والواجبات ومنها؛ االعتراف المتبادل بين

الدول، الصالحية في تعيين الممثلين عنها في المحافل الدولية، وتصبح طرفا 

 في المعاهدات والمنظمات الدولية

4- حق المساواة؛ 

 الدول متساوية من الناحية القانونية عن طريق التمتع بالحصانات القضائية

 وعدم التمييز والمساهمة في المنظمات الدولية

 

 



 ال يعني خضوع الدولة لقواعد القانون الدولي عدم التمتع بالسيادة وال يعد

 تقييدا لها؛ 

 ألن السيادة تتفق كليا مع قبول الدول لقواعد القانون الدولي التي تقيد حرية

عملها، ألن الجوهر يعني بأن التقييد في هذه الحالة قد تم بشكل حر وليس 

 بشكل مفروض عليها من قبل سلطة خارجية أعلى منها في مجال عملها 

 ومن جهة أخرى ال يعني أن تحوز الدولة على السيادة الداخلية بمعنى تأييد

المواطنين، أهليتها للتأثير في المجاالت الدولية؛ ألن السيادة والوضع 

 القانوني تعتمد على االعتراف والقبول من قبل الدول األخرى

 مالحظات مهمة 



 معيار القوة

دول عظمى، الدول الكبرى، دول متوسطة، الدول •
 الصغرى، وفي تصنيفات أخرى الصغيرة

 التكنولوجي-االقتصادي-المعيار السياسي

-المعيار العسكري، التوجه الفضائي، األنظمة االجتماعية•
االقتصادية، التنمية، الجغرافية السياسية واالقتصادية، 

 التقدم العلمي والتكنولوجي والمعيار السياسي



 هي جماعات قائمة بموجب عاهدة تعقد بين عدة دول، ووجودها يعبر عن

قامة هيئات خاصة إظاهرة التعاون في المجتمع الدولي، ويؤدي تأسيسها إلى 

 تشكل وجودا قائما بذاته يتألف من الدول المكونة لها

 والسبب الرئيس لتشكيلها هو؛ أن الدول باتت تدرك بأن حجمها غير كاف

 لتلعب دورا عالميا مهما، لذا أخذت تسعى لتجميع نفسها في كيانات جماعية

؛ االتحاد األوربي الذي يمثل التعبير األكثر شموال عن هذه السياسةمثال 



 هناك اتجاهان في تصنيف المنظمات الدولية؛
 

المنظمات الدولية بوصفها 
 العبا رئيسا في العالقات الدولية

المنظمات الدولية بوصفها 
 العبا ثانويا في العالقات الدولية



 يتفق عدد من الباحثين بأن المنظمات الدولية هي العب

 رئيس في العالقات الدولية ألنها؛
 

تتمتع بحق التمثيل 
الدبلوماسي وتقوم 
 بعمليات الوساطة

تتمتع بالشخصية 
 القانونية

لها دور كبير في 
إبراز مشاكل 
 الدول النامية 

تساهم في تطوير 
قواعد القانون 

 الدولي



 تتمتع بالشخصية القانونية؛ -1 

تمنح عادة من الدول األعضاء 

تتحول سلطة الدول األعضاء إلى سلطة محدودة 

تتمتع بحياة خاصة ونوع من الحرية إزاء الدول األعضاء 

 حق التمثيل والوساطة؛ -2

 تقوم بإيفاد مراقبين وتعقد اتفاقيات متنوعة 

وتجري مفاوضات مع الدول 

 مثال؛ قيام منظمة الوحدة األفريقية بمهمة الوساطة في الحرب التي دارت بين

 1999عام  واريتيرياأثيوبيا 

 

 

 



 تساهم في تطوير قواعد القانون الدولي؛ -3

باألخص في مجال العالقات االقتصادية 

ساهمت في تطوير قواعد قانون الخدمة المدنية الدولي وغيرها 

 لها دور مهم في إبراز مشاكل الدول النامية؛ -4

 تعد عامال مهما لألداء السياسي ألن الدول ال تستطيع وحدها حل مشاكلها

 المعاصرة 

 وقد استفادت الدول النامية من كثرتها العددية داخل المنظمات الدولية في

 وضع إستراتيجية جديدة تتجاوز ما تحدده الدولة بشكل منفرد



 أما على الجانب األخر فيرى البعض بأن المنظمات الدولية هي العبا

 ثانويا في العالقات الدولية لعدة أسباب؛

 

أغلب اتفاقات السالم 
والمعاهدات تمت خارج 
 نطاق المنظمات الدولية

قراراتها ليست ملزمة 
بل ممكن أن تسمى شبه 

 قرارات

ال ينفصل دورها عن 
 إرادة الدول األعضاء

هناك بعض الكتّاب 
السوفييت ينكرون 
الشخصية القانونية 

 للمنظمات

 ال تمتلك إقليما 
قرار التنازل عن السيادة 
يرجع إلى إرادة الدول 

 األعضاء



1- ال ينفصل دور المنظمات عن إرادة الدول المؤسسة لها؛ 

 إذ يتعين عليها أن تلعب دورا مستقال عن إرادة الدول األعضاء إذا أرادت أن

 تلعب دورا فاعال في العالقات الدولية

2- قراراتها ليست ملزمة؛ 

 فقرارات المنظمات الدولية ال تعدو أن تكون توصيات ال تتمتع بأي تأثير

 ملزم

 وإن تمتع بعض أجهزة المنظمات بسلطة اتخاذ القرار على نحو مستقل يعد

 وضعا استثنائيا

 ألن تبني القرار يتطلب موافقة مسبقة من جانب كل الدول األعضاء والتنفيذ

 يتوقف على الموافقة الالحقة

 



3- أغلب اتفاقات السالم تمت خارج إطار المنظمات الدولية؛ 

وذلك عن طريق االتفاق بين الدول العظمى 

 إن اتفاقات نزع السالح بين القوتين العظميين في فترة الحرب الباردة تمت

 خارج نطاق األمم المتحدة وغيرها

4- قرار التنازل عن السيادة يرجع إلى إرادة الدول المؤسسة للمنظمة؛ 

وهذا التنازل ال يكون عادة إال بحدود 

 وترجع هشاشة المنظمات الدولية إلى الدول التي تقف خلف أجهزتها نتيجة

 عدم االنسجام السياسي بينها في بعض األحيان

 وأيضا صغر حجم االختصاصات المنقولة إلى المنظمة من قبل الدول

 المؤسسة والتي ال تسمح لها أن تمارس السلطة على الدول األعضاء



5- ال تمتلك إقليما؛ 

 وبالتالي فإنها تبقى مجبرة على التوقيع مع الدول المضيفة لها على اتفاقيات من أجل
 في اإلقليم المعني بهاتحديد االمتيازات والحصانات التي تتمتع 

وبدون وجود تنازالت من الدول المعنية فال توجد فعالية للمنظمة الدولية 

6-  ينكر بعض الكتاب والباحثين السوفييت تحديدا وجود شخصية قانونية للمنظمات
 الدولية؛

إذ تختلف حقوق الدول عن حقوق المنظمات 

فحقوق الدول مستمدة من سيادتها 

بينما تستند حقوق المنظمات إلى اتفاقات الدول األعضاء 

 الدول بهاأي إنها حصيلة حقوق السيادة التي تتمتع 

 وبالتالي ال تعمل المنظمات إال ضمن الصالحيات المدونة التي وقعت عليها الدول
 المؤسسة لها

 هذا فضال عن وجود بعض الدول التي تخلق األزمات في بعض المنظمات، األمر
 الذي يضر بمصداقية المنظمة ودورها 



 تبقى المنظمات الدولية العبا رئيسا في العالقات الدولية على الرغم من

المتخصصين في هذا الشأن، بسبب الدور الذي تلعبه في هذا  بيالجدل 

 الميدان

 ،وال يمكن تجاهل تنامي دورها الكبير في إدارة التفاعالت الدولية المعاصرة

باألخص المحاوالت المستمرة من أجل إيجاد الحلول لألزمات الدولية 

 واإلقليمية المختلفة




