اﻟﻣﺣﺎﺿرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘرر اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟطﻼب ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ وطﻼب اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ و اﻟﺗﺧﺻص،
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ و اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻳﺔ.

ﻣﻌﺎﻳﻳر إﻧﺷــﺎء اﻟﻣــﻧظﻣــﺔ اﻟــدوﻟﻳــﺔ

ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺿرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ،

وﺗﺗﻧﺎوﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﺿرة ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ،وﻣن ﺛم ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻲ ﻳﺗم

ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ.

أوﻻً-ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ:

اﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ » اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ « ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم  ١٩٢٧ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ رأﻳﻬﺎ اﻻﺳﺗﺷﺎري اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﻳﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ﻟﻠداﻧوب.

ﻋرف اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن واﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ،وﻣﻧﻬم اﻷﺳﺗﺎذ ﻫوﻓﻣﺎن اﻟذي
وﻗد ّ
ﻋرﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ:
» ﺟﻣﻳﻊ أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗرﻳد أن ﺗﺟﻌﻝ ﻣن ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻧوﻋﺎً ﻣن اﻟﻧظﺎم

ﻳﺳود ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟدوﻟﻲ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻌﺎون ﻫذﻩ ﻗد ﻧﺷﺄت ﺑﺈرادﺗﻬﺎ ،وﺗﻌﻣﻝ
ﻓﻲ وﺳط ﺗﻛون ﻓﻳﻪ اﻟدوﻝ أﺷﺧﺎﺻﺎ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ«.

ُﻳﻼﺣظ أن اﻻﺳﺗﺎذ ﻫوﻓﻣﺎن ﻗد ارﺗﻛز ﻓﻲ ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻳﺔ أو اﻟﻐرض
ﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ.

وﻗد ﻋرﻓﻬﺎ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد طﻠﻌت اﻟﻐﻧﻳﻣﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ:

» ﻣؤﺗﻣر دوﻟﻲ ،اﻷﺻﻝ ﻓﻳﻪ أن ﻳﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻣزوداً ﺑﺄﺟﻬزة ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ

اﻟدوام وﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن إرادﺗﻪ اﻟذاﺗﻳﺔ«.

ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳرى اﻟدﻛﺗور ﻋﻠﻲ ﺻﺎدق اﺑو ﻫﻳف ﺑﺄن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻫﻲ:

» ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺋﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدوﻝ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟدوام ﻟﻼﺿطﻼع

ﺑﺷﺎن ﻣن اﻟﺷؤون اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ«.

وﻳﻼﺣظ أن اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗد ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺗﺎرةً ﻣؤﺳﺳﺔ دوﻟﻳﺔ ،وﺗﺎرةً
ُ
أﺧرى ﻣؤﺗﻣر دوﻟﻲ ،اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﻳؤدي إﻟﻰ اﻟﺧﻠط ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم وﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟدوﻟﻳﺔ.

ﺑﻳﻧﻣﺎ ُﻳﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠدﻛﺗور ﻋﻠﻲ
إﺑراﻫﻳم ﺑﺄﻧﻬﺎ:
» ﻛﻝ ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي ﻳﺧﻠق ﻋن طرﻳق ﻣﻌﺎﻫدة دوﻟﻳﺔ ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ و ﻣزود ﺑﺄﺟﻬزة داﺋﻣﺔ

ﻳﻌﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋن إرادة ذاﺗﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻲ اﺷﺗرﻛت ﻓﻲ إﻧﺷﺎﺋﻪ
واﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺿم ﻻﺣﻘﺎً إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻫدة اﻟدوﻟﻳﺔ«.١

اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ » :ﻛﻳﺎن ﻳﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدوﻝ ،ﻣن ﺧﻼﻝ اﺗﻔﺎق دوﻟﻲ  ،ﻳﻬدف

إﻟﻰ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﻳق أﻫداف وﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو داﺋم ،وﺗﺗﻣﺗﻊ ﻫذﻩ اﻟﻬﻳﺋﺔ

ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟذاﺗﻳﺔ اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻋن اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻳﻬﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟدوﻟﻲ«.
وذﻟك ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿرات اﻟدﻛﺗورة أﻣﻝ ﻳﺎزﺟﻲ.
 (١ورد ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﻓﻲ اﻟﻣرﺟﻊ اﻵﺗﻲ:

د .ﻋﻠﻲ إﺑراﻫﻳم :اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،٢٠٠١:ص.٢١٢

وﻟﻛن ﻫﻝ ﻳوﺟد ﺗﻌرﻳف ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ؟
يرى األستاذ الدكتور محمد طلعت الغنيمي أن التعريفات التي قال بھا الفقه الدولي
بشأن المنظمة الدولية ليست تعريفات جامعة مانعة ،والدليل على ذلك إن ھناك تنظيمات
في الحياة الدولية تتوفر لھا العناصر األربعة التي سبق اإلشارة إليھا وال يطلق عليھا
وصف منظمة دولية ،كما في حالة الجھاز المركزي للدولة االتحادية وھو جھاز دائم
وله ذاتية منفصلة ولكنه ليس بمنظمة دولية ،كذلك األمر فيما يتعلق باتفاقية شمال
االطلسي التي انبثق منھا حلف األطلسي )الناتو( فھي ليست بمنظمة دولية ،بل ھو
حلف.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻛﻳﺎن أو ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺎ ﻳﺷ ّﻛﻝ ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﻳﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ

ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻫو ﺑﺎﻣﺗﻼك ﻫذا اﻟﻛﻳﺎن

ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎق

اإلنشاء ،وﻟﻌﻝ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن ﻣﺎ ورد آﻧﻔﺎً ﻣن ﺗﻌﺎرﻳف ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ

إﺟﻣﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗواﻓر ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ،أي ﺿرورة ﺗواﻓر

ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺣﺗﻰ ُﻳﺷﻛﻝ ﻛﻳﺎن ﻣﺎ ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﻳﺔ ،أﻻ وﻫﻲ ﻋﻧﺻر اﻟﺻﻔﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ،
وﻋﻧﺻر اﻹرادة اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ،وﻋﻧﺻر اﻟدوام واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻼزم ﻟﺑﻘﺎء
اﻟﻣﻧظﻣﺔ.

وﺟدﻳر ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻔﻘﻪ اﻟدوﻟﻲ ،ﻟم ﻳﺗﻔق أﻳﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻣﻳزة

ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﺣﻳث ﻳرى اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد طﻠﻌت اﻟﻐﻧﻳﻣﻲ ﺑﺄن اﻟﻌﻧﺻرﻳن

اﻷﺳﺎﺳﻳن اﻟﻼزﻣﻳن ﻟﻘﻳﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻫﻣﺎ  :اﻟدﻳﻣوﻣﺔ واﻹرادة اﻟذاﺗﻳﺔ  ،وﻫﻧﺎك ﻣن

ﻳرى أﻧﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر) اﻟﺻﻔﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ  ،اﺗﺣﺎد إدارات اﻟدوﻝ ،اﻻﺳﺗﻣرار ،اﻹرادة اﻟذاﺗﻳﺔ
( ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳرى اﻟﺑﻌض اﻵﺧر أﻧﻬﺎ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﻧﺎﺻر ) اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ،واﻹدارة اﻟذاﺗﻳﺔ،
اﻻﺳﺗﻣرار ،اﻟﻣﻳﺛﺎق ،ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف( وھذه العناصر ستكون محل دراستنا.

ﺛﺎﻧﻳﺎً -اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ:
-١اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ:
ﻋدة دوﻝ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﻳﺎدة ،ﻣﺗﻣﺗﻌﺔ
ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋن طرﻳق اﺗﺣﺎد إرادة ّ
ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،وﻳﻛون ﻟﻬذﻩ اﻟدوﻝ ﻣﻧدوﺑون ﻳﻣﺛﻠوﻧﻬﺎ
ﻟدى اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻳﻌﺑرون ﻋن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫﺎ ،ﻓﺎﻟﻌﺿوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ

ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ )ﻓﻘط( ،أﻣﺎ اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺻدق ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺻف اﻟدوﻟﺔ ،ﻻ

ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ ﻋﺿوﻳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ،وﻣن ﻫﻧﺎ ُﻳﻼﺣظ أن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
ﻳﺿﻔﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ طﺎﺑﻌﺎً ﺣﻛوﻣﻳﺎً ،ﺣﻳث ﻻ ﻳﺗﺻور ﻗﻳﺎم ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﻳﺔ ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون
اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻋن طرﻳق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد اﻟﻌﺎدﻳﻳن اﻟذﻳن ﺗﻧﻌدم ﻓﻳﻬم ﺻﻔﺔ اﻟدوﻟﺔ ،ﻓﺈذا
ﻗﺎم ﻫؤﻻء اﻷﻓراد ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﻧظﻣﺔ وﻟﻬﺎ أﺟﻬزة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻛﺗﺳب اﻟﺻﻔﺔ

اﻟدوﻟﻳﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﻳﺔ ﻏﻳر ﺣﻛوﻣﻳﺔ ،ﻻﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻟﻘواﻋد
اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،واﻟﻣوظﻔﻳﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻳﺳوا ﻣوظﻔﻳﻳن دوﻟﻳﻳن ،أي أﻧﻬم ﻻ

ﻳﻣﺗﻠﻛون اﻟﺣﺻﺎﻧﺎت واﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣوظﻔﻳﻳن اﻟدوﻟﻳﻳن.

ﺗﻌد ﻏﻳر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺿوﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻳﺳت ﻗﺎﺻرة
ﻋﻠﻣﺎً أن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ّ
ﺗﺿم ﻓﻲ ﻋﺿوﻳﺗﻬﺎ اﻷﻓراد أﻳﺿﺎً ،ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ وﻟﻛﻧﻬﺎ ّ
اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎق دوﻟﻲ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﺑﻣوﺟب

إﺟراءات طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻊ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻓﻳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻧﺷﺎطﻬﺎ.

وﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ،ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻌﺿوﻳﺗﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ

اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟوﺣدات ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺻف اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﻳﺎدة واﻻﺳﺗﻘﻼﻝ )أﻗﺎﻟﻳم –

ﻣﻘﺎطﻌﺎت -أﻗﺎﻟﻳم ﻣﺎ وراء اﻟﺑﺣﺎر...اﻟﺦ( ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:

-ﺗﻣﻧﺢ ﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻛﺎﺗﺣﺎد اﻟﺑرﻳد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،اﻷﻗﺎﻟﻳم اﻟﻣﺳﻣﺎة

أﻗﺎﻟﻳم ﻣﺎ وراء اﻟﺑﺣﺎر ﺣق اﻟﻌﺿوﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎ ،وذﻟك ﻛون ﻧﺷﺎط ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻳﺷﻣﻝ ﺗﻠك

اﻷﻗﺎﻟﻳم.

-ﺗﻘﺑﻝ ﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺿوﻳﺗﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣظﻰ ﺑﺻﻔﺔ دوﻟﺔ

ﻷﺳﺑﺎب ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷورﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻠت ﻓﻲ ﻋﺿوﻳﺗﻬﺎ
إﻗﻠﻳم اﻟﺗرﺳت ﻟﻠﺳﻧوات  ١٩٤٧-١٩٥٤واﻟذي ﻛﺎن ﻣﺣﻝ ﻧزاع ﺑﻳن ﻳوﻏﺳﻼﻓﻳﺎ ٕواﻳطﺎﻟﻳﺎ.

-ﺗﻘﺑﻝ ﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣﻧدوﺑﻳن ﻋن ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺟﺎﻧب ﻣﻣﺛﻠﻲ

اﻟدوﻝ ،ﻣﺛﺎﻝ ذﻟك ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣرﻫﺎ ﺑﻳن ﻣﻧدوﺑﻲ اﻟﻌﻣﺎﻝ
وﻣﻧدوﺑﻲ أرﺑﺎب اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺟﺎﻧب ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺎت.

 -٢االتفاق الدولي )الميثاق(:
تستند المنظمة الدولية في قيامھا إلى اتفاق دولي بين الدول األطراف فيھا ،وھذا
يعني أن العضوية في المنظمة اختيارية ،وتخضع إلرادة الدول أيضا ً بموجب الميثاق،
والذي يحدد كافة الجوانب القانونية الخاصة بالمنظمة الدولية ،ليكون ھذا العنصر ھو
الذي يميز أيضا المنظمات الدولية الحكومية عن المنظمات غير الحكومية ،كما يحدد
ميثاق المنظمة أھدافھا ومبادئھا ويشكل نقطة للتعبير عن رضاھا.
أي أن إرادات الدول انصرفت إلى إنشاء المنظمة الدولية ذات إرادة مستقلة عنھا،
وأجھزة وفروع قائمة بذاتھا ،ومن ثم أناطت بھا ممارسة اختصاصات معينة ،وھذا ما
يجري تأطيره قانونيا ً وإقراره بھيئة )اتفاق منشئ( أو نظام أساسي أو ميثاق تتفق الدول
األعضاء ابتدا ًء بصورة رضائية على وضعه وطرحه للتوقيع ومن ثم التصديق عليه
وفق اإلجراءات الدستورية الخاصة بكل دولة وليكون نافذاً بعد ذلك بمواجھة أعضاء
المنظمة الدولية ) المؤسسين لھا( ،وبمواجھة الدول الراغبة فيما بعد في االنضمام إليھا
وفقا ً لشروط و معايير يحددھا ذلك ) االتفاق المنشئ(.
وإذا كانت مھمة إنشاء المنظمات الدولية ُتناط بشكل أساسي بالدول ،إال أنه يمكن أن
تنشأ المنظمة الدولية من خالل دعوة منظمة دولية قائمة بذاتھا ،للدول بإجراء

مفاوضات بينھا بقصد إنشائھا وھو ما نصّت عليه المادة  ٥٩من ميثاق األمم المتحدة
بدعوة الدول ذات الشأن إلجراء مفاوضات بينھا بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة
جديدة يتطلبھا تحقيق المقاصد الواردة في المادة  ٥٥من الميثاق ،و المتعلقة بالتعاون
الدولي في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية و اإلنسانية ،وقد تقوم إحدى
المنظمات الدولية بإعداد الميثاق المنشئ للمنظمة الجديدة ،وتطرحه على الدول
األعضاء للموافقة عليه ،فعلى سبيل المثال ،أعد البنك الدولي لإلنشاء و التعمير،
الميثاقين الخاصين بالمؤسسة الدولية للتنمية والشركة المالية الدولية.

 -٣اﻹرادة اﻟذاﺗﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن إرادة اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء

:

ﻳﻌد ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻣن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻳز اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋن ﻏﻳرﻫﺎ ،ﻓﺎﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ

ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗﺟﻣﻌﺎً دوﻟﻳﺎً ﻻ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺈرادة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟدوﻝ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻳﻪ ،ﺣﻳث ﺗﺻدر ﻗ اررﺗﻪ

ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ،وﻻ ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻝ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻘرﻩ اﻟﻣؤﺗﻣر .أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ

ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺷﺧﺻﻳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻋن اﻟدوﻝ اﻷطراف ﺣﻳث ﻳﻛون ﻟﻬﺎ
إرادة ذاﺗﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن إرادة اﻟدوﻝ اﻷطراف ﻓﻳﻬﺎ ،وﻟﻬذا ﻓﺎن اﻟﻘ اررات أو اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺗﻲ

ﺗﺻدر ﻋن اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﻳﺔ أم ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﺗﻧﺳب
إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ وﻟﻳس ﻟﻠدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻳﻬﺎ ،ﻓﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ أو اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﺗرك
ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﻳت أو اﻟﺗﻲ ﺗرﻓض اﻟﻘرار ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﺣﺗراﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺻﻳﻝ ﻳﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ

دوﻟﻳﺔ إﻟﻰ أﺧرى ،ﻛون اﻟﻘرار ﻳﻣﺛﻝ إرادة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وﻗد ﻗﺑﻠت اﻟدوﻟﺔ أو اﻟدوﻝ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ

اﻟﺧﺿوع واﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻘ اررات اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺗوﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻳﺛﺎﻗﻬﺎ أو ﻋﻧد اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﻫذا

اﻟﻣﻳﺛﺎق ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻳﻣﻛن ﻟﻬﺎ ﺗﺷق ﻋﺻﺎ اﻟطﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔٕ ،واﻻ ﻛﺎن ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﺑﻣوﺟب ﻣﻳﺛﺎق اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺿو ﻓﻳﻬﺎ.
وﺗؤﻛد اﻟﻣﺎدة  ١٠٤ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ أﻧﻪ :

» ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻬﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد ﻛﻝ ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻷﻫﻠﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻗﻳﺎﻣﻬﺎ

ﺑﺄﻋﺑﺎء وظﺎﺋﻔﻬﺎ وﺗﺣﻘﻳق ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ«.

ﻫذا وﻗد أﻛدت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدﻝ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣﺑدأ اﻹرادة اﻟذاﺗﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻋن اﻟدوﻝ اﻷﻋﺿﺎء

ﻓﻲ رأﻳﻬﺎ اﻻﺳﺗﺷﺎري اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ١١ﻧﻳﺳﺎن  ١٩٤٩ﻓﻲ ﻗﺿﻳﺔ اﻟﺗﻌوﻳض ﻋن اﻷﺿرار

اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑت ﻣوظﻔﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﻳن  ١٩٤٩ﺣﻳث ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﺧوﻳﻝ

اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وظﺎﺋف وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوق ﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﻔﺳﻳرﻩ إﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ

ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ و اﻟﻘدرة اﻟذاﺗﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳد اﻟدوﻟﻲ.

ﻋﻠﻣﺎً أن ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺎﻹرادة اﻟذاﺗﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻧﺗﻳﺟﺔً ﻟﺗﻣﺗﻌﻬﺎ

ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺿرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

 -٤اﻻﺳﺗﻣرار:
ﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻷﻏراض اﻟﺗﻲ أُﻧﺷﺋت ﻷﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻﺑد أن

ﺗﻌﻣﻝ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ،ﺣﻳث ﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻟﻌدة أﻳﺎم أو أﺳﺎﺑﻳﻊ أو

أﺷﻬر ﺛم ﺗﺗوﻗف أن ﺗﺣﻘق أﻫداﻓﻬﺎ ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎﻧت ﺻﻔﺔ اﻟدوام و اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻧﺻ اًر
أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻓﻲ ﺗﻛوﻳن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ.

ﻳﺷﺗرط ﻟﻘﻳﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻣرار أو

اﻟدوام وﻻ ﻳﻌﻧﻲ ذﻟك ﺿرورة وﺻف اﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻓروع اﻟﻣﻧظﻣﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ذﻟك
أن ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻛوﺣدة ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ.
وﻳﻣﻳز ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﻳﻧﻌﻘد ﻟﻣدة أﻳﺎم أو

أﺳﺎﺑﻳﻊ ﻟﺑﺣث ﻣوﺿوع ﻣﻌﻳن ﺛم ﻳﻧﻔض ،ﻓﺎﻟﻣؤﺗﻣرات ﻛﺎﻧت وﻻ ﺗزاﻝ ﺻورة ﻣن ﺻور

اﻟﺣوار واﻟﻧﻘﺎش ﺑﻳن اﻟدوﻝ وﻫو ﻳﺗﻛون ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻳﻳن ﻟدوﻟﺗﻳن أو أﻛﺛر وﻋدد اﻟدوﻝ ﻻ ﻳﻣس
ﺟوﻫر اﻟﻣؤﺗﻣر ﻛﺎﺟﺗﻣﺎع ﻣؤﻗت ،ﺣﺗﻰ ﻟو وﺟدت ﺳﻛرﺗﺎرﻳﺔ أو ﻟﺟﺎن داﺧﻠﻳﺔ ﻓﻳﻪ ﺑﻘﺻد

ﺗﺳﻬﻳﻝ أﻋﻣﺎﻟﻪ و ﺗرﻛﻳز اﻟﻧﻘﺎش واﻟﺣوار ﻋﻠﻰ أﻣور ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻧدب اﻟﻣﺗﺧﺻﺻون ﻟﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ
ﻻ ﻳرﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ.

واﻟﻬدف ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﻫو ﺗﺑﺎدﻝ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺑﻳن اﻟدوﻝ ﺣوﻝ ﻣوﺿوع ﻣﻌﻳن،

وﻗد ﻳﺻﺎغ اﻻﺗﻔﺎق اﻟذي ﻳﺗم اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻪ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣؤﺗﻣر ﻓﻲ ﺻورة اﺗﻔﺎق أو ﻣﻌﺎﻫدة

دوﻟﻳﺔ ،وﻗد ﻳﻛﺗﻔﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرون ﺑﺈﺻدار ﺑﻳﺎن ﺳﻳﺎﺳﻲ ﻋﺎم ﺣوﻝ اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﺗم ﺑﺣﺛﻪ ﻓﻲ

اﻟﻣؤﺗﻣر.

)ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟب ﺗﺣﺿﻳر أﻣﺛﻠﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺗﻣرات ،ﻋﻠﻣﺎً أﻧﻬﺎ ﻛﺛﻳرة(.

-٥ﺗﺣﻘﻳق ﻏﺎﻳﺎت ﻣﺣددة:
وﻳﻘﺻد ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺳﺑب اﻟذي أُﺳس اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻣن أﺟﻠﻪ ،وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﻲ

ﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺻد ﻓﻲ دﻳﺑﺎﺟﺔ أو
اﻟﺗﻲ ّ
ﺗﺣدد ﻧطﺎق أﻫﻠﻳﺗﻪ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ،وﻗد ُﻳ ّ
ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻳﺛﺎق اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻛﻣﻳﺛﺎق ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،أو ﻓﻲ ﻧﺻوص ﻣﺣددة ﻣن

اﻟﻣﻳﺛﺎق ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﺑﻳﻧت اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة أن اﻟﻐرض ﻣن
إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫو ﺣﻔظ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﻳﻳن و إﻧﻣﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟودﻳﺔ ﺑﻳن اﻷﻣم

وﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﺗﻌزﻳز اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

ﺑﻳﻧﻣﺎ أﻛدت اﻟﻣﺎدة  ٦٠ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق أن ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي و

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻋﻠﻰ

ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وأن ﻳﻛون ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق
ذﻟك.

وﺗﻘﺗﺿﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺻد ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻛﻲ ﺗﺄﺧذ

ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ ،وأن ُﻳﻧﺎط ﺑﻬﺎ أﺟﻬزة و ﺳﻠطﺎت و اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻹﻧﻔﺎذﻫﺎ.
وﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﺣﻳﻘﻳق اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻷﻫداﻓﻬﺎ ﻳﺗطﻠب ﻣﻧﻬﺎ أن ﺗﻠﺗزم
ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﻣﻳﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ
ﺑﻣﺑﺎدئ ﻣﻌﻳﻧﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ّ
اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎدة ﺑﻳن ﺟﻣﻳﻊ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ وﺗﺣرﻳم اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻد

اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻗد أُﻧﺷﺄت ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻏﺎﻳﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ و ﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣﻳﺛﺎﻗﻬﺎ ،وﻣن ﺛم ﻳﺟب

أن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻛﻲ ﻳﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﻘﻳﺎم ﺑوظﺎﺋﻔﻬﺎ وﺛم ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻏراض
اﻟﺗﻲ أُﺳﺳت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ.

ﺑﻌد اﺳﺗﻌراض اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ﻳطرح ﺗﺳﺎؤﻝ

ﺣوﻝ ﺑﻌض اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت ﻣﺛﻝ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺷﺑﻪ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟدوﻟﻳﺔ ،ﻓﻣﺎ ﻫﻲ أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣذﻛورة و اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ؟

اﻟﻣراﺟﻊ:

اﻟﻛﺗب

د .ﻋﻣﺎد ﺧﻠﻳﻝ إﺑراﻫﻳم :ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻏﻳر اﻟﻣﺷروﻋﺔ،

اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ؛ ﻣﻧﺷورات زﻳن اﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ ،ﺑﻳروت٢٠١١:

د.ﻋﻠﻲ إﺑراﻫﻳم :اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ_ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ؛ دار

اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة٢٠٠١ :

اﻟﻣﺣﺎﺿرات:

ﻣﺣﺎﺿرات اﻟدﻛﺗورة أﻣﻝ ﻳﺎزﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﻘرر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ،ﻟﻠﻣﺎﺟﺳﺗﻳر اﻷﻛﺎدﻳﻣﻲ،

ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق.٢٠١٩،

ﻣﺣﺎﺿرات ﻣﺎدة اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠدﻛﺗور ﻛﻣﺎﻝ ﺣﺎﻣد آﻝ زﻳﺎرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻫﻝ اﻟﺑﻳت،

.٢٠١٩

