
  

 الدولية  قرارات المنظمات التكييف القانوني ل محاضرة في

 د. اركان حميد جديع

 القانون الدولي العام

 دراسات عليا/ مرحلة الماجستير

ولدينا اتجاهان بااراان ياي ها ا  بالتكييف القانوني الطبيعة القانونية للقرارات الدولية ويقصد

  -ضوع وكل منها لديه منظوره الخاص وهي كاالتي :المو

 :يريض اعتبار القرارات الدولية مصدرا من مصادر القانون الدولي  التجاه االولا-

بانن المصاادر المباةارل للقواعاد القانونياة هاي نتااي التعبيار وي هب ها ا االتجااه الال القاول  

عان ارتضاااها العضاوية ياي الجماعاة االرادي بحيث يكون التاام الادول بها ه القواعاد نااب  

االتجاه ينطلق مان مقدماة ماداهاا  ه ا ومن الحقااق واجبة ال كر يي ه ا المجال ان ، الدولية

وان الوسيلة الوحيادل لتكاوين  ،دولان المصدر الوحيد للقانون الدولي هو االرادل الجماعية لل

 ا الرأي التعاد القارارات الدولياة وويقا له ،ه ه االرادل  ترتضيه ما  هيقواعد يلتامون بها 

مان النظاام االساساي لمحكماة العادل الدولياة لام تانص  38 المادل نمصدرا للقانون الدولي أل

 .علل ه ا المصدر من ضمن المصادر القانونية التي تحكم المنااعات  ات الطبيعة القانونية

عان المنظماات الدولياة يهاي تصادر ياي هالبيتهاا عان اجهاال سياساية  اما القرارات الصادرل

واالستا  لويان والفقية  كينومن انصار ه ا الرأي الفقية الروسي تون ،لحل منااعات سياسية

قرارت الجمعية العامة ان تخلاق اياة قاعادل قانونياة الن   تستطي  وال،  ير هارد يان هالنج

امااام المنظمااات الدوليااة بحيااث اختصاار علاال اصاادار تةاابث الاادول بساايادتها ةااك ل عااقااا 

وقد ايدت محكمة العدل الدولية  لا  ياي واإلرةاد ، بنسلوب النصح تكون توصيات اةبه ما



  

 )التكييف القانوني لقرارات المنظمات  الدولية (

بالتكييف القانوني الطبيعة القانونية للقرارات الدولية ولدينا اتجاهان باراان يي ه ا  ويقصد

 الموضوع وكل منها لديه منظوره الخاص وهي كاالتي :- 

   يريض اعتبار القرارات الدولية مصدرا من مصادر القانون الدولي:-االتجاه االول

 وي هب ه ا االتجاه الل القول بنن المصادر المباةرل للقواعد القانونية هي نتاي التعبير 

االرادي بحيث يكون التاام الدول به ه القواعد ناب  عن ارتضااها العضوية يي الجماعة 

الدولية،  ومن الحقااق واجبة ال كر يي ه ا المجال ان ه ا االتجاه ينطلق من مقدمة ماداها 

ان المصدر الوحيد للقانون الدولي هو االرادل الجماعية للدول، وان الوسيلة الوحيدل لتكوين 

قواعد يلتامون بها هي  ما ترتضيه ه ه االرادل ، وويقا له ا الرأي التعد القرارات الدولية 

 من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية لم تنص 38 المادل نمصدرا للقانون الدولي أل

علل ه ا المصدر من ضمن المصادر القانونية التي تحكم المنااعات  ات الطبيعة القانونية. 

اما القرارات الصادرل عن المنظمات الدولية يهي تصدر يي هالبيتها عن اجهال سياسية 

لحل منااعات سياسية، ومن انصار ه ا الرأي الفقية الروسي تونكين واالستا  لويان والفقية 

جير هارد يان هالن ، وال تستطي   قرارت الجمعية العامة ان تخلق اية قاعدل قانونية الن 

تةبث الدول بسيادتها ةك ل عااقا امام المنظمات الدولية بحيث اختصر علل اصدار 

توصيات اةبه ما تكون بنسلوب النصح واإلرةاد ، وقد ايدت محكمة العدل الدولية  ل  يي 

    ا  ع دت قرارات الجمعية العامة     قضية جنوب هرب ايريقيا لسنة 

بننها تفتقد الل الصفة القانونية وقد تعطي ا را يي الجانب السياسي ولي  القانوني، وهنا  

من ع د قرارات المنظمات الدولية نوعا من االتفاقيات الدولية ومن ابرا انصار ه ا الرأي 

تريبل وانايلوتي ا  قالوا ان مصادر القانون الدولي تكمن يي ارادل الدول الصريحة 

والضمنية والمفترضة المتم لة يي المعاهدات الدولية والعرف الدولي والمباد  العامة 

للقانون. وهنا  من ير  ان مصدر االلاام اليعود الل القرار يي  اته وانما الل المعاهدل 

المنةاة للمنظمة الدولية ويضيفون الل رأيهم ان تطبيق القرارات امام المحكمة اليعدو ان 

يكون تطبيقا للمعاهدل المنةاة للمنظمة الدولية ومن  م يال حاجة الل النص علل ه ه 

 طلب الفتو  المقدم من 3   القرارات استقالال، وقد ريضت محكمة العدل الدولية عام 

منظمة الصحة العالمية بحجة ان منظمة الصحة العالمية قد تجاوات اختصاصها المخوله 

لها بموجب المي ا  المنة  لها، ومن  م التعدو ان تكون قرارات المنظمات الدولية اال 

تطبيقا حرييا للمعاهدل المنةاة لها، وقد كان من الطبيعي ان ينكر ه ا االتجاه السالف ظهور 

يكرل التةري  الدولي ا  ير  ان ه ا االخير تصرف ارادي صادر عن االرادل المنفردل 

 الحد اجهال المنظمة الدولية، وهو امر لم يرد يي حسبان ه ا االتجاه، ا  اليتصور اال ان 



    ا  ع اااااادت قاااااارارات الجمعيااااااة العامااااااة     قضااااااية جنااااااوب هاااااارب ايريقيااااااا لساااااانة 

وهناا   ،عطي ا را يي الجاناب السياساي ولاي  القاانونيبننها تفتقد الل الصفة القانونية وقد ت

االتفاقيات الدولية ومان ابارا انصاار ها ا الارأي من ع د قرارات المنظمات الدولية نوعا من 

ان مصاااادر القاااانون الااادولي تكمااان ياااي ارادل الااادول الصاااريحة  اا  قاااالو يلاااوتيتريباال وانا

والضاامنية والمفترضااة المتم لااة يااي المعاهاادات الدوليااة والعاارف الاادولي والمباااد  العامااة 

اليعاود الال القارار ياي  اتاه وانماا الال المعاهادل وهنا  من ير  ان مصدر االلاام  .للقانون

ان  وان تطبياق القارارات اماام المحكماة اليعاد المنةاة للمنظمة الدولية ويضيفون الال رأيهام

الاال الاانص علاال هاا ه يكااون تطبيقااا للمعاهاادل المنةاااة للمنظمااة الدوليااة وماان  اام يااال حاجااة 

طلاب الفتاو  المقادم مان  3   عاام وقد ريضت محكمة العادل الدولياة  ،القرارات استقالال

ت اختصاصاها المخولاه منظمة الصحة العالمية بحجة ان منظمة الصاحة العالمياة قاد تجااوا

ان تكااون قاارارات المنظمااات الدوليااة اال  وماان  اام التعاادو ،المي ااا  المنةاا  لهااالهااا بموجااب 

وقد كان من الطبيعي ان ينكر ه ا االتجاه السالف ظهاور  ،تطبيقا حرييا للمعاهدل المنةاة لها

نفااردل يكاارل التةااري  الاادولي ا  ياار  ان هاا ا االخياار تصاارف ارادي صااادر عاان االرادل الم

ا  اليتصاور اال ان  ،وهو امر لام يارد ياي حسابان ها ا االتجااه ،الحد اجهال المنظمة الدولية

بااين هاا ه  والتاامااات ايكاون التةااري  نتاااي اتفاا  بااين دولتااين اواك اار تنةا  علاال ا ااره حقوقا

وماان انصااار هاا ا الااراي االسااتا  الاادكتور حامااد ساالطان ا  ياكااد ان المخاااطبين  ،االرادات

قانون الدولي هم انفسهم واضعوا احكام ه ا القانون وان المةرع يي القانون الدولي بنحكام ال

 المخاطب باالحكام التي يضعها .. هو نفسه

االتجاه المايد لفكرل ان قرارات المنظمات الدولية مصادرا مان مصاادر   /اما االتجاه الثاني -
:القانون الدولي  

عدل مسوهات اولها علل الارهم مان عادم الانص علال اعتباار قارارات  الل ه ا الرأي  يستند 
مان النظاام االساا  لمحكماة العادل  38المنظمات الدولية من ضمن التعداد الصادر يي المادل 

ظاام الن مان حرياي نفال أعااله هايالدولية اال انه ه ا الينفي صفة المصادرية عنهاا الن الماادل 
ة ويي  ل  الوقت لام تكان للمنظماات الدوليا 20  ولية عام الداامة للعدل الد لمحكمةاالسا  ل

 ،ياو  الاادولمنطمااة مان ان تكااون عصابة االمام  وكا ل  الخااوف ،ها ا الادور الاا ي تلعباه االن
ولقد اختلف االمار االن بالنسابة  ،يضاف الل  ل  تةبث الدول بسيادتها قد اد  الل ه  النتيجة

لالماام المتحاادل يقااد تصاادر قاارارات ترسااي قواعااد قانونيااة تعااد بم ابااة المصاادر الةااكلي لهاا ه 
وقد طبقت محكمة العدل الدولية ياي اك ار مان حالاة قارارات صاادرل عان المنظماات  ،القواعد

تفاقيااة حتاال ولااو وكاا ل  التعااد القاارارات اعماااال ا ،الدوليااة بوصاافها مصاادرا للقاعاادل الدوليااة
النهاا تصادر عان منظماة دولياة تتمتا   ،عن طريق االجماع يهي تبقل اعماال انفرادية اعتمدت

بةخصااية قانونيااة مسااتقلة عاان الاادول وقااد سااو  الاادكتور محمااد سااامي عبدالحميااد تبريااره ان 
ا  يار  ان اساتناد المصادر الال  ،قرارات المنظمات الدولياة تتمتا  بوصاف المصادر المساتقل

يما ال يتمتا  التةاري   ،القرار االدنال وصاف االساتقالل نسابق او اعلل منه اليناع ع مصدر
الداخلي بوصف المصدر للقاعدل القانونية الداخلية يهو يرجا  ياي  لا  الال الدساتور ولام يقال 



ان االعتااراف  عااالول علاال  لاا احااد ان التةااري  لااي  المصاادر المتميااا للقاعاادل القانونيااة و
اعطال للمنظماة الدولياة ها ه االهمياة علال   4  عاام ة للمنظمات الدولياة بالةخصية القانوني
واليمكن الركون الل المعاهدل المنةاة للمنظمة الدولية بمعناها الضايق ا  قاد   ،الصعيد الدولي

وجادير  ،ياي مي اقهاا  تتمت  المنظمة الدولية بصالحيات واسعة لتحقيق االهاداف المنوطاة بهاا 
هاا المنة  للقرارات  ات الصبغة التةريعية ان يتحلل بقدر مان السالطات بال كر انه البد للج

التنفي يااة التااي تجعلااه يتحاار  بنسااتقاللية يااي ممارسااة اختصاصاااته االنةااااية و لاا  يااي اطااار 
وهااا ا االتجاااه يفصااال تمامااا باااين  ،الدوليااة طبيعتااه المسااتمدل مااان المعاهاادل المنةااااة للمنظمااة

منه وبين نصاوص المعاهادل المنةااة التاي تمات ياي  القرارات التي تنسب الل الجهاا الصادر
كماا يار  ان القارارات الدولياة الصاادرل عان االرادل المنفاردل ألحاد  ،ةكل االتفاا  الرضاااي

اجهال المنظمة قد  ومن  م ينن طبيعة قرارات والتنسب الل الدول االعضاء االجهال تنسب له
 علل من ير  اواستقالل االجهال يي اتخا  قراراتها يعد رد  ،تغاير نصوص المعاهدل المنةاة

 لاا  ياانن معيااار و ، هااي اال تطبيااق لنصااوص المعاهاادل المنةاااة ماااقاارارت هاا ه االجهااال  أن
.نية الجديدلوقدرل لخلق القواعد القانومن مكنة  جهااالسلطات التقديرية للجهاا دليل علل ما لل  

يستنتج من هذا القول كله انه اليمكن ان تكون قرارات المنظمات الدولية مصدرا للقاانون و 
واليمكن الكالم عن مصادرية قارارات  ،الدولي اال اذا توافر فيها بعض الخصائص التشريعية

اال بتوافر هذه الشروط القانونيةالمنظمات الدولية على اطالقه   
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