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 المحاضرة االولى 

 التطور التارٌخً للمنظمات الدولٌة

 تعد المنظمات الدولٌة ولٌدة المرن التاسع عشر بالتزامن مع تبلور فكرة الدول المومٌة وتطور مفهوم

المصالح والعاللات الدولٌة. إذ أن تطور هذه العاللات ٌمتضً وجود تنظٌم لها ، وذلن ألن حاالت 

 نطاله تلن الحاالت.والسلم تتطلب إطارا معٌنا تحل فً  الحرب

فلو عدنا إلى الحمبة الزمنٌة التً سبمت المرن الرابع عشر لوجدنا أن المجتمعات كانت صغٌرة 

تعٌش حالة من االكتفاء الذاتً وكان هذا منطمٌا فً ظل تباعد المسافات بٌن تلن المجتمعات  منغلمة

لم ٌكن من المتصور لٌام  االتصال بل وحتً انعدامها فً بعض األحٌان ، ولذلن مع للة وسابل

بسٌط بٌن تلن الجماعات ومن ثم ال ٌمكن الكالم عن عاللات بٌن تلن  احتكان أو اتصال ولو بشكل

 من خالل :  الجماعات ، غٌر أن تطور تلن الجماعات

 ازدٌاد عدد نفوسها واستمرارها...  1

 دخول التنظٌم السٌاسً على حٌاتها... 2

ال واالنتمال وتطورها) أدى إلى تماربها ومن ثم احتكاكها ، أما وأسالٌب االتص وسابلوجود  3

 بصورة التعاون. بصورة التنالض والصراع أو

 ان شكل االحتكان األول كان بصورة الصراع، اذ احتاجت المجتمعات البدابٌة إلى التوسع واالنتشار

مصالح مادٌة عبر ولجأت إلى صٌغة العنف والحروب الطاحنة أما دفاعا عن النفس أو لتحمٌك 

هذه الولابع الصورة األساسٌة لنمط العاللات الدولٌة التً تطلبت إٌجاد نوع من  الغزو. ومثلت



كالهدنة وانهاء المتال وتبادل األسرى ودفع الفدٌات والتعوٌضات  المعالجات لتنظٌم تلن األمور

 والصلح....

ولٌة باتجاه صورة أخرى هً صورة ، دفعت الصراعات والحروب بالعاللات الدومن الجانب الثانً

بٌنها والمتمثلة باالتفالٌات والتحالفات لتحمٌك الموة المادٌة الالزمة للحصول على المكاسب  التعاون

 أو الدفاع عن النفس من أجل البماء واالستمرار. عن طرٌك الهجوم

 تً لم ترتك إلى مستوىنوعا من العاللات البدابٌة ال (ي التناحر والتعاون)أوشكلت هاتان الحالتان 

العاللات السابدة اآلن بٌن الدول. لكنها مثلت البداٌة ، إذ أن وجود هذه العاللات انما ٌمتضً 

تنظٌم لها ٌتالءم معها ، ذلن ألن حاالت الحرب والسلم والهدنة واالحالف  بالضرورة وجود

ذلن ال ٌعنً حتما وجود فً نطاله تلن الحاالت ، غٌر أن  واالتفالٌات تتطلب إطارا معٌنا تحل

من صور التنظٌم الدولً ووسٌلة من وسابله  منظمات تموم بهذا الدور ، ألن المنظمات هً صورة

 ولٌست هً التنظٌم ذاته.

واستمر الحال على ذلن حتى المرن الرابع عشر ، إذ بدأت الدعوات بالتصاعد إلٌجاد م نظمات 

لعاللات بٌن الدول ، وتم فٌما بعد طرح العدٌد من بصفة الثبات واالستمرار لتنظٌم ا دولٌة تتسم

 -سبٌل المثال : المشارٌع لذلن ومنها على

م إلنشاء جمهورٌة مسٌحٌة كبرى تضم شعوب  1663سنة ( سلً)مشروع الوزٌر الفرنسً  - 1

 جمٌعها. أوربا

 وهً من أهم المعاهدات آنذان فً 1648( فً عام Westphaliaا )معاهدة صلح وستفالٌ - 2

 -العاللات بٌن الدول ، إذ تمخض عنها جملة لرارات منها: تنظٌم

 -أ انهاء الحروب الدٌنٌة بٌن الكاثولٌن والبروتستانت والمساواة بٌنهم وإتاحة الحرٌة الدٌنٌة. 

 -ب التأكٌد على سٌادة الدولة على إللٌمها وعدم االعتراف بالسٌادة الدٌنٌة. 

 -ج إنشاء سفارات دابمة. 

ا المبدأ األخٌر عن حمٌمة أساسٌة تتمثل فً رغبة الدول فً إلامة عاللات التضامن وٌعبر هذ

 من أجل تحمٌك مصالحها . والتعاون



 -وكانت تلن الدعوات والمشارٌع مدفوعة بعوامل متعددة منها:

الحاجات اإلنسانٌة إلى االستمرار واالمان وذلن لكثرة الكوارث التً أصابت تلن المجتمعات  - 1

الحروب وااللتتال ، فً حٌن لم تكن التحالفات أو الصلح أو االتفالٌات لتمنع ولوع الحرب  ةنتٌج

ٌر ملزمة ال تضمن بماء هً تحاول اصالح اضرارها فضال عن كونها حلوال ولتٌة غ والمتال بل

 والسلم. نحالة األم

ت التً فتحت الطرٌك معرفة المجتمعات اإلنسانٌة بأنواع من المعاهدات التضامنٌة والتحالفا - 2

 من المؤسسات التً تحمك االستمرار لتلن الدول. إلٌجاد نوع

األدٌان السماوٌة والدور الذي مارسته من خالل إٌجاد األرضٌة للتمارب بٌن معتنمٌها والتً  - 3

مبادئ التعاون والسالم واالحتكام للعمل والمنطك. فعلى الرغم من استغالل رجال الكنٌسة  تموم على

المسٌحٌة لغٌر إٌجاد روابط المحبة والخٌر ، ولحساب مصالحهم ، إال أن المسٌحٌة بحد ذاتها  دٌانةال

 سببا لمٌام تكتالت تموم فً إطارها وهو ما تطور إلى منظمات فً فترات الحمة. أوجدت

أما اإلسالم فمد كان عامال أساسٌا فً تجسٌد روابط مبنٌة على أساس مبادئ إنسانٌة كالتعاون 

والصدق والوفاء بالعهد والعدالة....لال تبارن وتعالى فً كتابه الكرٌم: "ٌا أٌها الناس إنا  المحبةو

 ذكٍر وأنثى وجعلناكم شعوبا ولبابل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتماكم". خلمناكم من

ى إن هذه العوامل وغٌرها هً التً رسخت الدعوة لمٌام منظمات دولٌة ، ولكن ما تم طرحه حت

، إذ بدأت الدول األوربٌة بعد الحرب النابلٌونٌة تضع فكرة التاسع عشر كان مجرد مشارٌع المرن

دولٌة موضع التنفٌذ، وذلن عن طرٌك المؤتمرات. فشهدت أوربا بشكل خاص عمد  إٌجاد منظمات

العالمٌة الممتدة منذ انهٌار فرنسا ونفً نابلٌون خارج أوربا.... وحتى الحرب  مؤتمرات خالل الفترة

برٌطانٌا ، )للدول المنتصرة على نابلٌون  1815مؤتمر فٌنا عام  األولى ومنها على سبٌل المثال

برلٌن )المؤتمرات بعد ذلن فً الدول األوربٌة ومنها مؤتمر :  ثم تعددت (بروسٌا ، روسٌا ، النمسا

 .( 1913 - 1912 ، لندن 1967و  1899، الهاي  1878

ذه المؤتمرات إال أنها لم تكن كافٌة لتحمٌك األمن والسلم والتعاون الدولً وعلى الرغم من أهمٌة ه

 وذلن



 -ألسباب منها:

انها تعمد لتحمٌك غاٌات محدودة ، فهً ولتٌة لمعالجة حاالت آنٌة وتنتهً بمجرد بلوغ الغرض  - 1

 استحالة تنفٌذه. منها أو

لولها عالجٌة ولٌست ولابٌة وبخاصة فً غالبا ما ٌكون انعمادها بعد ولوع الحدث ، ومن ثم فح - 2

 الحرب. حالة

ال ٌنبثك عنها أجهزة لمتابعة تنفٌذ لراراتها ، لذلن ٌبمى الكثٌر من هذه المرارات حبرا على  - 3

 ورق.

عزز لصور نظام المؤتمرات الدولٌة من فكرة إنشاء المنظمات الدولٌة الثابتة والمستمرة، لكن فكرة 

السابدة فً المرن التاسع عشر هٌمن علٌها الطابع اإلللٌمً العنصري، لذلن ظهرت الدولً  التنظٌم

 -أساسٌن هما : تلن المنظمات على

ى المؤتمرات المشار أوال: منظمات إللٌمٌة تمتصر العضوٌة فٌها على الدول األوربٌة فمط استنادا إل

 . 1826ا عام ، باإلضافة إلى لارة أمرٌكا التً نظمها مؤتمر بنمإلٌها سابما 

ثانٌا: منظمات متخصصة غالبا ما ٌمتصر نشاطها على المضاٌا الفنٌة ولٌس السٌاسٌة وذلن بسبب 

 -تمسن الدول 

 بمبدأ السٌادة المطلمة ورفضها أن تعرض لضاٌاها السٌاسٌة على منظمات دولٌة.

 -والتصر ظهور هذه المنظمات المتخصصة على :

ة لكثرة المنازعات ، وأول معاهدة وضعت أسس التحكٌم هً منظمات التحكٌم الدولٌة نتٌج - 1

 . 1966الهاي التً ظهرت على أثرها محكمة التحكٌم الدولٌة الدابمة عام  اتفالٌتً

اللجان المنظمة لألنهار الدولٌة وتتركز مهماتها على تنظٌم المالحة فً بعض األنهار الدولٌة  - 2

 رم.بعد حرب الم 1856الدانوب عام  مثل لجنة

اللجان اإلدارٌة وكانت تهدف إلى تحسٌن مج االت االتصاالت والتطورات العلمٌة مثل اتحاد  - 3

 . 1878العالمً عام  البرٌد



واستمر والع المنظمات على هذا المنوال حتى المرن العشرٌن ، إذ ظهرت منظمات عالمٌة 

) ، ففً أعماب الحرب إللٌمٌة) وعامة األهداف (غٌر متخصصة بجانب واحد لٌست العضوٌة (

 األمم ثم ظهور األمم المتحدة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة. العالمٌة األولى تم إنشاء عصبة

 -واستنادا لما تمدم ٌمكن المول أن ظهور المنظمات الدولٌة وتطورها ٌعود إلى عاملٌن أساسٌٌن هما:

تمرات واالحالف ولصورها حاالت الصراع والحروب التً عاشتها أوربا وعجز سٌاسة المؤ - 1

 تحمٌك األمن والسلم الدولٌٌن. فً

التطورات العلمٌة والتكنولوجٌة وبخاصة فً المٌدان االلتصادي وما لعبته من دور فً التمارب  - 2

 المارات. بٌن

تكمن أهمٌة المنظمات الدولٌة فً ولتنا الراهن فً الدور الذي تمارسه فً العاللات الدولٌة وذلن 

 -خالل: من

 انها المكان الذي تلتمً فٌه الدول لمنالشة األمور التً تهمها على أساس رابطة العضوٌة. - 1

االسهام فً حل المشاكل الدولٌة فً المجاالت المختلفة وبخاصة منها التً تهدد األمن والسلم  - 2

 الدولٌٌن.

خالل ما تضعه من معاهدات انها أداة من أدوات تمنٌن لواعد المانون الدولً وتطوٌرها من  - 3

 .تشكل مصدرا من مصادر المانون الدولً العام واتفالٌات
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 المحاضرة الثانٌة 

 تعرٌف المنظمة الدولٌة

، سواء مة فً العاللات الدولٌة المعاصرةأصبحت المنظمات الدولٌة إحدى األدوات الفاعلة المه

صورتها العالمٌة أم اإلللٌمٌة، لتحمٌك التعاون الدولً وحفظ األمن والسلم الدولٌٌن وتمدم  أكانت فً

شامل لها أمرا ال ٌخلو من الصعوبة وازدهاره. ومع ذلن فإن مسألة وضع تعرٌف  المجتمع الدولً

 لكونها حدٌثة النشأة نسبٌا.

من لبل المحكمة الدابمة للعدل الدولً  1927واستُخِدم مصطلح "المنظمة الدولٌة" للمرة األولى عام 

وذهب الكتّاب والباحثون فً اتجاهات  رأٌها االستشاري المتعلك بمضٌة اللجنة األوربٌة للدانوب. فً

لكن أغلب هذه التعارٌف كان  ف المنظمة الدولٌة حسب وجهة نظر كل واحد منهم.متعددة لتعرٌ

فهنان من ركز على الهدف أو   لاصرا من خالل التركٌز على جانب واحد دون الجوانب األخرى.

المنظمات ، كما فً  ة للمنظمات الدولٌة ، ومن ثم فإنه أغفل الجانب الشكلً فً تكوٌن هذهالغاٌ

النظام  "جمٌع أشكال التعاون بٌن الدول التً ترٌد أن تجعل من تعاونها نوعا من تعرٌف هوفمان :

، وتعمل فً وسط لد نشأت بإرادتها ٌسود فً الوسط الدولً، على أن تكون أشكال التعاون هذه

 فٌه الدول أشخاصا لانونٌة مستملة". تكون

من أشخاص المانون الدولً وهنان من عّرف المنظمة الدولٌة بصفتها المانونٌة بوصفها شخصا 

عّرفها الدكتور مفٌد شهاب بأنها : "شخص معنوي من أشخاص المانون الدولً العام ٌنشأ  العام، إذ

من الدول لرعاٌة مصالح مشتركة دابمة بٌنها ، وٌتمتع بإرادة ذاتٌة فً  من إرادات مجموعة

 األعضاء". المجتمع الدولً وفً مواجهة الدول



 طلعت الغنٌمً بأنها: "مؤتمر دولً األصل فٌه أن ٌكون على مستوى وعّرفها الدكتور دمحم

هذا نالحظ ان مزودا بأجهزة لها صفة الدوام وممكنة التعبٌر عن إرادته الذاتٌة".  الحكومات

فً إطار )المنظمة الدولٌة مؤتمرا دولٌا، فً حٌن تم التطرق سابما  التعرٌف تنمصه الدلة ألنه جعل

 عن المؤتمر فً نواح متعددة. إلى أن المنظمة تختلف (السٌاق التارٌخً

بها الدول لتحمٌك غاٌة معٌنة وتكون حان بأنها : "وحدة لانونٌة تُنشِ وعرفها الدكتور عبد العزٌز سر

إرادة مستملة ٌتم التعبٌر عنها عبر أجهزة خاصة بالمنظمة ودابمة". وهنا ٌالحظ أن األستاذ  لها

المانونٌة الذي ٌحتاج إلى تفسٌر لما ٌراد به ، بخاصة وإنه أشار فً مصطلح الوحدة  سرحان استخدم

 الوحدة لها إرادة تعبّر عنها بأجهزة. التعرٌف إلى أن هذه

فً حٌن وضع الدكتور بطرس بطرس غالً تعرٌفا للمنظمة الدولٌة ٌختلف عن التعرٌفات السابمة ، 

لٌدخل فً الغاٌة والنتابج، إذ جاء فً  وصفها بأنها هٌبة دابمة ، كما أنه أسهب فً التعرٌف إذ

بأنها : "هٌبة دابمة تشترن فٌها مجموعة من الدول رغبة منها للسعً فً تنمٌة  تعرٌف المنظمة

مجهود تعاونً تتعهد بسببه أن تخضع لبعض المواعد المانونٌة  بعض مصالحها المشتركة ببذل

 لتحمٌك هذه المصالح".

"هٌبة من الدول ، تأسست  إلى منحى مشابه ، إذ عرفها بأنها :وذهب الدكتور عبد هللا العرٌان 

 وتمتلن دستورا وأجهزة عامة ولها شخصٌة لانونٌة متمٌزة عن شخصٌة الدول األعضاء". ،بمعاهدة

 -من خالل ما تمدم ٌبدو جلٌا أن للمنظمة الدولٌة جانبٌن أساسٌٌن ال ٌمكن إغفال أحدهما:

، رادة الذاتٌة والشخصٌة المانونٌةد هٌبة دابمة هً التً تتمتع باإلالجانب الشكلً: والمتمثل فً وجو

د المظهر المادي للمنظمة الدولٌة ، أي الهٌبة باتفاق الدول األعضاء، وعلٌه فإنها تجسّ  وتموم هذه

 الكابن الحً. بمثابة الجسد لإلنسان أو

ى المنظمة إلى تحمٌمها والتً الجانب الغابً أو الوظٌفً: والمتمثل فً األهداف المشتركة التً تسع

 .األعضاء فٌها تهم الدول

ومن ثم فإن التصار المنظمة الدولٌة على الجانب الشكلً ال ٌمكن أن ٌعطٌها الحٌاة والحركة ما لم 

 بالجانب الوظٌفً الذي ٌجّس د الروح التً ٌجب أن تتوافر للجسد كً ٌكون حٌا. ٌستكمل



 منظمة الدولٌة هً عبارة عن:واستنادا لما تمدم ٌمكن المول أن ال

 (.شخص لانونً اعتباري ٌنشأ بإرادة الدول واتفالها لتحمٌك أهداف مشتركة)

وانطاللا من ذلن ٌمكن تمٌٌز المنظمة الدولٌة عن كل من النظم الدولٌة والتنظٌم الدولً والمؤسسات 

 -على النحو اآلتً: الدولٌة

ولٌة مجموعة المواعد المانونٌة المنّظمة لموضوع معٌن تعنً النظم الد تمٌٌزها عن النظم الدولٌة: -

ولد ٌمثل هذا المصطلح كافة التمالٌد والمواعد  المنصلً والدبلوماسً. بشكل ربٌس. مثل النظام

أسلوبا ٌنظم روابطها وعاللاتها. كالنظم اإلسالمٌة  األساسٌة الممٌزة لجماعة معٌنة والتً اعتمدتها

 والكنسٌة.

ٌمصد بالتنظٌم الدولً الهٌكل العام للجماعة الدولٌة من وجهة نظر  تنظٌم الدولً:تمٌٌزها عن ال -

تطوره إلى ما هو أفضل أو انحداره إلى ما هو أسوأ. ومن ثم فإنه أوسع  دٌنامٌكٌة تشمل احتماالت

مثل إنشاء ٌشمل كل مظاهر العاللات الدولٌة بمعنى آخر فإن التنظٌم الدولً  من مفهوم المنظمات.

والمنصلٌة وإبرام المعاهدات الدولٌة وعمد المؤتمرات وإدخال نظم التحكٌم  عاللات الدبلوماسٌةال

وعلٌه فإن التنظٌم الدولً هو الكل وإن المنظمات  .المانونٌة الدولٌة الدولً وغٌرها من األنظمة

إلٌها المنظمات أخرى فإن التنظٌم الدولً هو الغاٌة التً تسعى  الدولٌة هً الجزء منه. ومن ناحٌة

 الدولٌة.

 تمٌٌزها عن المؤسسات الدولٌة: -

 المؤسسة الدولٌة هً عبارة عن منشأة أو مرفك عام تنشبه دولتان أو أكثر ٌهدف إلى فرض

 التزامات على عاتك األفراد عند استغاللهم لألموال العامة المشتركة للدول أو تنظٌم كٌفٌة استعمالها

وتمارس المؤسسات العامة الدولٌة عمال ال تموم به منظمة  ألعضاء.وٌكون مستمال عن الحكومات ا

وٌمكن تحدٌد أبرز نماط . "المنظمة األوربٌة لتأمٌن المالحة الجوٌة" دولٌة ومن أمثلة تلن المؤسسات

 -االختالف بٌن المنظمة الدولٌة والمؤسسة بما ٌأتً:

 ى أركانها الذاتٌة لتحمٌك عمل محدد هو إدارةالمؤسسة الدولٌة هً أداة للتنفٌذ المادي ، تعتمد عل - 1

 المرفك الدولً، فهً مرفك متحرر من هٌمنة الحكومات والكلمة األخٌرة ألجهزة المرفك ال للدول



 األعضاء، ألن المستفٌدٌن من نشاطه هم األشخاص الذٌن تمدم لهم الفوابد والتسهٌالت التً ٌموم بها

 المرفك العام.

الخاصة التً تضمن استمرارٌتها وفما لدستورها، وان اجهزتها ال تتألف من للمؤسسة وسابلها  - 2

 ، وانما لهم استماللهم الذاتً.ومندوبٌن ٌمثلون الدول فحسب ممثلٌن

للمؤسسة العامة الدولٌة مواردها المالٌة المستملة عن الدول األعضاء، كما أنها هً التً تمرر  - 3

مها. بالعكس من المنظمات الدولٌة التً تعتمد فً مٌزانٌتها بشكل اإلفادة من الخدمات التً تمد كٌفٌة

 .على حصص الدول األعضاء فٌها أساسً

تخضع المؤسسات العامة لمانون دولة الممر وبذلن تختلف عن المنظمة الدولٌة التً تتمتع  - 4

 . وامتٌازات تجاه دولة الممر بحصانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المنظمات الدولٌة 

 د. لٌث الدٌن صالح حبٌب 

 كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة / جامعة االنبار 

 

 المحاضرة الثالثة 

 عناصر لٌام المنظمة الدولٌة "شروط لٌام المنظمة الدولٌة"

من خالل مجمل التعارٌف السابمة ٌمكن المول أن للمنظمة الدولٌة عناصر أساسٌة البد منها لمٌام 

 -وتتمثل هذه العناصر "أو الشروط" بما ٌأتً: المنظمة

العضوٌة فٌها  تنشأ باتفاق دول، وهذا ٌعنً أن : المنظمة الدولٌة عبارة عن هٌبةالصفة الدولٌةأوال: 

فمط ، ومن ثم فال ٌجوز أن تضم األفراد أو الشركات الخاصة أو  (كاملة السٌادة)على الدول  تمتصر

األحمر أو الهالل األحمر. ومن هنا أطلك علٌها البعض تسمٌة المنظمات الحكومٌة  هٌبات الصلٌب

لتً تموم بٌن أفراد أو هٌبات من دول مختلفة بمصد التعاون الحكومٌة ا لتمٌٌزها عن المنظمات غٌر

الصلٌب األحمر الدولٌة، واالتحاد البرلمانً الدولً واالتحاد  فً المجاالت كافة. ومن أمثلتها منظمة

 النسابً العالمً...الخ.

ٌمنع ، إال ان ذلن ال (الحكومٌة وغٌر الحكومٌة)وعلى الرغم من الفرق بٌن النوعٌن من المنظمات 

حول التعاون  (25م )وجود تعاون بٌنها ، ومن أمثلة ذلن ما جاء فً لرار فً عهد عصبة األمم  من

حول امكانٌة تشاور  (71م )الصلٌب األحمر الدولٌة، وما ورد فً مٌثاق األمم المتحدة  مع منظمات

ذات االختصاص  واالجتماعً (التابع لألمم المتحدة) مع الهٌبات غٌر الحكومٌة المجلس االلتصادي

 المشترن.

 ، إال أننا نالحظ وجود بعضممتصرة على الدول كاملة السٌادة وإذا كان شرط أن تكون العضوٌة

 -االستثناءات على ذلن ومنها:



الدول التً تتواجد على أراضٌها لوات أجنبٌة وإن كان ذلن ٌشكل احتالال وانتماصا لسٌادتها ،  - 1

 ة تطلب ذلن االنضمام .ذلن هو وجود حكومة وطنٌ وتعلٌل

تمنح بعض األلالٌم المسماة  (اتحاد البرٌد العالمً)هنان بعض المنظمات المتخصصة مثل:  - 2

 وراء البحار حك العضوٌة فٌها ، وذلن المتداد نشاط هذه المنظمات لٌشمل تلن األلالٌم. ألالٌم ما

التً ال تحظى بصفة دولة هنان بعض المنظمات الدولٌة تمبل فً عضوٌتها بعض المناطك  - 3

سٌاسٌة، مثل المنظمة األوربٌة للتعاون االلتصادي التً لبلت فً عضوٌتها إللٌم الترست  ألسباب

 والذي كان محل نزاع بٌن ٌوغسالفٌا واٌطالٌا. 1954 - 1947 للسنوات

بٌعٌٌن مثل محكمة العدل تمبل بعض المنظمات المتخصصة حك التمثٌل فٌها ألشخاص ط - 4

التً تختار أعضاء لها من األشخاص ذوي الصفات  (الجهاز المضابً لألمم المتحدة وهً)الدولٌة 

 والمؤهلٌن للمناصب المضابٌة الرفٌعة. الخلمٌة العالٌة

تمبل بعض المنظمات مندوبٌن ٌمثلون جهات غٌر حكومٌة فً الدولة مثل منظمة العمل الدولٌة  - 5

 ن التمثٌل فٌها ثالثً ٌشمل ممثلٌن عن الحكومة وأرباب العمل والعمال.ٌكو التً

: تموم المنظمة الدولٌة على أساس رضا الدول باالنضمام إلٌها، انسجاما مع الصفة الرضائٌةثانٌا: 

اإلرادي الذي ٌتجسد فً التزامها بمواعد المانون الدولً وٌتفك مع مبدأ سٌادة الدول  المذهب

تكون الدول المنتمٌة للمنظمة راضٌة بااللتزامات التً تمررها تلن  لٌه ٌجب أنومساواتها. وع

 لاللتزام بمٌثاق المنظمة الدولٌة. المنظمة وأن تعلن رغبتها واستعدادها

، لى االنتماء إلى المنظمة الدولٌةوهنا البد من اإلشارة إال أنه ال ٌمكن تصور إجبار دولة ما ع

، على الرغم من وجود حاالت تلتزم بممتضاها الدول طوعا اختٌارٌةفً هذه المنظمات  فالعضوٌة

 تمررها المنظمة الدولٌة حتى وإن لم تكن عضوة فٌها. ببعض المبادئ التً

ان نطاق مبدأ الرضابٌة ٌمتصر على العضوٌة من حٌث االنضمام أو االنسحاب ، وال ٌشمل ما 

 صوٌت ولاعدة األغلبٌة.المنظمة من لرارات والتً تخضع ألحكام الت ٌصدر عن

 -وتترتب على مبدأ أو صفة الرضابٌة النتابج اآلتٌة:



ٌجة اتفاق الدول األعضاء ٌصدر نت (دستور أو عهد أو غٌر ذلن)أن ٌكون للمنظمة مٌثاق  - 1

وهذا المٌثاق ٌحدد عمل المنظمة وطرق االنتساب إلٌها وشروط العضوٌة والصالحٌات  ،المؤسسة

 واألجهزة.

 ألعضاء متساوون من حٌث التمثٌل والتصوٌت بغض النظر عن لوة الدولة وعدد سكانهاان ا - 2

 ومساحتها ومواردها.

ٌمثل فٌه األعضاء كافة  (هٌبة عامة ، مجلس ، مؤتمر)ٌكون للمنظمة مجلس أو جهاز ربٌس  - 3

 .فً عدد الممثلٌن والصالحٌات والتصوٌت وٌأخذ على عاتمه رسم سٌاسة المنظمة بالتساوي

 تساهم الدول األعضاء جمٌعها بمٌزانٌة المنظمة الدولٌة. - 4

ال تكون سلطة المنظمة فوق سلطة الدول األعضاء ، ألن الدول هً التً أنشأت المنظمة  - 5

 مارستها للحموق السٌادٌة والتً ال تسمح بوجود سلطة أعلى من سلطة الدول األعضاء.مبموجب 

ٌزة عن إرادة الدول األعضاء المنظمة الدولٌة إرادتها الخاصة بها والمتم: تمتلن اإلرادة الذاتٌةثالثا: 

وذلن بمجرد لٌامها، وهذه نتٌجة منطمٌة العتبار المنظمة شخصٌة معنوٌة لانونٌة. وهو ما  ،فٌها

المستملة لهذه الشخصٌة. على العكس من المؤتمر الدولً الذي ال ٌحظى بمثل  ٌعنً وجود اإلرادة

 مجموعة إرادات الدول المشاركة فٌه. تعبّر لرارته عنهذه اإلرادة و

وهنان رأي لبعض الكتاب ٌنكر فٌه وجود اإلرادة المستملة للمنظمة ، وٌمول انها عبارة عن إرادات 

، فً حٌن أن هذا ع، وٌعطً دلٌال على ذلن بصدور المرارات باإلجمااألعضاء فٌها جمٌعها الدول

 ادة المستملة للمنظمة فً حالة صدور المرارات باألغلبٌة.الكتاب ٌؤكد وجود اإلر البعض من

 -وهنا ٌمكن الرد على هذا الرأي من خالل ما ٌأتً:

تنصر ف إرادة الدول إلى مجرد والعة التصوٌت على تكوٌن المنظمة ، بٌنما تمتد إرادة  - 1

 تكوٌنها إلى عمل معٌن. المنظمة بعد

وأخرى باألغلبٌة، ولذلن لٌس من المنطمً االعتراف فً أٌة منظمة هنان لرارات باإلجماع  - 2

 المستملة للمنظمة فً حالة األغلبٌة وانكارها فً حالة اإلجماع. باإلرادة



إذن ٌمكن المول أن المنظمة الدولٌة لها إرادتها الذاتٌة الخاصة بها والمستملة عن إرادة الدول 

 -الذي تترتب علٌه النتابج اآلتٌة: األعضاء ، األمر

تُنسب األعمال الصادرة عن المنظمة جمٌعها إلى هذه المنظمة وال تنصرف إلى الدول  - 1

 األعضاء فٌها.

تتحمل المنظمة مسؤولٌة ما ٌصدر عنها من تصرفات على وجه االستمالل وال تتحمل الدول  - 2

 مسؤولٌة ذلن. األعضاء

ء والهٌبات والمنظمات األخرى ٌمكن للمنظمة أن تحتج باستمالل إرادتها تجاه الدول األعضا - 3

 جمٌعها.

ٌكون المرار الصادر باألغلبٌة ملزم للدول األعضاء كلها بما فً ذلن الدول التً لم تصوت إلى  - 4

 المرار. جانب

 تجري المنظمة ما تشاء من التصرفات المانونٌة فً حدود مٌثالها، كعمد المعاهدات واالتفالٌات، - 5

 .ل األعضاءبغض النظر عن موافمة الدو

تكون لها شخصٌتها المانونٌة وذمتها المالٌة المستملة، فلها حمولها وعلٌها التزاماتها بحدود  - 6

 المٌثاق.

وأخٌرا ال بد من التنوٌه ان إرادة المنظمة الدولٌة هً إرادة اختصاصٌة أو وظٌفٌة ٌحكمها مٌثاق 

 ما تتمتع الدول بإرادة مطلمة.وإذا خرجت عن حدود المٌثاق خالفت الشرعٌة ، بٌن المنظمة،

أهداف مشترن ة بٌن الدول : تعبّر المنظمة الدولٌة عن إرادة لتحمٌك مبدأ االستمرارٌةرابعا: 

فً ممدمتها تحمٌك األمن والسلم الدولٌٌن. وبما أن هذه األهداف دابمة ومستمرة فإن  ، لعلاألعضاء

دابمة أٌضا. وتمت اإلشارة سابما أن صٌغة  تستخدم لتحمٌمها ٌجب أن تكون التً (المنظمة)األداة 

 لتحمٌك األهداف لكونها صٌغة مؤلتة. المؤتمرات الدولٌة لم تكن كافٌة

ولٌس الممصود من دوام المنظمة أن تعمل أجهزتها كل الولت من أجل تحمٌك أهدافها. بل ٌكفً أن 

 .أي ولت تراه مناسبالها كٌان خاص دابم ومستمر، بحٌث ٌمّكنها من ممارسة نشاطها فً  ٌكون
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 المحاضرة الرابعة 

 التكٌٌف المانونً للمنظمة الدولٌة

ٌمصد بالتكٌٌف المانونً هنا الوصف المانونً للمنظمة الدولٌة، أي هل تعد المنظمة الدولٌة شخصا 

أشخاص المانون الدولً العام أم ال؟ والكالم عن الشخصٌة المانونٌة ٌحدد إمكانٌة إٌجاد حموق  من

كان الفمه لد استمر على أن الدول لها شخصٌة لانونٌة وتحملها االلتزامات. فإذا  للمنظمة الدولٌة

وجهات النظر بشأن الشخصٌة المانونٌة للمنظمة الدولٌة، وانمسم الفمه إلى  دولٌة، فإن هنان تباٌن فً

 -ثالثة اتجاهات:

هذا : وٌرى أن شخص المانون الدولً العام الوحٌد هو الدول، ومن أصحاب االتجاه التملٌدي - 1

"مجموعة المواعد التً تحدد ، الذي عّرف المانون الدولً العام بأنه : (فوشً)ٌه الفرنسً الفمالرأي 

الدول وواجباتها فً عاللاتها المتبادلة". ومن ثم فإن المنظمة الدولٌة وفما لهذا المذهب لٌس حموق 

نون أشخاص المانون الدولً. وهذا الرأي فٌه نوع من التطرف فً ظل اتساع نطاق الما شخصا من

 المنظمات الدولٌة وازدٌاد أهمٌتها. الدولً ولٌام

ذا المذهب، أن الفرد : وذهب باتجاه متطرف آخر، إذ ٌرى أصحاب هاالتجاه الموضوعً - 2

شخص المانون على الصعٌدٌن الوطنً والدولً، لذلن أنكر على المنظمات وحتى الدول اإلنسان هو 

لمعنوٌة هً مجر د افتراض ال وجود له هذا من المانونً من منطلك أن الشخصٌة ا صفة الشخص

أخرى أن المانون الذي ٌتضمن الحموق وااللتزامات ٌتوجه إلى من ٌدرن هذه  ناحٌة، ومن ناحٌة

األمر الذي ٌنطبك فمط على الشخص الطبٌعً الذي ٌملن العمل واالدران.  الحموق وااللتزامات

ذا ن أشخ اص المانون الدولً. وٌالحظ على هالمنظمات الدولٌة م ووفك هذا الرأي أٌضا ال تعد

وذلن ألن اإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌمارس الحموق وااللتزامات  ،المذهب التطرف وعدم الدلة أٌضا



مباشرة وانما عن طرٌك دولته. ومن جهة أخرى فإن انكار  التً ٌمررها المانون الدولً بصورة

ل هذه الشخصٌة لد تأكدت وانها تؤدي وظابف ألن مث الشخصٌة المعنوٌة فٌه الكثٌر من المبالغة

 وتفسر ظواهر لانونٌة.

لٌشمل الدولة والمنظمات : وهو المذهب الذي ٌوسع من أشخاص المانون الدولً االتجاه الثالث - 3

 .نونً واتساع نطالهوحتى األفراد، ونعتمد أن هذا هو االتجاه األصلح واأللرب للتطور الماالدولٌة 

هنا أن أول من نادى بضرورة االعتراف للمنظمات بالشخصٌة المانونٌة الدولٌة هو والجدٌر بالذكر 

عندما لال بتمتع االتحادات اإلدارٌة الدولٌة بهذه الصفة.  1897"بروسبٌرو فٌدوزي" عام  الكاتب

فً مسألة لتل "الكونت  1949العدل الدولٌة االستشاري الذي أصدرته عام  وكان رأي محكمة

فلسطٌن المحتلة لد أكد وبشكل لاطع تمتع المنظمات الدولٌة  وسٌط األمم المتحدة فًبرنادوت" 

كان هو األساس الذي تم االستناد إلٌه إلعطاء  بالشخصٌة المانونٌة الدولٌة. وٌبدو أن هذا الرأي

 الرأي الغالب فً الفمه الدولً. المنظمات الدولٌة جمٌعها الشخصٌة المانونٌة الدولٌة، وأٌضا هو

 نطاق الشخصٌة المانونٌة الدولٌة للمنظمات الدولٌة

ان االعتراف للمنظمة الدولٌة بالشخصٌة المانونٌة الدولٌة ال ٌعنً أن هذه الشخصٌة مطلمة مثل ما 

، بل هً شخصٌة من طبٌعة خاصة محددة بإطار لدرتها على أداء المهام الملماة على الدول تتمتع به

ذلن ألن الشخصٌة المانونٌة الممررة لها هً التً تمكنها من ذلن. ومن  مٌثالها، عاتمها والمثبتة فً

المالبم ألداء تلن الوظابف ، وعلٌه فهً أذن شخصٌة لانونٌة  ثم فال مجال لزٌادتها عن المدر

الدولٌة، إذ مٌّزت بٌن الشخصٌة المانونٌة الدولٌة لكل من  ووظٌفٌة، وهو ما ذهبت إلٌه محكمة العدل

للمنظمة الدولٌة بهذه الشخصٌة ال ٌعنً اطاللا  ولٌة والدولة ، وأكدت أن االعترافالمنظمة الد

ٌشٌر إلى إمكانٌة اكتسابها الحموق وتحّم  ، وانماوالتزامات اعتبارها بمثابة الدولة فٌما لها من حموق

 ابها.استهدفته الدول من انش لها االلتزامات وبالمدر الالزم لممارسة وظابفها وعلى النحو الذي

 النتائج المترتبة على تمتع المنظمة بالشخصٌة المانونٌة الدولٌة

 بما أن المنظمة الدولٌة تتمتع بالشخصٌة المانونٌة الدولٌة الوظٌفٌة ، كما تمّدم ذكره ، فإنها تكون أهال

مة الكتساب الحموق وتحّم ل المسؤولٌة وفً إطار المٌثاق المنشأ لتلن المنظمة ، وتتمثل حموق المنظ

 -ومسؤولٌتها على النحو اآلتً: الدولٌة



 :حموق المنظمة الدولٌةأوال: 

على الرغم من تسلٌمنا بتمتع المنظمة الدولٌة بالشخصٌة المانونٌة الدولٌة الوظٌفٌة ، فإن ذلن ال 

لهذه المنظمة الحموق جمٌعها التً ٌحظى بها أشخاص المانون الدولً ، فالمنظمة الدولٌة  ٌعنً أن

 -مجالٌن أساسٌٌن هما: حمولها فًتمارس 

 :مجال العاللات وفما لمواعد المانون الدولً - 1

انون الدولً وبالحدود التً حك عمد االتفالٌات والمعاهدات والمٌام بالتصرفات وفما لمواعد الم -أ 

أو  دوال)األهداف التً ٌحددها مٌثالها، سواء أكانت مع الدول األعضاء فٌها أو غٌر األعضاء تخدم 

بممتضى شخصٌتها الذاتٌة. ومن أمثلة ذلن ما ورد فً مٌثاق األمم المتحدة حول  (أخرى منظمات

، كذلن ما تبرمه المنظمة عن طرٌك مجلس األمن ( 77م )أحد األلالٌم تحت وصاٌتها  اتفالٌة وضع

، وأٌضا المجلس بما ٌلزمه من لوات ومساعدات وتسهٌالت لحفظ األمن والسلم الدولٌٌن لمد (43م )

 1946كما حصل عندما لامت األمم المتحدة من عمد اتفاق ممر مع سوٌسرا سنة  اتفالٌات الممر

األوربً فً جنٌف، وهنان أٌضا اتفالٌات التعاون بٌن المجلس االلتصادي  إلنشاء ممرها

 .(63م )األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة  واالجتماعً التابع لهٌبة

، أي حك تحرٌن دعوى المسؤولٌة بلوماسٌة لموظفٌها والعاملٌن بهالدممارسة الحماٌة ا -ب 

، وهذا هو رأي محكمة ة أو أحد العاملٌن فٌها من الضرربالتعوٌض عما لد ٌصٌب المنظم للمطالبة

 بصدد ممتل وسٌط األمم المتحدة فً فلسطٌن المحتلة الكونت برنادوت. 1949الدولٌة عام  العدل

مواعد المانون الدولً العام، وذلن فً حدود االختصاصات الممنوحة لها حك التماضً وفما ل -ج 

والتً تمكنها من المٌام بمهامها. فلها حك التماضً أمام محاكم التحكٌم والمحاكم الدولٌة، فً حٌن ال 

تكون طرفا مدعٌا أو مدعى علٌه أمام محكمة العدل الدولٌة ، وانما ٌجوز لها أن تطلب  ٌحك لها أن

 ستشارٌا.رأٌا ا

 :مجال عاللاتها وفما لمٌثالها - 2

تستمد المنظمة حمولا أٌضا من مٌثالها مباشرة فً مواجهة الدول األعضاء وغٌر األعضاء فٌها إذا 

اعترفت تلن الدول لها بذلن أو رغبت بالتعامل معها. وهذا ما أشارت إلٌه المادة األولى من  ما



إذ نصت على: " تتمتع هٌبة األمم المتح دة ، 1946سنة وحصانات األمم المتحدة  اتفالٌة مزاٌا

 .ج ،شراء العمارات واألموال المنمولة وبٌعها .ب ،حك التعالد .أ"بشخصٌة لانونٌة، فلها :

 ". التماضً

 وبناء على ذلن فإن للمنظمة الدولٌة الحموق اآلتٌة:

ن تستطٌع أن تمتلن األموال : فلها ذمة مالٌة مستملة عن ذمم الدول األعضاء، وبذلحك التملن .أ

بما ال ٌتعارض مع مٌثالها،  الثابتة والمنمولة وأن تتصرف فٌها بالبٌع والشراء واإلٌجار والهبة ....

 .والمطبوعات واألفالم لكل أنشطتهاإصدار وبٌع النشرات  ولها

 . داء وظابفهاعلى سلع أم خدمات أل : سواء أكان هذا التعالدحك التعالد لتسٌٌر أمورها الٌومٌة .ب

: فلها أن تكون مدعٌة أو مدعى علٌها أمام المحاكم الوطنٌة بشخصٌتها الخاصة، حك التماضً .ج

 .أكان فً دولة عضوة أم غٌر عضوة سواء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المنظمات الدولٌة 

 د. لٌث الدٌن صالح حبٌب 

 كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة / جامعة االنبار 

 

 المحاضرة الخامسة 

 مزاٌا المنظمات الدولٌة وحصاناتها

إذا أنشبت المنظمة الدولٌة كشخص لانونً دولً فإنه باإلضافة إلى حمولها سابمة الذكر ٌالحظ 

ببعض المزاٌا والحصانات للمٌام بمهامها وبشكل مستمل عن دولة الممر ومحاوالت الضغط  تمتعها

للمنظمات الدولٌة مع المزاٌا والحصانات الرغم من تشابه هذه المزاٌا والحصانات  علٌها، وعلى

 -إال أنها تختلف عنها من حٌث: الدبلوماسٌة إلى حد كبٌر

ال ٌمكن للدبلوماسً أن ٌتمسن تجاه دولته بهذه المزاٌا والحصانات ألنها تمرر أصال لمصلحة  - 1

اء جمٌعها وحتى ممثلها ، بٌنما ٌمكن أن تتمسن بها المنظمة وموظفوها تجاه الدول األعض الدولة ال

 المواطن. دولة

تحدد المزاٌا والحصانات الدبلوماسٌة بٌن الدول على أساس مبدأ المعاملة بالمثل بٌنما ال تموم  - 2

 الرابطة بٌن المنظمة ودولة الممر أو الدول األعضاء. مثل هذه

دون اشتراط لبول  ٌتم منح المزاٌا والحصانات الممررة فً إطار لانون المنظمات الدولٌة تلمابٌا - 3

 المضٌفة ، بٌنما ٌحظى هذا المبول بأهمٌة فً إطار العاللات الدبلوماسٌة بٌن الدول. الدولة

وهنا ٌمكن التساؤل عن مصادر المزاٌا والحصانات للمنظمة الدولٌة ، وهل أنها تكمن فً االتفالات 

 -ٌأتً: أن العرف ٌشكل مصدرها اآلخر؟ وتكمن أهمٌة هذا الموضوع فٌما فمط أم

إذا لامت المنظمة أو نشاط لها على إللٌم دولة غٌر عضوة فٌها ، هنا لد ٌغفل اتفاق الممر  :اوال

 والحصانات دون النص علٌها أو لد ٌشٌر هذا االتفاق إلى اتفالات أخرى . بعض المزاٌا



مزاٌا على تمتعها بإذا لامت المنظمة على إللٌم دولة عضوة ، ونص مٌثالها بشكل عام  :ثانٌا

 وحصانات هنا تظهر أهمٌة المصادر األخرى بخاصة العرف.

كذلن الحال إذا نّصت الموانٌن الداخلٌة لبعض الدول على تمتع المنظمات الدولٌة بمزاٌا  :اثالث

 وحصانات دون تحدٌدها على وجه الدلة.

 -وٌمكن توضٌح كل من المصدر االتفالً والعرفً لهذه المزاٌا والحصانات كما ٌأتً:

 :المصدر االتفالً لمزاٌا المنظمات الدولٌة وحصاناتها - 1

درج العمل الدولً على تحدٌد مزاٌا المنظمة الدولٌة وحصاناتها بموجب اتفالٌات دولٌة أو عن 

 -التشرٌعات الداخلٌة للدول وعلى النحو اآلتً: طرٌك

من مٌثاق األمم  165 -م  كما فً)فمد تحدد المزاٌا والحصانات فً صلب مٌثاق المنظمة  . أ

 .(المتحدة

 لد تعمد بعض المنظمات اتفالٌات عامة تتضمن تل ن المزاٌا والضمانات.  . ب

 اتفالٌات الممر التً تعمدها المنظمة الدولٌة مع الدولة المضٌّفة.  . ج

لد تنص بعض الموانٌن الداخلٌة للدول على مزاٌا المنظمة الدولٌة وحصاناتها، وٌحصل  . د

 ود اتفالٌة الممر مع الدولة.ذلن بمناسبة وج

 :المصدر العرفً لمزاٌا المنظمات الدولٌة وحصاناتها - 2

بالنظر لكون المنظمات الدولٌة حدٌثة النشأة نسبٌا، فإن المواعد العامة التً تحكمها لم تتبلور بعد فً 

من الفمهاء عرفٌة وبخاصة فٌما ٌتعلك بمزاٌا تلن المنظمات وحصاناتها، لذلن فمد ذهب لسم  لواعد

عرف بهذا الصدد. ولكن بعد ظهور األمم المتحدة وتطور المنظمات الدولٌة عالمٌا  إلى إنكار وجود

 عرفٌة بهذا الخصوص. وإللٌمٌا بدأ ظهور لواعد

إن هذه المبادئ وإن كانت حدٌثة النشأة إال أنها استمرت فً االتفالٌات العامة والخاصة واتفالٌات 

عمدتها المنظمات باإلضافة إلى التشرٌعات الداخلٌة وأحكام المحاكم مما ٌعنً وبتكرار  الممر التً



الركن المادي للعرف الدولً وأن شعور الدول بإلزامها ٌعنً توافر الركن  النص علٌها، توافر

 المعنوي لها.

 -وإذا ما استمرأنا تلن االتفالٌات واألحكام نجد أن أهم هذه المزاٌا والحصانات هً: 

: فهً تعامل معاملة السفارات وممرات البعثات حرمة أبنٌة المنظمة وممراتها وملحماتها .أ

ٌجوز التحامها أو تفتٌشها أو محاصرتها من لبل دولة الممر، وٌجب على دولة الممر وماسٌة فال الدبل

ممر المنظمة الممرات والممٌمٌن فٌها، إال أن هذه الحصانة ال ٌجب أن تكون مبررا لجعل  حماٌة تلن

 .أمن دولة الممر أو مصالحها مكانا ٌهدد

 والسؤال الذي ٌثار هنا: هل ٌجوز إعطاء األشخاص المطلوب المبض علٌهم، من جانب دولة الممر،

ة، ء إلى ممر المنظمة؟ والجواب ان هذا الحك ممرر للبعثات الدبلوماسٌالملجأ السٌاسً أو االلتجا

لكن هذه الماعدة ال ٌمكن التمسن بها من لبل المنظمات الدولٌة، لاعدة عدم اإلللٌمٌة،  على أساس

المنظمات واتفالٌات الممر تنص صراحة على عدم جواز أن ٌصبح ممر  كما أن معظم مواثٌك

من المانون أو من تنفٌذ األحكام الصادرة بحمهم. أما فً حالة  المنظمة مأوى لألشخاص الهاربٌن

المنظمة اإلداري فً إعطاء مثل هذا الحك من عدمه .  لمسؤول عدم وجود نص بذلن فاألمر مترون

المنظمة إلخراج ذلن الشخص، ألن ذلن ٌمس  وفً كل األحوال ال ٌجوز لدولة الممر أن تمتحم ممر

 منها. بحصانتها، ولكن ٌجوز لها محاصرتها لمنع هروب الشخص

بك الغٌر التً تحت ٌدها فً كما تكون وثا :ومحاضر جلساتها مصونة المنظمة الدولٌة وثائك .ب

 حكم وثابمها، سواء أكانت هذه الوثابك فً بناٌة المنظمة الرسمٌة أو ممراتها األخرى.

ما لم ٌتنازل عنها ): إذ تتمتع أموال المنظمة وموجوداتها بالحصانة المضابٌة الحصانة المضائٌة .ج

ذٌة التً ال ٌجوز التنازل عنها ، عدا الحصانة ضد االجراءات التنفٌ(العام أو من ٌخولهاألمٌن 

االستٌالء علٌها أو على أموالها أو مصادرتها أو نزع ملكٌتها أو حتى التدخل فٌها  مطلما، فال ٌجوز

 النص فً المٌثاق على خالف ذلن. بأٌة صورة باستثناء

وال ٌجوز  :ع أموال المنظمة المنمولة وغٌر المنمولة للضرائب والرسوم الجمركٌةوخضعدم  .د

األوامر بتمٌٌد االستٌراد والتصدٌر فٌما ٌتعلك بأعمال المنظمة الرسمٌة والتً تفرضها دولة إصدار 

 الممر.



، وٌعفى من برٌد المنظمة الدولٌة برٌدا دبلوماسٌا وٌجوز لها استخدام الحمٌبة الدبلوماسٌةٌعد  .ه

 رسم الطابع وٌكون له األولوٌة على بالً الرسابل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المنظمات الدولٌة 

 د. لٌث الدٌن صالح حبٌب 

 كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة / جامعة االنبار 

 

 المحاضرة السادسة 

 مزاٌا المنظمات الدولٌة وحصاناتها

إذا أنشبت المنظمة الدولٌة كشخص لانونً دولً فإنه باإلضافة إلى حمولها سابمة الذكر ٌالحظ 

ببعض المزاٌا والحصانات للمٌام بمهامها وبشكل مستمل عن دولة الممر ومحاوالت الضغط  تمتعها

للمنظمات الدولٌة مع المزاٌا والحصانات الرغم من تشابه هذه المزاٌا والحصانات  علٌها، وعلى

 -إال أنها تختلف عنها من حٌث: الدبلوماسٌة إلى حد كبٌر

ال ٌمكن للدبلوماسً أن ٌتمسن تجاه دولته بهذه المزاٌا والحصانات ألنها تمرر أصال لمصلحة  - 1

اء جمٌعها وحتى ممثلها ، بٌنما ٌمكن أن تتمسن بها المنظمة وموظفوها تجاه الدول األعض الدولة ال

 المواطن. دولة

تحدد المزاٌا والحصانات الدبلوماسٌة بٌن الدول على أساس مبدأ المعاملة بالمثل بٌنما ال تموم  - 2

 الرابطة بٌن المنظمة ودولة الممر أو الدول األعضاء. مثل هذه

دون اشتراط لبول  ٌتم منح المزاٌا والحصانات الممررة فً إطار لانون المنظمات الدولٌة تلمابٌا - 3

 المضٌفة ، بٌنما ٌحظى هذا المبول بأهمٌة فً إطار العاللات الدبلوماسٌة بٌن الدول. الدولة

وهنا ٌمكن التساؤل عن مصادر المزاٌا والحصانات للمنظمة الدولٌة ، وهل أنها تكمن فً االتفالات 

 -ٌأتً: أن العرف ٌشكل مصدرها اآلخر؟ وتكمن أهمٌة هذا الموضوع فٌما فمط أم

إذا لامت المنظمة أو نشاط لها على إللٌم دولة غٌر عضوة فٌها ، هنا لد ٌغفل اتفاق الممر  :اوال

 والحصانات دون النص علٌها أو لد ٌشٌر هذا االتفاق إلى اتفالات أخرى . بعض المزاٌا



مزاٌا على تمتعها بإذا لامت المنظمة على إللٌم دولة عضوة ، ونص مٌثالها بشكل عام  :ثانٌا

 وحصانات هنا تظهر أهمٌة المصادر األخرى بخاصة العرف.

كذلن الحال إذا نّصت الموانٌن الداخلٌة لبعض الدول على تمتع المنظمات الدولٌة بمزاٌا  :اثالث

 وحصانات دون تحدٌدها على وجه الدلة.

 -وٌمكن توضٌح كل من المصدر االتفالً والعرفً لهذه المزاٌا والحصانات كما ٌأتً:

 :المصدر االتفالً لمزاٌا المنظمات الدولٌة وحصاناتها - 1

درج العمل الدولً على تحدٌد مزاٌا المنظمة الدولٌة وحصاناتها بموجب اتفالٌات دولٌة أو عن 

 -التشرٌعات الداخلٌة للدول وعلى النحو اآلتً: طرٌك

من مٌثاق األمم  165 -م  كما فً)فمد تحدد المزاٌا والحصانات فً صلب مٌثاق المنظمة  . ت

 .(المتحدة

 لد تعمد بعض المنظمات اتفالٌات عامة تتضمن تل ن المزاٌا والضمانات.  . ث

 اتفالٌات الممر التً تعمدها المنظمة الدولٌة مع الدولة المضٌّفة.  . ح

لد تنص بعض الموانٌن الداخلٌة للدول على مزاٌا المنظمة الدولٌة وحصاناتها، وٌحصل  . ذ

 ود اتفالٌة الممر مع الدولة.ذلن بمناسبة وج

 :المصدر العرفً لمزاٌا المنظمات الدولٌة وحصاناتها - 2

بالنظر لكون المنظمات الدولٌة حدٌثة النشأة نسبٌا، فإن المواعد العامة التً تحكمها لم تتبلور بعد فً 

من الفمهاء عرفٌة وبخاصة فٌما ٌتعلك بمزاٌا تلن المنظمات وحصاناتها، لذلن فمد ذهب لسم  لواعد

عرف بهذا الصدد. ولكن بعد ظهور األمم المتحدة وتطور المنظمات الدولٌة عالمٌا  إلى إنكار وجود

 عرفٌة بهذا الخصوص. وإللٌمٌا بدأ ظهور لواعد

إن هذه المبادئ وإن كانت حدٌثة النشأة إال أنها استمرت فً االتفالٌات العامة والخاصة واتفالٌات 

عمدتها المنظمات باإلضافة إلى التشرٌعات الداخلٌة وأحكام المحاكم مما ٌعنً وبتكرار  الممر التً



الركن المادي للعرف الدولً وأن شعور الدول بإلزامها ٌعنً توافر الركن  النص علٌها، توافر

 المعنوي لها.

 -وإذا ما استمرأنا تلن االتفالٌات واألحكام نجد أن أهم هذه المزاٌا والحصانات هً: 

: فهً تعامل معاملة السفارات وممرات البعثات حرمة أبنٌة المنظمة وممراتها وملحماتها .أ

ٌجوز التحامها أو تفتٌشها أو محاصرتها من لبل دولة الممر، وٌجب على دولة الممر وماسٌة فال الدبل

ممر المنظمة الممرات والممٌمٌن فٌها، إال أن هذه الحصانة ال ٌجب أن تكون مبررا لجعل  حماٌة تلن

 .أمن دولة الممر أو مصالحها مكانا ٌهدد

 والسؤال الذي ٌثار هنا: هل ٌجوز إعطاء األشخاص المطلوب المبض علٌهم، من جانب دولة الممر،

ة، ء إلى ممر المنظمة؟ والجواب ان هذا الحك ممرر للبعثات الدبلوماسٌالملجأ السٌاسً أو االلتجا

لكن هذه الماعدة ال ٌمكن التمسن بها من لبل المنظمات الدولٌة، لاعدة عدم اإلللٌمٌة،  على أساس

المنظمات واتفالٌات الممر تنص صراحة على عدم جواز أن ٌصبح ممر  كما أن معظم مواثٌك

من المانون أو من تنفٌذ األحكام الصادرة بحمهم. أما فً حالة  المنظمة مأوى لألشخاص الهاربٌن

المنظمة اإلداري فً إعطاء مثل هذا الحك من عدمه .  لمسؤول عدم وجود نص بذلن فاألمر مترون

المنظمة إلخراج ذلن الشخص، ألن ذلن ٌمس  وفً كل األحوال ال ٌجوز لدولة الممر أن تمتحم ممر

 منها. بحصانتها، ولكن ٌجوز لها محاصرتها لمنع هروب الشخص

بك الغٌر التً تحت ٌدها فً كما تكون وثا :ومحاضر جلساتها مصونة المنظمة الدولٌة وثائك .ب

 حكم وثابمها، سواء أكانت هذه الوثابك فً بناٌة المنظمة الرسمٌة أو ممراتها األخرى.

ما لم ٌتنازل عنها ): إذ تتمتع أموال المنظمة وموجوداتها بالحصانة المضابٌة الحصانة المضائٌة .ج

ذٌة التً ال ٌجوز التنازل عنها ، عدا الحصانة ضد االجراءات التنفٌ(العام أو من ٌخولهاألمٌن 

االستٌالء علٌها أو على أموالها أو مصادرتها أو نزع ملكٌتها أو حتى التدخل فٌها  مطلما، فال ٌجوز

 النص فً المٌثاق على خالف ذلن. بأٌة صورة باستثناء

وال ٌجوز  :ع أموال المنظمة المنمولة وغٌر المنمولة للضرائب والرسوم الجمركٌةوخضعدم  .د

األوامر بتمٌٌد االستٌراد والتصدٌر فٌما ٌتعلك بأعمال المنظمة الرسمٌة والتً تفرضها دولة إصدار 

 الممر.



، وٌعفى من برٌد المنظمة الدولٌة برٌدا دبلوماسٌا وٌجوز لها استخدام الحمٌبة الدبلوماسٌةٌعد  .ه

 رسم الطابع وٌكون له األولوٌة على بالً الرسابل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المنظمات الدولٌة 

 د. لٌث الدٌن صالح حبٌب 

 كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة / جامعة االنبار 

 

 المحاضرة السابعة 

 حٌاة المنظمة الدولٌة

 مٌثاق المنظمة الدولٌة

ن أهم األمور التً ٌثٌرها إنشاء المنظمة الدولٌة هو مٌثالها، إذ أن هذا المٌثاق هو الذي ٌمٌّمها ا

 . معالمها وأهدافها ووسابلها وأجهزتها وكل األحكام العامة المتعلمة بحٌاتها وٌحدد

منظمة الصحة العالمٌة)  (دستور)وتطلك على مٌثاق المنظمة تسمٌات مختلفة، فمد ٌطلك علٌه تسمٌة 

صندوق  ) أو النظام األساسً ( ) أو عهد (عصبة األمم منظمة الطٌران المدنً الدولٌة اتفالٌة ( أو

 .)منظمة األمم المتحدة، الجامعة العربٌة مٌثاق ( ) أو النمد الدولً

لمٌثاق عبارة عن معاهدة دولٌة بٌن عدد من الدول، وبذلن ٌختلف نشوء المنظمة الدولٌة وٌكون هذا ا

نشوء الدولة، إذ ال تموم المنظمة إال بهذه المعاهدة خالفا للدولة التً تموم عند توافر أركانها  عن

 .)الشعب واإلللٌم والسلطة( المادٌة الثالثة

لدولٌة عن الهٌبات األخرى التً ال تموم فً الغالب على ان وجود المٌثاق هو ال ذي ٌمٌّز المنظمة ا

مٌثاق، بل تموم على أساس لرار من منظمة أخرى مثالها الهٌبات التابعة لمنظمة األمم  أساس

تسٌٌر أحد المرافك العامة الدولٌة كالصندوق الدولً لرعاٌة الطفولة. وتتمتع هذه  المتحدة التً تتولى

 .مٌزانٌتها الخاصة إال انها ال تكون منظمة دولٌة ولهاالهٌبات بإرادة مستملة 

 -:ان إعداد مشروع المٌثاق ٌتم عبر صورتٌن



الصورة األولى: وضع مشروع المٌثاق عن طرٌك مؤتمر دولً، وهً الصورة الغالبة فً العمل 

وضع  ٌعمد مؤتمر دولً تمثل فٌه حكومات الدول، وبعد المنالش ات ٌنتهً المؤتمر إلى الدولً، إذ

تخّول بعض المواثٌك المنظمة الدولٌة ذاتها سلطة الدعوة لمؤتمر عند الحاجة  ولد)مشروع المٌثاق 

تموم لجنة من الدول األعضاء فً المؤتمر بوضع ذلن المشروع،  . وغالبا ما(لتعدٌل أحكام المٌثاق

منظمة. مثال من الدول التً ترٌد االنضمام إلى ال ثم ٌعرض على مؤتمر موّس ع ٌضم أكبر عدد

وإذا كان المفروض أن ٌنتهً  .دولٌة ذلن مٌثاق األمم المتحدة الذي جاء فً أعماب ثالثة مؤتمرات

بصفة )جهاز ٌتولى المٌام  المؤتمر بإلرار المشروع لٌصبح اتفالٌة، إال أن المؤتمر لد ٌنتهً بتشكٌل

المؤتمر على  فك الدول فًبوظٌفة المنظمة التً ٌجري اإلعداد لها، وفً هذه الحالة تت (مؤلتة

وبعد اإللرار النهابً  .المسابل األساسٌة وتترن بعض التفصٌالت المختلف علٌها لهذا الجهاز

الدستورٌة لكل  للمشروع ٌصبح اتفالٌة دولٌة ٌخضع للمواعد العامة من حٌث التصدٌك وفما للمواعد

 .دولة

فك علٌه، فمد ٌكون دولة من الدول وبعد استكما ل التصدٌمات تودع الوثابك لدى طرف دولً مت

كما هو الحال بالنسبة لمٌثاق األمم المتحدة الذي انٌط بالوالٌات المتحدة، ومٌثاق الجامعة  األعضاء،

بمصر. ولد ٌكون اإلٌداع لدى منظمة دولٌة، مثالها مٌثاق منظمة الصحة العالمٌة  العربٌة الذي انٌط

 .الذي أودع لدى األمم المتحدة

لثانٌة: وهً أن تموم منظمة دولٌة أخرى بوضع مشروع مٌثاق المنظمة الدولٌة، وهذه الصورة ا

، إذ أجاز للمجلس االلتصادي (59م)محدودة، مثال ذلن ما تضمنه مٌثاق األمم المتحدة  الحالة

مشروعات مواثٌك وكاالت متخصصة جدٌدة كما هو الحال فً منظمة الصحة  واالجتماعً إعداد

 . العالمٌة

 ٌعة المانونٌة للمٌثاقالطب

ٌتصف مٌثاق المنظمة الدولٌة بصفتٌن أساسٌتٌن، فهو ذو طبٌعة مزدوجة؛ إذ أنه معاهدة دولٌة ذات 

 .تعالدٌة من ناحٌة، وهو بمثابة المانون األعلى أي الدستور بالنسبة للمنظمة من ناحٌة أخرى طبٌعة



 معاهدة من نوع خاص، تعمد بٌن أطراف دولٌة: ٌعد المٌثاق عبارة عن الطبٌعة التعالدٌة للمٌثاق

متعددة، فهً تخضع للمواعد العامة فً إبرام المعاهدات وشروطها من حٌث شروط االنعماد 

 .والتسجٌل وتبادل التصدٌمات والصحة

: للمٌثاق من حٌث الموضوع طبٌعة دستورٌة، ذلن ألن هذا المٌثاق هو الطبٌعة الدستورٌة للمٌثاق 

نظمة وٌحدد أهدافها ووسابلها وأجهزتها وٌحكم حٌاتها ونشاطها، وهو بذلن المصدر ٌنشا الم الذي

أو المانون األعلى الذي ٌتصدر مصادر المنظمة األخرى، وٌكون بمثابة الدستور فً داخل  األعلى

 .الدولة

 تفسٌر المٌثاق

المنظمة أو دولة من  لد ٌثٌر تطبٌك المٌثاق مسألة تفسٌره وذلن فً حالة ما إذا لام جهاز من أجهزة

األعضاء بتطبٌك المٌثاق وفك مفهومه الخاص، ونازعه فً هذا طرف آخر، فً هذه الحالة  الدول

 .جهة معٌنة لتفسٌر هذا المٌثاق ٌجب اللجوء إلى

وغالبا ما تموم تلن المواثٌك فً النص على اتباع إجراءات معٌنة أو تحدٌد الجهة التً لها حك 

مواثٌك المنظمات الدولٌة فً ذلن؛ فأخذ بعضها بمبدأ اإلحالة على التحكٌم مثل اختلفت  التفسٌر، ولد

 .اتحاد البرٌد العالمً

بٌنما أخذت بعض المواثٌك بماعدة اللجوء إلى محكمة العدل الدولٌة لحل المنازعات المتعلمة بمٌثالها 

للتحكٌم أو لمحكمة منظمة الصحة العالمٌة. ولد أجازت مواثٌك بعض المنظمات الرجوع إما  مثل

مٌثاق منظمة الٌونسكو. وأخٌرا لد تعطً بعض المواثٌك هذا الحك ألحد فروع  العدل الدولٌة مثل

الخارجٌة بالت دخل فً ذلن كما جاء فً دستور كل من البنن الدولً  المنظمة، وال تسمح للجهات

تفسٌرهما ٌتم فمط بمرار من جعال حل كل نزاع ٌتعلك ب لإلنشاء والتعمٌر وصندوق النمد الدولً. فمد

المدٌرٌن أمام مجلس المحافظٌن الذي  المدٌرٌن وٌجوز لكل دولة عضو أن تطلب عرض لرار

 . ٌكون لراره نهابٌا دون استبناف

 المواعد المتبعة فً التفسٌر



بما أن مٌثاق المنظمة الدولٌة هو عبارة عن معاهدة دولٌة لها خصوصٌتها، كما تم ذكره، فإن ذلن 

علٌه خضوع تفسٌر هذا المٌثاق للمواعد المعتمدة فً تفسٌر المعاهدات الدولٌة، والتً وردت  ٌترتب

 -:، والتً ألرت المواعد اآلتٌة 1969من اتفالٌة فٌنا لمانون المعاهدات  )33- 31)فً المواد 

 تفسٌر المعاهدة بحسن نٌة طبما للمعنى العادي أللفاظها فً اإلطار الخاص بها وفً ضوء .1

 .والغرض منها موضوعها

إلطار الخاص بالمعاهدة لغرض التفسٌر سٌمثل إلى جانب النص بما فً ذلن الدٌباجة ا .2

 :ٌأتً والملخصات ما

 .أي اتفاق ٌتعلك بالمعاهدة وٌكون لد عمد بٌن األطراف جمٌعا بمناسبة عمد هذه المعاهدة . أ

ولبلتها األطراف األخرى كوثٌمة أٌة وثٌمة صادرة عن طرف أو أكثر بمناسبة عمد المعاهدة  . ب

 .بالمعاهدة لها صلة

 ة:إلى جانب اإلطار الخاص بالمعاهد ٌؤخذ فً االعتبار .3

 .أي اتفاق الحك بٌن األطراف بشأن تفسٌر المعاهدة أو تطبٌك أحكامها .أ

 .أي مسلن الحك فً تطبٌك المعاهدة ٌتفك علٌه األطراف بشأن تفسٌرها .ب

 .لدولً لها صلة بالموضوع ٌحكمه تطبٌمها على العاللة بٌن األطرافأي لواعد فً المانون ا .ج

 .ٌعطً معنى خاص للفظ معٌن إذا ثبت أن نٌة األطراف لد اتجهت إلى ذلن. 4

االلتجاء إلى وسابل مكملة فً التفسٌر فً حالة بماء النص غامضا أو غٌر  (32)أجازت المادة . 5

روف والمالبسات لعمدها لتأكٌد المعنى الناتج عن وٌشمل ذلن األعمال التحضٌرٌة والظ، واضح

 (.31)العامة وفما للمادة  تطبٌك المواعد

 -:الخطوات اآلتٌة (33)فً حالة ما إذا كانت المعاهدة مكتوبة بأكثر من لغة فمد حددت المادة . 6

 .ٌكون لكل نص من نصوصها الحجٌة نفسه ا ما لم ٌتفك األطراف على خالف ذلن .أ

 .ال ٌكون لنص المعاهدة الذي ٌصاغ بلغة غٌر معتمدة أٌة حجٌة إال إذا اتفك علٌها األطراف .ب



فً حالة عدم تغلٌب نص عند اختالف النصوص فً المعنى، ٌؤخذ بالمعنى الذي ٌتفك مع  .ج

 .المعاهدة والغرض منها وٌوفِّك بمدر اإلمكان بٌن النصوص المختلفة موضوع

 

 

 تعدٌل المٌثاق

المعلوم أن كل معاهدة أو اتفالٌة دولٌة شأنها شأن أي لانون ال ٌمكن أن تبمى دون تعدٌل. من 

العامة التً تحكم تعدٌل المٌثاق هً أن تعدٌله ال ٌكون إال بموافمة الدول األطراف وذلن  والماعدة

. على ٌةرات الحاصلة فً العاللات الدوللذلن لكً تساٌر تلن المواثٌك التطو حٌنما تدعو الحاجة

المعاهدات التً تضع لٌودا مشددة على التعدٌل، كاشتراط اإلجماع مثل  الرغم من وجود بعض

 . 1955وحلف وارسو  1949معاهدة حلف شمال األطلسً 

ان المنظمة الدولٌة فً عملٌة تعدٌل مٌثالها علٌها الموازنة بٌن متطلبات المواكبة مع المتغٌرات من 

التعدٌل وإجراءاته، وبٌن مراعاة االستمرار الذي ٌجنبها مخاطر التغٌرات التخفٌف من شروط  خالل

واالنفعالٌة، من خالل وضع لٌود معٌنة لتعدٌل المٌثاق، لذلن جعلت المنظمات الدولٌة  السرٌعة

 .صالحٌة الجهاز الربٌس للمنظمة الدولٌة مسألة تعدٌل المٌثاق من

ل ت معظم المواثٌك عن مبدأ اإلجماع فً النصاب أما بالنسبة لمسألة نصاب التعدٌل، فمد ع د

 (النصف زابدا واحد)األغلبٌة الموصوفة وغالبا ما تكون الثلثٌن ال األغلبٌة البسٌطة  وأحلّت محله

 .تجنبا للتعدٌالت السرٌعة

وبالنظر للطبٌعة الخاصة لمٌثاق المنظمة الدولٌة بوصفه معاهدة فإن جعل نصاب التعدٌل ٌتحمك 

ٌعنً إلزام الدول غٌر الموافمة على التعدٌل بما لررته األكثرٌة، وذلن لبماء الطبٌعة  البالثلثٌن 

معاهدة، لذلن فإن معظم هذه المواثٌك أعطت لألللٌة حك االنسحاب من  التعالدٌة للمٌثاق لكونه

 .من عهد عصبة األمم(  26)المنظمة، وهذا ما أخذت به المادة 

 


