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 قانون المنظمات الدولية                               
                         

 تقديم         
وتأكد مع بداية القرن  19الذي بدأ منذ القرن  ،المنظمات الدولية يعتبر وجود وتكاثر         

من أبرز خصائص المجتمع الدولي المعاصر. إال أن التاريخ يمدنا ببوادر التنظيم التي عرفت  ،20
في  -القديمة( وذلك لدى بعض الكيانات المنظمة سياسيا )خاصة اليونان- منذ العصور القديمة

شكل تحالفات أغلبها دفاعية ألجل االحتماء ضد األخطار الخارجية. كما عرفت بعض أشكال 
التنظيم في المرحلة الثانية من العصور الوسطى بهدف تنظيم التجارة )خاصة جامعات البلدان 

، 16في القرن اإليطالية(. كان ذلك قبل أن يختلف األمر تماما في العصور الحديثة مع قيام الدولة 
فقد عرفت تلك المرحلة ظهور أفكار تنادي بخلق منظمة دولية تجمع الدول وتحقق هذه األخيرة 

 Emericفي إطارها عالقات سلمية مثل "مشروعات السالم" التي جاء بها إميريك كريسيه 
Crucé وسيلي Sully إال أن ذلك لم يكن ممكنا بسبب تشبث الملوك واألمراء آنذاك .
تطبيق فكرة المنظمة  بدل -مبدأ التوازن-المبدأ السياسي  دة المطلقة لدولهم بحيث سادبالسيا

 .18الدولية، وهو ما ظل سائدا خالل القرن 
ثورة صناعية وعلمية تمثلت في تطور هائل لوسائل النقل  19ثم سوف يعرف القرن          

ات جديدة لم يعد بإمكان الدول واالتصال نتج عنها ارتفاع كبير في المبادالت وظهور احتياج
االستجابة لها بمفردها. لذا سوف يشهد هذا القرن ظهور أولى المنظمات الدولية في شكل 
مؤسسات لها طابع االستمرارية لتوفرها على أجهزة دائمة وإن كانت لم تتوفر على الشخصية 

( واللجنة 1815على نهر الراين )القانونية أبرزها اللجان النهرية الدولية )اللجنة المركزية للمالحة 
(. كما ظهرت االتحادات اإلدارية التي كان ألغلبها مهام محصورة في 1856األوروبية للدانوب )
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( )االتحاد الدولي لالتصاالت حاليا( واالتحاد 1874مجاالت محددة كاالتحاد الدولي للتلغراف )
من المؤتمرات الدولية خاصة بسبب أيضا عقد العديد  19عرف القرن و (. 1875العالمي للبريد )
 .1907و 1899كما في إطار الحلف األوروبي وأيضا مؤتمرا الهاي   الحاجة للسالم

نزاعات خطيرة ظهر معها جليا عدم كفاية  المجتمع الدولي ، عرف20مع بداية القرن          
في الحد من  -طرافوالمتمثلة في المؤتمرات والمعاهدات متعددة األ–التقنيات التي كانت سائدة 

الفوضى التي تنتج عن النزاعات الدولية وفي تسيير وتنسيق التعاون الدولي الذي أصبح ملحا أكثر 
فأكثر، كما تزايد الوعي بوجود مصالح مشتركة تستدعي التضامن الدولي. لذا سوف تلجأ الدول إلى 

يانات "مستقلة" لها خلق ميكانزمات جديدة تمثلت في مؤسسات للتعاون الدائم أخذت شكل ك
 دول العالم في نظام موحد. جل إرادة خاصة بها ومهمتها تحقيق أهداف مشتركة بإدماج 

غداة الحرب العالمية األولى كمنظمة ذات توجه  1919هكذا نشأت عصبة األمم سنة          
وف عام وعالمي، هدفها األساسي العمل على تفادي وقوع نزاعات جديدة، هذا الهدف الذي س

تعجز عن تحقيقه مما كان سببا رئيسيا في فشلها وقيام هيئة األمم المتحدة بعد الحرب العالمية 
فقد استفادت الدول كثيرا من فشل عصبة  .كمحاولة جديدة للمنظمات الدولية 1945سنة الثانية 
بأن  بإصرارها على تجاوز األخطاء التي أدت إلى ذلك الفشل بحيث تكونت لديها القناعة األمم

األمن والسلم الدولي ال يمكن أن يتحقق إال بالعمل المشترك في إطار منظمة دولية وليس بالتراجع 
 عن هذه التجربة والعودة إلى العالقات الدولية الكالسيكية.

لذا نشأت هيئة األمم المتحدة في شكل منظمة دولية ذات أبعاد سياسية كبرى، وفوضت  
مع إعطاء االمتياز للقوى العظمى حرصا على ضمان استمرارية  ألجهزة المنظمة سلطات جد مهمة

المنظمة. وأخيرا أنيطت بالمنظمة مهام االهتمام بالقضايا االقتصادية واالجتماعية والثقافية وقضايا 
 على اعتبار أن تحقيق األمن والسلم الدولي مرتبط بذلك ارتباطا جوهريا. وغيرها إلنسانحقوق ا

حلة أيضا ظهور العديد من المنظمات الدولية األخرى وتكاثرها، سواء وقد عرفت تلك المر   
منها ذات التوجه العالمي أو الجهوي، بشكل جعلها إحدى أهم خصائص الحياة الدولية المعاصرة، 
فقد أصبحت الشكل الجديد للتنظيم السياسي للمجتمع الدولي الذي ظل منذ نشوء الدولة في 

 مجتمع دول فقط )الدول األوروبية خاصة(. 20وإلى حدود القرن  16القرن 
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وإذا كانت الدولة ما تزال هي الفاعل الرئيسي في المجتمع الدولي، فالمنظمات الدولية          
تحتل بدورها مركزا من األهمية بمكان لكونها تتمتع بنوع من االستقالل عن الدول األعضاء، فهي 

 نوع وأهمية المنظمات الدولية.تتخذ قرارات وتقوم بمهام خاصة، وذلك حسب 
ومن منظور قانوني محض، أي منظور القانون الدولي وبالتحديد قانون المنظمات الدولية،          

فإن هذه األخيرة تقوم في جوهرها على وجود إرادة مستقلة لها تختلف وتتميز عن إرادة الدول 
ية كشخص من أشخاص القانون الدولي. األعضاء، وهو ما يجعلها تتمتع بالشخصية القانونية الدول
بين األساس القانوني للمنظمات، أي  جوهريإال أنه، وحسب فقهاء القانون الدولي، يوجد تناقض 

قيامها بإرادة الدول من ناحية، وبين تمتعها بإرادة مستقلة ومتميزة عن إرادة هذه الدول من ناحية 
 .1أخرى، أي كونها مؤسسات في المجتمع الدولي

وتقوم المنظمات الدولية من أجل تحقيق غايات معينة بهدف التعاون الدولي، وبذلك فكل          
منظمة دولية لها أهداف ووظائف وبنية وسلطات إلى غير ذلك، والتي هي خاصة بها وتميزها عن 
 المنظمات األخرى. ويتعلق األمر هنا بالتنوع الكبير للمنظمات الدولية والذي ينتج عنه عمل كل
منها وفقا لميثاقها بحيث يكون لكل منظمة دولية ما يمكن اعتباره قانونا خاصا بها، لكن ذلك إلى 
جانب كونها خاضعة للقانون الدولي، وهو ما يعبر عنه فقهاء القانون الدولي بوحدة وتنوع قانون 

، وهو ما يصعب معه الحديث عن - COMBACAU et SUR -كومباكو وسير–المنظمات الدولية 
 نظرية عامة للمنظمات الدولية على غرار النظرية العامة للدولة.

لكن، وعلى الرغم من التنوع واالختالف والذي يشكل صعوبة الوحدة والتعدد التي تعترض  
دراسة المنظمات الدولية ، فنقط االلتقاء بينها هي متعددة وتمكن من استنباط مجموعة مبادئ 

 . 2مها القانونيتخص المنظمات الدولية وتعتبر نظا
وسووووف تنصوووب دراسوووتنا لقوووانون المنظموووات الدوليوووة علوووى تنووواول مختلوووف الجوانوووب القانونيوووة  

ها، ثووم ؤ المنظمووة لهووا وذلووك فووي خمسووة فصووول تتنوواول علووى التوووالي قيووام المنظمووات الدوليووة وانقضووا
مسوووئوليتها  نظامهوووا القوووانوني، ثوووم بنيتهوووا ثوووم طووورق عملهوووا، وأخيووورا حصووواناتها وامتيازاتهوووا إضوووافة إلوووى

                                                           
1  CARRILLO-SALCIDO Juan – Antonio, « Cours général de droit international public », RCADI, t. 257, 1996, p. 122. 
2  NGUYEN QUOC DINH, Patrick DAILLIER, Alain PELLET, Droit international public, Ed. LGDJ, Paris 1999, § 

376, p. 571. 
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يووة وعوون الكونفدراليووة القانونيووة، وذلووك بعوود تعريفهووا وتصوونيفها وتمييزهووا عوون المنظمووات غيوور الحكوم
  .والفيدرالية

 
 تعريف المنظمة الدولية  -(1          
إن االخوووووتالف الكبيووووور بوووووين المنظموووووات الدوليوووووة، سوووووواء مووووون حيوووووث مواثيقهوووووا أو أهووووودافها          

أو سلطاتها إلى غير ذلك، حال دون تعريفها تعريفوا قانونيوا موحودا كموا هوو واختصاصاتها أو أجهزتها 
التوووي أعطيوووت للمنظموووات الدوليوووة تتضووومن مجموعوووة  اريفنسوووبة للدولوووة. لوووذا، فأغلوووب التعوووالشوووأن بال

 العناصر التي تعتبر ضرورية لقيام للمنظمات الدولية.  
هوا مؤسسوة أو هيئوة تتكوون أساسوا مون ويعرف أغلب فقهاء القانون الدولي المنظموة الدوليوة بأن  

وذلوك بمقتضوى ميثواق يحودد اختصاصواتها  فق على إنشائها فوي معاهودة دوليوةمجموعة من الدول، تت
 ويمنحها مجموعة من األجهزة التي تمكنها من تحقيق تلك األهداف وتضمن لها االستمرارية.  

 
 تصنيف المنظمات الدولية    -(2      
، ويرجووع ذلووك إلووى أن وتتنوووع تصوونيف المنظمووات الدوليووة تتعوودد فووي الفقووه الوودوليإن معووايير          

المنظمووات الدوليووة لووم تنشووأ وفووق شووكل معووين حوودد سووابقا وإنمووا نشووأت اسووتجابة لضوورورات معينووة 
الشيء الذي جعل تصنيفها جد معقد.  وسووف نتنواول تصونيف  ،3وبالوسائل التي توفرت في وقت ما

ما اعتمده كبار فقهاء القانون الدولي إذ يتم تركيب مجموعة معوايير لتعطوي المنظمات الدولية حسب 
. وبوووذلك يوووتم 4صووونفا يضوووم مجموعوووة مميوووزات لكووول منظموووة معينوووة ويمكووون بالتوووالي أن تصووونف ضووومنه

 تصنيف المنظمات الدولية إما حسب العضوية أو االختصاص أو السلطات.
 حسب العضوية -أ 
موون جهووة ثانيووة. فبالنسووبة ميووة موون جهووة والمنظمووات الجهويووة مووات العالبووين المنظ يووتم التمييووز         

لألولى، فهي المنظمات التي تقوم في شكل يسمح بانضمام كل دول العالم وبتعواون كول الودول التوي 
 تشكل المجموعة الدولية كهيئة األمم المتحدة.

                                                           
3  PASTOR  RIDRUEJO (J.A.) , RCADI,  1998, p. 198. 
4  COMBACAU Jean, SUR Serge, Droit international public, Ed. Montchrestien, Paris, 1999,  p. 697. 
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من الودول، وتسومى لوذلك  حدودعدد مأما بالنسبة للثانية، فهي التي ال تسمح إال بانضمام           
 . كاالتحاد األوروبي  أيضا بالمنظمات المغلقة

 
 حسب االختصاص -ب       
 

مثوول هيئووة األمووم  عامووةالتمييووز بووين المنظمووات ذات االختصوواص العووام أي ذات وظووائف  تميوو         
ثووم  ،افيووة إلووى غيرهوواواإلنسووانية والثق المتحوودة التووي تهووتم بالقضووايا السياسووية واالقتصووادية واالجتماعيووة

وهووي التووي تحوودد مواثيقهووا مجوواال  ،أي ذات وظووائف محووددة ،ختصوواص المحووددالمنظمووات ذات اال
. وكمثووال لهووذه المنظمووات 5معينووا للتعوواون كالمجووال العسووكري أو االقتصووادي أو الثقووافي إلووى غيووره

  .التابعة لهيئة األمم المتحدةحلف شمال األطلسي والوكاالت المتخصصة 
ان تصنيف المنظمات الدولية حسب االختصواص هوو تصونيف وصوفي محوض، فإنوه يثيور إذا ك 

، فوإن ممارسوة المنظموة الدوليوة VIRALLYبعض اإلشكاليات ذات األبعاد السياسية. فحسب الفقيوه 
بين أعضائها في الحالة التي ال يحدد فيها الميثواق المنشو   خالفاتالختصاصاتها قد ينتج عنه قيام 

االختصاصات بدقة أو في الحالة التي تستدعي ظوروف جديودة ممارسوة االختصاصوات للمنظمة هذه 
بشووكل مخووالف. هكووذا فالمنظمووات ذات االختصوواص العووام هووي التووي غالبووا مووا تواجووه هووذا النوووع موون 
المشاكل والتي تختلف عن تلك التوي تواجههوا المنظموات ذات االختصواص المحودد إذ تكوون عوادة 

 .6مشاكل تقنية
 السلطات حسب -ج  

  "المنظموات بوين الودول"بين  COMBACAU et SUR-حسب كومباكو و سير -يتم التمييز  

« interétatique »  المنظمات فوق الدول""و « superétatique » وهو التصنيف الوذي يميوز فيوه بوين .
هوووي تتميوووز فبالنسوووبة لألولوووى،  ف ؛ المنظموووات ذات هووودف تعووواوني والمنظموووات ذات هووودف انووودماجي

أمووا بالنسووبة للثانيووة، فهووي المنظمووات التووي لهووا سوولطة قوورار مهمووة فووي  ؛ عف سوولطة اتخوواذ القووراربضوو

                                                           
5  Voir ibid. 
6   PASTOR RUDRIEJO (J. A.), RCADI, op. cit., p. 201. 
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مون طورف األجهوزة الداخليوة  مواجهة الدول األعضواء تصول فوي بعوض الحواالت حود التطبيوق المباشور
 .للدول
 عووووددااالت علووووى اعتبووووار أن وتجوووودر اإلشووووارة هنووووا إلووووى نسووووبية هووووذا المعيووووار فووووي بعووووض الحوووو 

على الدول األعضاء كما هو الحوال بالنسوبة لمجلوس  عدة حاالتات بين الدول" تسمو في المنظم"
– أيضاتعمل تظل . في حين أن المنظمات التي تقوم بهدف االندماج قد (25)المادة  األمن الدولي
في إطوار بوين الودول كموا هوو الشوأن بالنسوبة لالتحواد األوربوي الوذي لوم يصول بعود مرحلوة  -ولو جزئيا

 دماج النهائي.االن
 
 تمييز المنظمات الدولية عن المنظمات غير الحكومية  -(3      
على خالف المنظمة الدولية التي هي مؤسسة أو هيئة تتفق مجموعة من الدول على إنشوائها،         

أو كمووا يسووميها بعووض فقهوواء القووانون الوودولي الجمعيووة الدوليووة أو الجمعيووة –فالمنظمووة غيوور الحكوميووة 
هي مؤسسة تنشوأ بالمبوادرة الخاصوة وذلوك بمقتضوى اتفواق غيور حكوومي، أي اتفواق ال  -الوطنيةعبر 

يعقد بين الحكومات وإنما يتم بين أشخاص وهيئات خاصة أو عامة سواء منهم األشخاص الطبيعيون 
أو المعنويوووون )أفوووراد، نقابوووات، أحوووزاب سياسوووية، جمعيوووات خيريوووة وإنسوووانية(، والوووذين ينتموووون لووودول 

سيات مختلفة. وبذلك، فالمنظمات غير الحكومية تنشأ من مصدر مختلف عن ذلك الذي تنشأ وجن
 منه المنظمات الدولية.

ثم إن المنظمات غير الحكومية ال ينظمها القوانون الودولي بمعنوى أنوه ال توجود معاهودة دوليوة          
بها باستثناء اتفاقيوة ستراسوبور  تنظم عملها أو تحد من تدخل الدولة التي يوجد مقر المنظمة فوق ترا

التووي تلووزم الوودول األعضووواء فووي االتفاقيووة بوواالعتراف بالشخصوووية القانونيووة للمنظمووات غيووور  1986
بهودف المصولحة العاموة للدولوة المعنيوة. هكوذا هوا احتفاظ الدول بحق التدخل فوي عمل الحكومية مع

المنظموات هوذه داخلية. لذلك فإن فإن معظم الدول تعتبر المنظمات غير الحكومية مجرد جمعيات 
بوووالنظر إلوووى أهووودافها الدوليوووة وعالقاتهوووا بأشوووخاص -وإن كانوووت تعتبووور مووون أشوووخاص القوووانون الووودولي 

فقهاء القانون الودولي، ال  كبار، فإنه حسب  -أي الدول والمنظمات الدولية ،القانون الدولي الرئيسية
 تتمتع إال بشخصية قانونية مشتقة، وظيفية ونسبية.
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وتقوم المنظموات غيور الحكوميوة ألجول تحقيوق أهوداف متعوددة بول غيور محودودة وغيور ذات          
ربح مادي منها األهداف اإلنسانية والمتعلقة بحقوق اإلنسان والسياسية والبيئية والعلميوة إلوى غيرهوا. 

األخيوورة وهوي بووذلك تعموول فووي كثيوور موون األحيووان بتعوواون مووع المنظمووات الدوليووة إذ توونص مواثيووق هووذه 
على ذلك كالمجلس االقتصادي واالجتماعي لهيئة األمم المتحدة وأيضا بعوض وكاالتهوا المتخصصوة  

 كمنظمة العمل الدولية أو بعض المنظمات الجهوية كاالتحاد األوربي.
 

 تمييز المنظمة الدولية عن الكونفدرالية وعن الفيدرالية -(4        
نظمة الدولية عون الدولوة الكونفدراليوة هوو توضويح أوجوه االخوتالف إن الغاية من تمييز الم -أ         
موون أشووكال الكونفوودراليات.  الالمنظمووات الدوليووة  شووكأن جانبووا موون الفقووه يعتبوور  بووالنظر إلووىبينهمووا 

وأهووم مووا يميووز المنظمووات الدوليووة عوون الكونفدراليووة هووو أن الدولووة ال يمكوون أن تكووون طرفووا إال فووي  
ا يمكوون أن تكووون عضوووا فووي منظمووات متعووددة. ثووم إن الوودول التووي تشووكل كونفدراليووة واحوودة بينموو

الكونفدرالية تتنازل عن جزء من سيادتها وإن كانت تظل دوال لها شخصيتها القانونيوة حسوب القوانون 
الوودولي، بينمووا تحووتفل الوودول األعضوواء فووي المنظمووة الدوليووة بكاموول السوويادة وإن كانووت توورد بعووض 

 لنسبة للمنظمات التي لها هدف اندماجي.االستثناءات على ذلك با
 

أما بالنسبة للفيدرالية، فأهم أوجه االختالف بينها وبين المنظمة الدولية هي أن المنظموة  -ب        
تتكون من الدول في حين أن الفيدراليوة تتكوون مون الموواطنين ألن أعضواءها وإن كوانوا يحملوون اسوم 

ي المنظمووات الدوليووة تتمتووع بكاموول السوويادة بينمووا ال يتمتووع الوودول فهووم ليسوووا بوودول. ثووم إن الوودول فوو
أعضوواء الفيدراليووة بحقوووق الوودول ذات السوويادة كووإبرام المعاهوودات الدوليووة أو االنضوومام للمنظمووات 
 الدولية. وأخيرا إذا كانت المنظمة الدولية تنشأ بمقتضى ميثاق، فالفيدرالية تنشأ بمقتضى دستور.   
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 الفصل األول : قيام المنظمات الدولية وانقضاؤها           
إن الوجود القانوني للمنظمات الدولية يمر بمجموعة مراحل، فهي تنشأ بمقتضى ميثواق تقوره          

معينووة أثنوواء الوودول فووي معاهوودة متعووددة األطووراف، وقوود تعوورف المنظمووات الدوليووة تطووورات وتغيوورات 
حياتها ينتج عنها حلول منظمة أخرى محلها، كما قد تعترض حياة المنظمات الدولية وقائع وأحداث 

 تؤدي إلى انتهائها وزوالها. 
 

 المبحث األول: قيام المنظمة الدولية         
 أو بالحلول محل منظمة أخرى. تنشأ المنظمة الدولية بمقتضى ميثاق         
 : الميثاق المنش  للمنظمة الدوليةأوال         
تنصوورف إرادة الوودول إلووى إنشوواء المنظمووة الدوليووة بمقتضووى اتفوواق بينهووا يكووون بمثابووة العقوود          

(، …المنش  لها، وهو العهد )عصبة األمم(، أو الميثاق )هيئة األموم المتحودة، ، جامعوة الودول العربيوة
(، أو النظووام األساسووي )صووندوق النقوود …لصووحة العالميووة، منظمووة االعموول الدوليووةمنظمووة أو الدسووتور )

، أو (…(، أو العقد المنشو  ) منظموة الفواو…(، أو االتفاقية ) المنظمة العالمية لألرصاد الجوية…الدولي
. فبوالرغم مون تعودد التسوميات فواألمر يتعلوق بالعقود المنشو  القانون التأسيسي )االتحاد اإلفريقوي(...

 ميثاقها الذي سوف نتناول كيفية إبرامه ثم دخوله حيز التنفيذ.للمنظمة الدولية، أي 
 

 إبرام العقد المنش  للمنظمة الدولية  -(1        
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يتم إبرام العقد المنش  للمنظموة الدوليوة بعود قيوام الودول بأعموال تحضويرية تتمثول فوي إجوراء          
دوليوووة طبقوووا للقواعووود العاموووة  مفاوضوووات دبلوماسوووية وذلوووك قبووول إقووورار نوووص متفوووق عليوووه فوووي معاهووودة

 وتجووودر .1969موووايو  23قوووانون المعاهووودات المؤرخوووة ب لالمنصووووص عليهوووا فوووي اتفاقيوووة فيينوووا 
اإلشوووارة إلوووى أن المعاهووودات المنشوووئة للمنظموووات الدوليوووة تتميوووز بكونهوووا "معاهووودات مووون نووووع خووواص 

نوويط بهووا الوودول موضوووعها خلووق أشووخاص جديوودة فووي القووانون، تتمتووع بنوووع موون االسووتقالل، والتووي ت
 8األعضوواء مهمووة تحقيووق أهووداف مشووتركة"، وذلووك حسووب رأي محكمووة العوودل الدوليووة المووؤر  فووي 

المنظمووة العالميووة الوورأي الخوواص ب)حووول شوورعية التهديوود واسووتعمال األسوولحة النوويووة،  1996يوليووو 
اع أو عوون بأغلبيووة ثلثووي الوودول الحاضوورة والمصوووتة أو باإلجمووالمعاهوودة  نووص اعتموواد. ويووتم (للصووحة

 7لنص برمته إذ أن مسألة اعتماد تقنيوة التحفظواتبالنسبة ليكون عادة  االعتماد ثم إنطريق التوافق. 
المعاهوودة المنشووئة للمنظمووة الدوليووة تهوودف إلووى ف .تطوورإ إشووكاال كبيوورا بالنسووبة للمنظمووات الدوليووة

الحق في التحفل على لدول لرض مع طبيعة التحفظات التي تعطي تعاما ي ، وهوتحقيق أهداف معينة
االتجوواه  هووذا لووة السووماإ بهووا.فووي حا المنظمووة يخل بالسووير العووادي لعموولممووا سوو مقتضووياتالبعووض 

وليوووة بوووين مووون يمنوووع التحفظوووات يعتموووده جانوووب كبيووور مووون الفقوووه أموووام اخوووتالف مواثيوووق المنظموووات الد
 ومن يسكت على ذلك أو يقبل بها.  ،صراحة
 عقد المنش . وأخيرا يتم التوقيع على ال         

 
 دخول العقد المنش  للمنظمة الدولية حيز التنفيذ -(2         
العقد المنش  للمنظمة الدولية دخوله حيز التنفيذ وفقا للشروط التي تم الونص  اعتماديعقب          

عليهووا والتووي تختلووف حسووب المنظمووات. ويووتم عووادة تحديوود عوودد معووين موون الوودول التووي يجووب أن 
ميثوواق قصود دخولووه حيوز التنفيوذ، أو أيضووا اشوتراط مصووادقة دول معينوة  أو التنصوويص تصوادق علوى ال

( 110)الموادة على شروط مجتمعة كوضع ميثاق هيئوة األموم المتحودة شورطين لدخولوه حيوز التنفيوذ 
أولهمووا مصووادقة دول معينووة هووي الواليووات المتحوودة األمريكيووة واالتحوواد السوووفيتي وبريطانيووا وفرنسووا 

 مصادقة أغلبية الدول الموقعة على الميثاق.  والصين، ثم
 

                                                           
7  Voir COMBACAU, SUR, op. cit., p. 708. 
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 تعديل ميثاق المنظمة الدولية -(3         
قد تطرأ أحداث ومستجدات دولية أو غيرها تؤثر على السير العوادي لعمول المنظموة الدوليوة          

لقة بتعوديل يخضع التعديل للقواعد العامة المتع ويصبح معها تعديل الميثاق ضروريا. ففي هذه الحالة
إلووى  39قووانون المعاهوودات )الفصووول موون لالمعاهوودات الدوليووة والمنصوووص عليهووا فووي اتفاقيووة فيينووا 

سريان مفعوله علوى األطوراف التوي لوم عدم خاصة منها اتفاق أعضاء المنظمة على التعديل ثم  ،(41
عينووة للتعووديل توافووق عليووه. كمووا أن مواثيووق المنظمووات الدوليووة توونص غالبووا علووى مسوواطر ومقتضوويات م

تكمل ما جاءت به معاهدة فيينا. ومن بينهوا موثال اشوتراط عودم خضووع بعوض مقتضويات الميثواق ألي 
مون معاهودة  312و 155)الفصولينعليوه تعديل أو مرور مدة معينة من الزمن قبل إجراء أي تعديل 

فووي  أو مووثال اشووتراط تحقووق اإلجموواع  ،( 1982قووانون البحووار ل Montego Bayمونتيكووو بوواي 
مون معاهودة روموا،  236التصويت على التعديل خاصة بالنسبة لمواثيق المنظمات الجهوية )الفصول 

(. وكمثال أيضا على طرق التعديل CEE، المنشئة للمجموعة االقتصادية األوربية 1957مارس  25
ل ، فالفصو109و  108التي تنص عليها المنظمات الدولية ميثاق هيئة األمم المتحدة فوي فصوليه 

ينص:" إن تعديالت هذا الميثاق تدخل حيز التنفيذ بالنسبة لكول أعضواء األموم المتحودة بعود  108
( ثلثووي أعضوواء المنظمووة وموون …أن يووتم إقرارهووا بأغلبيووة ثلثووي أعضوواء الجمعيووة العامووة ويصووادق عليهووا )
عوام : "ينعقد موؤتمر أنهعلى  109ضمنهم كل األعضاء الدائمين في مجلس األمن". وينص الفصل 

يضم أعضاء األمم المتحدة بهدف تعديل هذا الميثاق، وذلك في المكان والتاريخ الوذي يوتم تحديود 
بناء على تصويت الجمعية العامة بأغلبية الثلثين وبتصويت سبعة أعضاء، أيا كانوا، من مجلس األمن. 

 ويتمتع كل عضو في المنظمة بصوت في المؤتمر". 
 

 ولية محل أخرىثانيا: حلول منظمة د         
حلوووول المنظموووة الدوليوووة معنووواه أن تنشوووأ منظموووة جديووودة تحوووتفل أو تنتقووول إليهوووا بعوووض مهوووام          

واختصاصات منظمة سابقة انتهت. وكمثال على ذلك حلول هيئة األمم المتحدة محل عصبة األموم،  
 OCDEة االقتصووادية المنظمووة العالميووة للصووحة محوول المكتووب الوووطني للوقايووة، منظمووة التعوواون والتنميوو

، منظمة الوحدة اإلفريقية محل لجنة التعواون التقنوي OECEمحل المنظمة األوربية للتعاون االقتصادي 
 في إفريقيا ثم االتحاد اإلفريقي محل منظمة الوحدة اإلفريقية.
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ام ويووتم حلووول المنظمووات الدوليووة وفقووا التفاقووات ومسوواطر قانونيووة تحوودد كيفيووة انتقووال المهوو         
والوظوووائف إلوووى المنظموووة الجديووودة، وتكوووون عوووادة باتفووواق األعضووواء فوووي المنظموووة التوووي سوووتنحل موووع 

، وهنوواك موون المنظمووات الدوليووة موون لمنصوووص عليهووا فووي قووانون المعاهووداتاالحتكووام للمقتضوويات ا
 تنص صراحة في مواثيقها على المقتضيات الخاصة بالحلول.

 
عودة صوعوبات ومشواكل معقودة تتعلوق إموا بواعتراض الودول  ويطرإ حلول المنظمات الدولية          

علووى حلووول المنظمووة الجديوودة محوول السووابقة أو بمووا ينووتج عوون الحلووول موون آثووار كموقووف المنظمووة 
، أو مووا يتعلووق بووديون المنظمووة المنحلووة أو اهوودات التووي تلووزم المنظمووة السووابقةالجديوودة مووثال موون المع

نتقوووال الوظوووائف إليهوووا إلوووى غيووور ذلوووك. ولتجووواوز العديووود مووون بالذموووة الماليوووة للمنظموووة الجديووودة أو با
الصعوبات قد تصدر المنظمة التي تكون في طور االنحالل توصيات بخصوص ذلوك كموا حودث موع 
عصبة األمم، وقود تلجوأ الودول األعضواء فوي المنظموة الجديودة إلوى الونص علوى ذلوك فوي االتفاقيوات 

مووون النظوووام األساسوووي  5فوووي فقرتهوووا  36لموووادة المنشوووئة لهوووا، وكمثوووال علوووى ذلوووك موووا نصوووت عليوووه ا
لمحكمة العدل الدولية بخصووص الصوعوبة المتعلقوة بانتقوال الوظوائف مون أن كول التصوريحات بقبوول 
قضاء محكمة العدل الدوليوة الدائموة والتوي لوم ينتوه أجلهوا حوين انحوالل هوذه المحكموة، تظول سوارية 

كمة العدل الدولية طيلة مدة األجل المتبقي. كما المفعول وتصبح بمثابة قبول للقضاء اإلجباري لمح
قد يتم اللجوء في حاالت أخرى إلى الجهاز القضائي للمنظموة الجديودة كواءراء االستشوارية التوي توم 
استصدارها عن محكمة العدل الدولية بخصوص المشاكل التي ظلت عالقة والتوي نتجوت عون حلوول 

 .8هيئة األمم المتحدة محل عصبة األمم
 
        المبحث الثاني: انقضاء المنظمات الدولية          

إن أغلووب المعاهوودات التووي تنشووأ المنظمووات الدوليووة تبوورم لموودة غيوور محووددة أو لموودة قابلووة    
لذا، فالمنظمات الدولية نادرا ما تنحل نهائيا، وهي بذلك ال تنحل عادة إال بإرادة  ،للتجديد بانتهائها

االنقضوواء وفقووا لمووا تووم التنصوويص عليووه فووي الميثوواق، مووع االحتكووام إلووى أعضووائها أو بتحقووق أسووباب 
 القواعد المنصوص عليها في قانون المعاهدات الدولية. 

                                                           
8  Voir NQD, § 389. 



 13 

 
وموون بووين مووا توونص عليووه بعووض مواثيووق المنظمووات الدوليووة انحووالل المنظمووة تلقائيووا لحوودوث          

جوول قيوووام المنظموووة الدوليوووة دون وقووائع معينوووة كانسوووحاب عوودد محووودد مووون األعضوواء فيهوووا أو انتهووواء أ
 تجديده بالنسبة للمنظمة التي تم تحديد مدتها.

 
ويووتم حوول المنظمووة الدوليووة عووادة بخلووق جهوواز مخووتص موون أجوول القيووام بمهمووة التصووفية التووي          

 تطال الوظائف والذمة المالية والموظفين. 
 



 14 

 

 ولية    الفصل الثاني : النظام القانوني للمنظمات الد           
 سنتناول في هذا الفصل الشخصية القانونية للمنظمات الدولية ثم اختصاصاتها.         

 
 المبحث األول: الشخصية القانونية                   
تتمتع كل منظمة دولية، ومنذ قيامها، بالشخصية القانونية. وقد تنص بعض المواثيوق المنشوئة          

موون الميثوواق  39علووى تمتووع هووذه األخيوورة بالشخصووية القانونيووة كالفصوول  للمنظمووات الدوليووة صووراحة
وفووي ، ألساسووي للمحكمووة الجنائيووة الدوليووةموون النظووام ا 4المنشوو  لمنظمووة العموول الدوليووة والفصوول 

الحالة التي ال يتضمن فيها الميثواق المنشو  ذلوك االعتوراف الصوريح بالشخصوية القانونيوة، فوإن تلوك 
 ظمة ضمنيا بمجرد توافق إرادة الدول على إنشائها.الشخصية تكتسبها المن

والشخصووية القانونيووة للمنظمووات الدوليووة لهووا طووابع مووزدوج، فهووي موون ناحيووة تعنووي تكتسووب            
تعنوي أن المنظموة الدوليوة  -ومون ناحيوة ثانيوة–إرادة قانونية مستقلة عن إرادة الودول المكونوة لهوا، ثوم 

 . شخص من أشخاص القانون الدولي 
وبمقتضى شخصيتها القانونية، تودخل المنظموات الدوليوة فوي عالقوات قانونيوة موع األشوخاص          

الووذاتيين والمعنووويين داخوول إقلوويم دولووة مووا، وذلووك إضووافة إلووى عالقاتهووا مووع أشووخاص القووانون الوودولي 
 األخرى خاصة الدول. 

 
 نونية الدوليةأوال : الشخصية القانونية الداخلية والشخصية القا          

 الشخصية القانونية الداخلية -(1       
 -داخول الدولوة–كقاعدة عامة، يقصد بالشخصية القانونية الداخلية للشخص المعنوي قدرته           

على التعاقد والتقاضي والتصرف ببيع وشراء األمالك المنقولة وغير المنقولة إلى غيرها من التصرفات 
 القانونية.
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طوورإ إشووكال بالنسووبة للمنظمووات الدوليووة إذ أنهووا ال تتوووفر علووى إقلوويم خوواص بهووا، وبالتووالي وي         
فوي هوذه  ترابهوا،بهوا أو التوي لهوا مهوام فووق فهي تتصرف على إقلويم الدولوة التوي يوجود مقور المنظموة 

ين الحالووة، فالمنظمووة الدوليووة قوود تقوووم بووبعض التصوورفات القانونيووة مووع األشووخاص الووذاتيين أو المعنوووي
 ؟مارس المنظمة الدولية حقوقها تلكالمتواجدين في تلك الدولة. فكيف ت

 104إن األساس القانوني للشخصوية المعنويوة الداخليوة للمنظموة الدوليوة نجوده فوي الموادة          
موون ميثوواق هيئووة األمووم المتحوودة والووذي يوونص علووى أن : "المنظمووة تتمتووع علووى إقلوويم كوول عضووو موون 

نصووت العديوود موون  ، كمووايووام بوظائفهووا وتحقيووق أهوودافها"القانونيووة التووي يتطلبهووا القأعضووائها باألهليووة 
بمقتضووووى  بووووالحق فووووي التصوووورفالخاصووووة المقتضوووويات  المنشووووئة للمنظمووووات الدوليووووة علووووىالمواثيووووق 

 .الشخصية القانونية الداخلية
متيووازات ا تفاقيووةااصووة منهووا فووي إطووار احتوورام التزاماتهووا الدوليووة خ- موون جهتهووا، تقوووم الوودولو          
بالعمل على تطوابق قوانينهوا الداخليوة موع تلوك االتفاقيوات  -1946 عاماألمم المتحدة ل وحصانات

 بشكل يسهل التصرف بمقتضى الشخصية القانونية الداخلية للمنظمات الدولية.
ن وأخيووورا، تجووودر اإلشوووارة إلوووى أن القوووانون المطبوووق علوووى تلوووك التصووورفات يكوووون هوووو القوووانو           

الووداخلي للدولووة بالنسووبة للتصوورفات العاديووة كاقتنوواء لوووازم. إال أن اإلشووكال يبقووى مطروحووا فووي حووال 
وجود نزاع إذ قد تتذرع المنظمة الدولية بالحصوانة للوتملص مون واجبهوا أموام القضواء الوداخلي وذلوك 

 نزاعات.بالرغم من أن أغلب العقود التي تبرمها المنظمات يتم االتفاق فيها على طرق فض ال
 

 الشخصية القانونية الدولية -(2         
األصوول فووي الشخصووية القانونيووة الدوليووة هووو أن المنظمووات الدوليووة تتمتووع باالسووتقالل تجوواه          

الشخصية طرحت هذه الدول على أساس أن القانون الدولي هو الذي يحدد أهليتها القانونية. إال أن 
ا بتلك الشخصوية مون  هاأن اعتراف هذه األخيرة التي تخوفت مندول، إشكاال كبيرا بالنسبة لسيادة ال
فووي نفووس مرتبووة الوودول التووي لهووا وحوودها  -التووي ال تتمتووع بالسوويادة-شووأنه أن يجعوول المنظمووة الدوليووة 

هو السبب الذي جعل الدول تتحفل في أن يتم التنصيص على الشخصوية القانونيوة ، و امتياز السيادة
ويكفوي أن نعطوي المثوال بهيئوة األموم المتحوودة  ؛ صولب المواثيوق المنشوئة لهوواللمنظموات الدوليوة فوي 

. الدوليوة باعتبارها أهم منظمة دولية على اإلطالق، إذ ال يتضومن ميثاقهوا موا يفيود شخصويتها القانونيوة
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المنشئة للمجموعة األوربية للصلب والحديود  (1951) وكاستثناء على ذلك، نصت معاهدة باريس
 .لتلك المنظمات ون األساسي لمحكمة العدل الدولية على الشخصية القانونية الدوليةوأيضا القان
 ؟للمنظمات الدولية  األساس القانوني للشخصية القانونية الدولية فما هو         
إن االعتووراف بالشخصووية القانونيووة الدوليووة لووم يصوودر عوون الوودول وإنمووا تووم حسوومه موون قبوول          

الخوواص بووالتعويض عوون األضوورار التووي  1949ليووة فووي رأيهووا االستشوواري لسوونة محكمووة العوودل الدو 
لحقووت موووظفي هيئووة األمووم المتحوودة. لقوود صوودر هووذا الوورأي االستشوواري بنوواء علووى طلووب تقوودمت بووه 
الجمعية العاموة لألموم المتحودة أموام محكموة العودل الدوليوة مون أجول النظور فوي مودى أهليوة المنظموة 

ولة عوون األضوورار التووي تلحووق ئالدوليووة ضوود الدولووة أو الوودول المسووولية وحقهووا فووي رفووع دعوووى المسووؤ 
باألمم المتحدة أو التي تلحق بأحد العاملين في خدموة األموم المتحودة، وقود كوان ذلوك بسوبب مقتول 

 أثناء قيامه بمهامه كوسيط لألمم المتحدة في فلسطين.  Comte Bernadotte الكونت برنادوت
الستشووواري إيجابيوووا، فقووود اسوووتندت المحكموووة علوووى العناصووور التوووي تؤكووود لقووود جووواء الووورأي ا         

الشخصية القانونية للمنظمة الدولية حيث اعتبرت أن تلك الشخصية لها امتداد دولي يورتبط بالمهوام 
واألهداف التي تعمل من أجلهوا المنظموة وعلوى رأسوها حفول األمون والسوالم الودولي وتحقيوق التعواون 

كمووة أنووه موون أجوول تحقيووق هووذه المهووام فووإن هيئووة األمووم المتحوودة تتمتووع، ولووو الوودولي. واعتبوورت المح
 ضمنيا، بالشخصية الدولية.

هذا االعتراف بالشخصية الدولية لهيئة األموم المتحودة أصوبح سواريا علوى المنظموات الدوليوة          
بأهليووة  األخوورى علووى اعتبووار أن كوول تلووك المنظمووات لهووا أهووداف يسووتدعي تحقيقهووا تمتووع المنظمووة

التصرف باستقالل في المجتمع الدولي وكشوخص مون أشوخاص القوانون الودولي أي تمتوع المنظموات 
 الدولية بشخصية قانونية دولية تميزها عن الدول. 

 
 ثانيا : المنظمة الدولية شخص من أشخاص القانون الدولي         
متع هذه األخيورة بصوفة كوائن متميوز عون إذا كانت الشخصية القانونية للمنظمة الدولية تعني ت         

. ومعنى ذلوك الدولي األعضاء المكونة له، فإنها تعني أيضا تمتعها بصفة شخص من أشخاص القانون
القودرة القانونيوة علوى ممارسوتها. موع قانوني مجموعة من الحقووق والواجبوات النظام هذا الأن يمنحها 

الدولية مجموعة من الحقووق، كموا تضوع علوى عاتقهوا فقواعد القانون الدولي تخلق لفائدة المنظمات 
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مجموعووة موون االلتزاموووات وتمكنهووا موون القووودرة علووى ممارسووتها كقوووانون المعاهوودات الدوليووة والقوووانون 
فكل مصادر القانون الدولي تتضمن بعض القواعد التي تسري  الدبلوماسي وقانون المسؤولية الدولية.
ا ال ينطبوق إال علوى الودول. فالمعاهودات المبرموة بوين الودول على المنظمات الدوليوة وإن كوان منهوا مو

قووود تنشوووأ مجموعوووة مووون الحقووووق والواجبوووات تلوووزم المنظموووات الدوليوووة، وكمثوووال علوووى ذلوووك قوووانون 
وأيضوووا االتفاقيوووات المعاهووودات الدوليوووة الوووذي تنطبوووق العديووود مووون قواعوووده علوووى المنظموووات الدوليوووة، 

حوودة ووكاالتهووا المتخصصووة والتووي قوورر األطووراف فيهووا بووأن المتعلقووة بحصووانات وامتيووازات األمووم المت
. كمووا أنووه 9تسووري آثارهووا علووى كوول المنظمووات التووي توودخل فووي إطووار مجووال التطبيووق الووذي يحددونووه

أو القورارات القضوائية،  وبالنسبة لقواعد القانون الدولي التي يكون مصدرها العرف أو المبوادئ العاموة
منظمووات الدوليووة حسووب وضووعية كوول منهووا، إال مووا تووم اسووتبعاده فإنهووا تتضوومن مبووادئ تنطبووق علووى ال

صراحة بموجب مواثيقها. وبذلك، فخضوع المنظمات الدولية لقواعد القانون الدولي يدل علوى تووفر 
المنظموووة الدوليوووة علوووى صوووفة شوووخص مووون أشوووخاص القوووانون الووودولي والتوووي هوووي امتوووداد لشخصووويتها 

 القانونية. 
 

 ختصاصات المنظمات الدوليةالمبحث الثاني : ا         
إن االعتووراف بالشخصووية القانونيووة للمنظمووة الدوليووة يوورتبط أساسووا بطبيعووة وموودى الصووالحيات          

(. وينووتج عوون ذلووك أن المنظمووات 1949المنوطووة بهووا )الوورأي االستشوواري لمحكمووة العوودل الدوليووة 
االختصاصوات التوي تمونح لكول الدولية، وفي إطار العمل على تحقيوق أهودافها، تموارس مجموعوة مون 

 Compétencesمنظمة دولية بمقتضى الميثاق المنش  لها، وهي بذلك تعتبر اختصاصات ممنوحة 

d'attribution  أي أنهووا ناتجووة عوون إرادة الوودول المنشووئة للمنظمووة. ويقصوود بهووذا التعبيوور أن ،
كموا هوو الشوأن –ديريوة المنظمات الدولية ليسوت لهوا كامول الصوالحيات، أي ليسوت لهوا السولطة التق

بالنسبة للدول والتي تتمتع بمقتضى سيادتها بكامل الصالحيات لمزاولة مهامها. فالمنظموات الدوليوة 
لهووا فقووط اختصاصووات محووددة ومحصووورة فووي تلووك المنصوووص عليهووا فووي الميثوواق والتووي تمكنهووا موون 

 تحقيق أهدافها.

                                                           
9  COMBACAU, SUR, op. cit., p. 703. 
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ى االختصاصوات المنصووص عليهوا صوراحة فوي باإلضوافة إلو–إال أن المنظمات الدولية تتمتوع          
وذلووك حسووب نظريووة  Compétences implicites باختصاصووات أخوورى ضوومنية  -الميثواق

االختصاصوووات الضووومنية، أي االختصاصوووات التوووي تكوووون ضووورورية لقيوووام المنظموووة الدوليوووة بمهامهوووا. 
ابق اإلشووارة إليووه وتسووتمد هووذه النظريووة أساسووها موون الوورأي االستشوواري لمحكمووة العوودل الدوليووة السوو

والذي ينص على ما يلي : "حسوب القوانون الودولي، فالمنظموة الدوليوة يجوب أن تعتبور كموا لوو كانوت 
لها هذه السلطات )أي سلطات حماية موظفيها( والتي إذا لم ينص عليها صوراحة فوي الميثواق تكوون  

 كنتيجة حتمية تمنح للمنظمة لضرورة ممارسة مهامها".
ن ذلوووك، فنظريووة االختصاصوووات الضووومنية تفوووتح مجووال التفسوووير بالنسوووبة لممارسوووة انطالقووا مووو         

من المنظموات الدوليوة مون ضومنتها  أن هناك وتجدر اإلشارة إلىاختصاصات كل المنظمات الدولية، 
موون معاهوودة بوواريس  95صوراحة فووي مواثيقهووا )مووثال المواثيوق المنشووئة للمجموعووات األوربيووة كالفصول 

 (.CEمن معاهدة المجموعة األوربية  235األوربية للصلب والحديد، والفصل المنشئة للمجموعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث: بنية المنظمات الدولية            
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إن  بنية المنظموة الدوليوة تتحودد مون خوالل أعضوائها، خاصوة الودول، ثوم مون خوالل األجهوزة          
 من ممارسة مهامها وتحقق لها االستقاللية. التي تمنحها لها تلك األعضاء والتي تمكنها

 

 المبحث األول: أعضاء المنظمات الدولية         
إن حووق االنتموواء إلووى المنظمووات الدوليووة أو حووق المشوواركة فيهووا يخووص الوودول وإن لووم يكوون          

بمشواركة فالدول هي التي تنش  المنظمات الدولية وتكون أعضواءها، إال أنهوا قود تقبول ، قاصرا عليها
 أعضاء من غير الدول.

 
 أوال: الدولة كعضو في المنظمات الدولية          
تعتبوور الوودول األعضوواء الرئيسووية فووي المنظمووات الدوليووة، إال أن هنوواك اختالفووات فووي طبيعووة          

 مشاركتها، فقد تكون أعضاء كاملة العضوية أو أعضاء مشتركة أو أعضاء لها صفة عضو مالحل. 
 
عوووادة موووا تكوووون الووودول أعضووواء كاملوووة العضووووية فوووي المنظموووات  -(1        

 ، وهي:الدولية
، أي الوودول التووي شوواركت فووي األعمووال التحضوويرية إمووا األعضوواء األصوولية أو المؤسسووة -

ووقعت على الميثواق المنشو  للمنظموة الدوليوة ثوم صوادقت عليوه، أي الودول التوي أنشوأت المنظموة. 
إذ تصووبح عضوووا فووي المنظمووة بعوود المصووادقة  سووطرة خاصووة باالنضووماموبووذلك فهووي ال تخضووع أليووة م

، )وهو ما ينطبق في حالة حلول دولة محل أخرى كانت عضوا في المنظمة كألمانيوا بعود على الميثاق
توحيدها، وعلى العكس مون ذلوك، تطبوق مسوطرة االنضومام علوى الودول التوي تنوتج عون انحوالل دولوة 

 .10، يوغوزالفيا مثال(سابقة وال تعتبر استمرارا لها
، أي تلوك التوي تعلون عون رغبتهوا فوي االنضومام إلوى منظموة قائموة، وإما األعضاء المنضومة -

 -أي مسووطرية-شووكلية  ففووي هووذه الحالووة، يخضووع انضوومام األعضوواء الجوودد لشووروط جوهريووة وأخوورى

                                                           
10  Voir NQD, § 381. 
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علووى ميثوواق بحيووث تختلووف موون منظمووة إلووى أخوورى حسووب نوعيووة كوول منهووا. وكمثووال ال والتووي يحووددها
موون ميثوواق هيئووة األمووم المتحوودة موون شووروط منهووا أن تكووون  4الشووروط الجوهريووة مووا ورد فووي المووادة 

الدولة مسالمة وان تقبل بااللتزامات الواردة في الميثاق وان تكون لها القدرة واالسوتعداد للقيوام بهوا. 
ام مبووودأ دولوووة الوووذي يشوووترط لقبوووول العضووووية احتووور  اوربوووأمووون النظوووام األساسوووي لمجلوووس  3دة أو الموووا
ديموقراطيووة تحتوورم حقوووق  الال واليونووان إال بعوود أن أصووبحت دو إذ لووم تنضووم إسووبانيا والبرتغوو ،القووانون

اإلنسان والحريات األساسية. وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من المنظمات الدولية ال تضمن مواثيقها 
ون أكثووور تشوووددا بالنسوووبة أيوووة شوووروط جوهريوووة. ثوووم هنووواك الشوووروط الشوووكلية أو المسوووطرية والتوووي تكووو
موون معاهوودة االتحوواد  49للمنظمووات الدوليووة المغلقووة، وموون بووين األمثلووة عليهووا مووا يشووترطه الفصوول 

 األوربي من أن طلب االنضمام يجب أن تتم الموافقة عليه باإلجماع في الجهاز المختص بالمنظمة. 
 

هووووي و  :ةفووووي المنظمووووات الدوليوووو األعضوووواء المشووووتركة أو المؤقتووووة -(2         
خاصوووة منهوووا التوووي تهوووتم بالمجوووال -األعضووواء التوووي تووونص العديووود مووون مواثيوووق المنظموووات الدوليوووة  

علوووى قبوووول اشوووتراكها. ويكوووون ذلوووك ألجووول تحقيوووق أهوووداف مختلفوووة منهوووا موووثال قبوووول  -االقتصوووادي
المشوواركة موون أجوول تهيوو  دولووة مووا لالنضوومام الرسوومي لمنظمووة معينووة كمووا هووو الحووال بالنسووبة لمنظمووة 

 1991(، وأيضا بالنسبة التفاق االنضمام الوذي توم توقيعوه سونة OCDEعاون والتنمية االقتصادية )الت
 Communauté des Etats indépendantsمن أجل تهي  انضمام مجموعة الودول المسوتقلة 

(CEI)  1992إلى صندوق النقد الدولي، ذلك االنضمام الوذي توم نهائيوا سونة
هوذا . وينوتج عون 11

تمتوع الدولوة المشوتركة بحقووق والتزامهوا بواجبوات محودودة كعودم المسواهمة فوي  ضويةالشكل من الع
موون  238عموول األجهووزة الرئيسووية وعوودم التمتووع بحووق التصووويت، وهووو مووا نووص عليووه مووثال الفصوول 

 (.CEEمعاهدة روما المنشئة للمجموعة االقتصادية األوربية )
 

  :ول بصفة مالحظينتقبل بعض المنظمات الدولية عضوية د -(3         
وهي العضوية التي تمنح حقوقا محددة للعضو المالحل بحيث يظول خوارج النظوام القوانوني    

المشووواركة فوووي أنشوووطتها باسوووتثناء تلوووك التوووي تخصوووه  -بصوووفة عاموووة–للمنظموووة الدوليوووة وال يحوووق لوووه 
                                                           

11  Voir NQD, § 381. 
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هيئوة األمووم . لوذا، فعووادة موا يمثوول العضوو المالحوول لودى جهوواز معوين موون أجهوزة المنظمووة. ف12مباشورة
المتحدة عوادة موا تمونح تلوك الصوفة لودول تعتورف بهوا الودول األعضواء فوي الهيئوة، وذلوك فوي مرحلوة 

)كمثووال منحووت هيئووة األمووم المتحوودة لفلسووطين   .13تسووبق قبولهووا كعضووو كاموول العضوووية فووي المنظمووة
، ومنح مجلس أوروبا صوفة عضوو مالحول لودى "مجلوس 2012سنة  صفة دولة غير عضو مالحظة

 .(وزراء" بالمنظمة لكل من الواليات المتحدة األمريكية واليابان والمكسيك وكنداال
 

 ثانيا: األعضاء من غير الدول          
ليسووت الووودول وحووودها األعضووواء فوووي المنظموووات الدوليوووة، بووول مووون بوووين تلوووك األعضووواء أيضوووا           

موون غيوور الوودول، ويمكوون أن يتعلووق األموور يتعلووق األموور بالمنظمووات الدوليووة أو باألقوواليم التووي  يانوواتك
 .14المنظمات الدولية غير الحكوميةو بحركات التحرير الوطني أو بليست لها السيادة أ

 
يمكوووون للمنظمووووة الدوليووووة أن تكووووون عضوووووا فووووي منظمووووة دوليووووة   -(1         
 ما تكون غير كاملة وإن كانت ترد بعض االستثناءات.إال أن عضويتها تلك عادة ، أخرى
وهووذا الشووكل موون  ،فالمنظمووة الدوليووة تموونح  صووفة عضووو مالحوول فووي المنظمووة التووي تنضووم إليهووا -

العضوووية إذا كووان اسووتثنائيا بالنسووبة للوودول فهووو الشووكل العووادي لعضوووية منظمووة دوليووة لوودى أخوورى، 
األوربيووة فووي هيئووة األمووم المتحوودة وأيضووا مشوواركة وكمثووال علووى ذلووك عضوووية المجموعووة االقتصووادية 

 المجموعة األوربية بصفة عضو مالحل في أعمال العديد من المنظمات الدولية.
إال أن بعوووض المنظموووات الدوليوووة قووود تقبووول بالعضووووية الكاملوووة لمنظموووات دوليوووة أخووورى وبالتحديووود  -

للتجوووارة بخصووووص عضووووية منظموووات االنووودماج االقتصوووادي، وهوووو موووا حووودث موووع المنظموووة العالميوووة 
المجموعوة األوربيوة. فهووذه األخيورة التووي كانوت تمثوول بصوفتها تلوك فووي االتفواق العووام حوول التعريفووات 

، سوووف تصووبح عضوووا بوونفس الصووفة لوودى المنظمووة العالميووة للتجووارة التووي GATTالجمركيووة والتجووارة 

                                                           
12  Voir NQD, § 380. 
13  Voir COMBACAU, SUR, op. cit.,  p. 717. 
14   SOREL Jean-Marc, « La prise en compte des collectivités territoriales non-étatiques par les organisations 

internationales à vocation universelle », Journée d’études, Les collectivités territoriales non-étatiques dans le système 

juridique international, 2002, p. 129.  
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موون اتفاقيووة  1فقوورة  IXأن المجموعووة تعتبوور بوونفس وزن كوول الوودول األعضوواء فيهووا )المووادة  اعتبوورت
مون  العقود المنشو  لمنظموة األموم المتحودة للتغذيووة  II. وكمثوال آخور الموادة 1994 سونة موراك 

والزراعووة )الفوواو( التووي اعتبوورت أن أعضوواء المنظمووة موون ثالثووة أصووناف هووم الوودول األعضوواء األصووليين 
 والدول األخرى ومنظمات االندماج االقتصادي.

 
التووي لهووا  بعووض المنظمووات الدوليووة بعضوووية األقوواليمقوود تقبوول   -(2         

بعضوووويتها  -فوووي حووواالت اسوووتثنائية–وإن كانوووت تقبووول  كأعضووواء مشوووتركة  اسوووتقالل داخلوووي
من العقد المنش  للمنظمة العالمية للصحة علوى موا يلوي: "إن األقواليم  8قد نصت المادة و  .الكاملة

قوات دوليووة يمكون أن تقبول موون طورف الجمعيووة أو مجمووع األقواليم التووي ال تتمتوع بصوالحية إقامووة عال
الصحية بصوفة عضوو مشوترك وذلوك بنواء علوى طلوب تتقودم بوه الدولوة العضوو لفائودة ذلوك اإلقلويم أو 

هذا النووع  وإذا كان .مجموع األقاليم، أو تتقدم به سلطة أخرى تتمتع بصالحية إقامة عالقات دولية"
هيئة األمم المتحدة  منهافإن العديد من المنظمات ، مارفترة االستع قد أصبح نادرا بعد من العضوية 

 ووكاالتها المتخصصة كاليونسكو والفاو تقبل حاليا بعضوية األقاليم التي لها استقالل داخلي.
 

وموووون بووووين األعضوووواء فووووي المنظمووووات الدوليووووة حركووووات التحريوووور  -(3         
تحورر، تقبول خاصوة كعضوو مالحول أو  تلك الحركات التي تعلن تمثيليتها لشعوب تسعى لل، الوطني

كعضوو مشوارك مون طورف هيئووة األموم المتحودة، كموا يمكون أن تقبوول عضوويتها أيضوا لودى المنظمووات 
ر. وتخووول لهووا تلووك الصووفة شوورعية كفوواإ الشووعوب موون أجوول التحوور  الجهويووة وذلووك فووي إطووار مسوواندة

تلوك الوضوعية تظول مؤقتوة فوي المشاركة في أعمال المنظمة وأنشطتها التي تخصها مباشرة باعتبار أن 
انتظار مشاركة كاملة بعد حصول الحركة على االستقالل. ومن بين األمثلة قبوول هيئوة األموم المتحودة 

كعضووو مالحوول منظمووة التحريوور الفلسووطينية  ا قبوول تحريوور ناميبيووا، وقبولهوو SWAPOعضوووية حركووة سوووابو 
 2012نوونبر  29)إلوى غايوة  ""كممثول للشوعب الفلسوطيني هوابعود اعتوراف الهيئوة ب 1974سنة 

 حيث ستمنح فلسطين صفة دولة مالحظة غير عضو في هيئة األمم المتحدة(.
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قوود تموونح بعووض المنظمووات غيوور الحكوميووة صووفة عضووو مالحوول  -(4         
موون طوورف  CICRفقوود تمووت دعوووة اللجنووة الدوليووة للصووليب األحموور ، فووي المنظمووات الدوليووة
متحدة من أجول "المشواركة كعضوو مالحول فوي دورات وأعموال الجمعيوة الجمعية العامة لهيئة األمم ال
 ، كمووا منحووت نفووس الصووفة للفيدراليووة الدوليووة لجمعيووات الصووليب1990العامووة" وذلووك منووذ سوونة 

، وتقبووول اليونسوووكو بعضووووية المنظموووات غيووور الحكوميوووة فوووي 1994األحمووور والهوووالل األحمووور سووونة 
للهجوورة صوفة عضووو مالحوول ألكثوور موون خمسووين منظمووة  الموؤتمر العووام، وقوود منحووت المنظمووة الدوليووة

 غير حكومية.
 

 المبحث الثاني: أجهزة المنظمات الدولية         
إذا كوان أعضوواء المنظموات الدوليووة يشوكلون العنصوور األساسوي لبنيتهووا، فوإن تلووك البنيوة تقوووم          

تأخووذ شووكل مؤسسووة لهووا  أيضووا علووى وجووود أجهووزة خاصووة بهووا يمنحهووا لهووا األعضوواء، وهووو مووا يجعلهووا
صفة الودوام واالسوتمرارية. وتتميوز أجهوزة المنظموات الدوليوة بتنووع كبيور ينوتج عنوه اخوتالف فوي طورق 

 العمل.
 

 أوال: تنوع معايير تصنيف أجهزة المنظمات الدولية         
فووي تتعوودد معووايير تصوونيف أجهووزة المنظمووات الدوليووة فووي الفقووه الوودولي وتتشووعب، لووذا يووتم          

الغالووب تنسووويقها لتعطووي أصووونافا محوووددة يعتموودها كثيووور موون فقهووواء القوووانون الوودولي. وبوووذلك فوووأجهزة 
واألجهوزة الفرعيوة أو التابعوة(،  )األجهوزة األصوليةنشوئها  مصدرالمنظمات الدولية تصنف إما حسب 

حسووب  (، أومكونووة موون المعتموودين الوودوليين أو حسووب طبيعووة التمثيليووة )أجهووزة بووين الوودول وأجهووزة
تكوووين األجهووزة )أجهووزة عامووة وأجهووزة محصووورة(، وأخيوورا حسووب الوظووائف )أجهووزة سياسووية وأجهووزة 

 إدارية وأجهزة قضائية(.  
 

 تصنيف أجهزة المنظمات الدولية حسب مصدر نشوئها -(1
 وهي نوعين: أجهزة أصلية وأجهزة فرعية أو مشتقة.          
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هزة الرئيسية، حسوب التعبيور الووارد فوي ميثواق هيئوة أو األج–  األجهزة األصلية -أ          
األمووم المتحوودة وأيضووا فووي مواثيووق العديوود موون المنظمووات الدوليووة األخوورى كمنظمووة األمووم المتحوودة 

هووي تلووك التووي تموونح للمنظمووات الدوليووة بمقتضووى الميثوواق المنشوو  لهووا،  -ONUDIللتنميووة الصووناعية 
ريووة خلووق األجهووزة األصوولية التووي تعتبرهووا ضوورورية لعموول فالوودول المؤسسووة للمنظمووة الدوليووة تتمتووع بح

موون ميثوواق هيئووة األمووم المتحوودة علووى مووا يلووي:  1فووي فقرتهووا  7المنظمووة الدوليووة. وقوود نصووت المووادة 
"األجهوووزة الرئيسوووية لمنظموووة األموووم المتحووودة هوووي: جمعيوووة عاموووة، مجلوووس أمووون، مجلوووس اقتصوووادي 

ارية". وتجوودر اإلشووارة إلووى أن أي تغييوور فووي واجتموواعي، مجلووس وصوواية، محكمووة عوودل دوليووة وسووكرت
تكوووين األجهووزة األصوولية أو فووي السوولطات الممنوحووة لهووا أو فووي وظائفهووا ال يووتم  عووادة إال عوون طريووق 

 .15تعديل شكلي للميثاق المنش  للمنظمة
هووي األجهووزة التووي يووتم خلقهووا الحقووا كلمووا دعووت إلووى ذلووك  األجهووزة الفرعيووة -ب         

ظمة الدولية، وهي أجهزة جد متنوعة سواء من حيث تكوينها أو من حيث وظائفها، ضرورة عمل  المن
من ميثاق هيئة األمم المتحدة على أن: "األجهزة الفرعية التي يتبين  2في فقرة  7وقد نصت المادة 

أنها أصبحت ضرورية يمكن أن يتم خلقها وفقا لهذا الميثاق".وال يعني كون األجهزة فرعية أنها دائما 
، وكمثوال علوى ذلوك 16أجهزة ثانوية وتابعة بل يمكن أن تلعب أدوارا في مرتبة أدوار األجهزة األصولية

والمحكموة اإلداريوة  HCRوالمفوضوية العليوا لالجئوين  CNUCEDمؤتمر األمم المتحدة للتجوارة والتنميوة 
الرئيسوية إذ أن  إلوى غيرهوا. ويوتم عوادة خلوق األجهوزة الفرعيوة بواسوطة األجهوزةTANU لألمم المتحدة 

أغلووب مواثيووق المنظمووات الدوليووة توونص علووى ذلووك، بوول حتووى فووي حالووة سووكوت المواثيووق، فووإن الفقووه 
يعتبرها من بين االختصاصات الضمنية للمنظمات الدولية، كموا يمكون أن يفووض ذلوك لجهواز معوين. 

 وأخيرا يمكن لألجهزة الفرعية أن تخلق أجهزة فرعية أخرى.
 

 منظمات الدولية حسب طبيعة تمثيليتهاتصنيف أجهزة ال -(2

                                                           
15  BETTATI Mario, Le droit des organisations internationales, QSJ ? op. cit.,  p. 50. 

16
  Voir COMBACAU, SUR, op. cit., p. 724,  BETTATI, op. cit., p. 51. 
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، ويووتم التمييووز فيووه بووين األجهووزة التووي تتكووون موون 17إن هووذا التصوونيف يعتبوور مكمووال للسووابق         
ممثلي الدول واألجهزة التي تتكون من موظفي وخبراء المنظمة الدولية والذين يعملوون باسوتقالل عون 

يعكوووس التنووواقض بوووين األسووواس الووودولي للمنظموووات فهوووذا التصووونيف . لوووذا، التوووي ينتموووون إليهوووا الووودول
الدولية، أي قيامها بإرادة الودول والتوي تظول األعضواء الرئيسوية فيهوا وتتشوبث بسويادتها، وبوين تمتعهوا 
بإرادة مستقلة ومتميوزة عون إرادة هوذه الودول مون خوالل الوجوود الفعلوي لمؤسسوات قائموة الوذات فوي 

 اإلشارة إليه.  المجتمع الدولي، وهو التناقض الذي سبقت
 

وهي األجهزة التوي تتكوون مون : األعضاءاألجهزة التي تمثل فيها الدول  -أ         
ممثلين عن الدول األعضاء في المنظمة وهم إما رؤساء الدول أو الحكوموات ووزراء الخارجيوة، وهوو 

حودة أو الودورة التمثيل الذي يكوون خاصوة فوي ظوروف معينوة كافتتواإ دورة الجمعيوة العاموة لألموم المت
وقود يكوون  .(Maastrichtمون معاهودة ماسوتريخت  Oالمنعقدة كل سنتين لالتحاد األوربي )المادة 

يتم اعتمادهم من طرف حكوموات الودول كالدبلوماسويين والمووظفين السوامين  التمثيل بواسطة ممثلين
د برلمووانيون ضوومن والخبووراء وغيوورهم، كمووا يمكوون أن يكووون التمثيوول أيضووا بواسووطة برلمووانيين إذ يوجوو

تمثيليوووة فرنسوووا لووودى الجمعيوووة العاموووة لألموووم المتحووودة، ويمكووون أن تتشوووكل أجهوووزة بعوووض المنظموووات 
الدولية من ممثلين من الدول يعكسون مصالح مختلفة كوأجهزة المنظموة العالميوة للشوغل التوي تتكوون 

 .18من ممثلين عن الحكومات ومن ممثلين عن المشغلين ثم آخرين عن العمال
 
وهوي األجهوزة المكونوة مون : زة المكونة من المعتمدين الدولييناألجه -ب         

إذ توونص مواثيووق المنظمووات الدوليووة علووى موونح  Agentsبالمنظمووات الدوليووة  أو الموووظفين المعتموودين
هذه األخيرة جهازا أو مجموعة من األجهزة الدائمة التي قد تكون أصلية أو فرعية كالسكرتارية )هيئة 

المتحدة(، أو األجهزة القضائية )محكمة العدل الدولية(، أو األجهزة التقنية )المنظموة العالميوة األمم 
باستقالل عن دولهوم بحيوث أن )مبدئيا( للصحة(. وتتكون تلك األجهزة من معتمدين دوليين يعملون 

م األساسووي موون النظووا 2المووادة انتقوواءهم يووتم بنوواء علووى مووؤهالتهم ولوويس اعتبووارا النتمووائهم الوووطني )
                                                           

17  Voir NQD, § 398. 
18  Voir BETTATI, QSJ ? p. 53. 
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. لووذلك 19(، كمووا أنهووم يخضووعون لنظووام خوواص بهووم ولوويس لتوجيهووات دولهووملمحكمووة العوودل الدوليووة
فهووذه األجهوووزة تعبووور عوون مووودى اسوووتقالل المنظموووة الدوليووة عووون الووودول األعضووواء وموون توووم عووون مووودى 

 .         20فعاليتها، وذلك بالنظر إلى أهمية الدور الذي تلعبه في كل منظمة دولية
 

  نيف أجهزة المنظمات الدولية حسب تكوينهاتص  -(3
يتم التمييز في هذا التصنيف بين األجهزة العامة واألجهزة المحصورة، أي بوين األجهوزة التوي          

تمثووول فيهوووا كووول الووودول األعضووواء فوووي المنظموووة وبوووين تلوووك التوووي ال تتكوووون إال مووون عووودد محووودود مووون 
 جهزة المكونة من ممثلي الدول.المقاعد، وبذلك فهذا التصنيف ال يخص إال األ

 
فهوووي عوووادة موووا تحمووول اسوووم "الجمعيوووة العاموووة"  ، فبخصووووص األجهوووزة العاموووة -أ         

مون الميثواق توونص علوى مووا يلوي: "تتكووون  1فقوورة  9كالجمعيوة العاموة لهيئووة األموم المتحوودة، فالموادة 
ر العووام" كمنظمووة العموول الجمعيووة العامووة موون كوول الوودول األعضوواء فووي األمووم المتحوودة"، أو "المووؤتم

(. واألجهوزة العاموة 7(، أو "الكونغرس" كالمنظمة الدولية لألرصاد الجويوة )الموادة 3الدولية )المادة 
ال تتجوواوز عووادة جهووازا واحوودا بالنسووبة للمنظمووات الدوليووة ذات التوجووه العووالمي نظوورا للعوودد الكبيوور 

عاديوة تكوون فوي الغالوب سونوية كموا بالنسوبة للدول األعضاء فيها، كما  تعقد اجتماعاتها  في دورات 
للجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة، بل قد تنعقد بعض الودورات العاديوة لتلوك األجهوزة لمودد أطوول 
بالنسبة لمنظمات دولية أخرى قد تصل خمس سنوات، كما قود تعقود تلوك األجهوزة دورات اسوتثنائية  

منظموات الجهويوة، فوإن كول األجهوزة التوي تمثول فيهوا كلما دعت إلى ذلك ضورورة موا. أموا بالنسوبة لل
 الدول تكون مبدئيا أجهزة عامة.

 
فالمنظمووة ، أموا بخصووص األجهوزة المحصووورة أو محودودة المقاعود -ب         

الدوليووة تتوووفر عووادة علووى جهوواز أو مجموعووة أجهووزة محصووورة، وهووي األجهووزة التووي ال تمثوول فيهووا إال 
م بوودور فعووال فووي المنظموة إذ أن تعيووين األعضوواء فووي الجهوواز يخضووع فووي الودول التووي بإمكانهووا أن تقووو 

                                                           
19  Ibid., p. 52. 
20  COMBACAU, SUR, op. cit., p. 724. 
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الغالووب لموودى كفوواءة الوودول ولمصووالحها،  فاالعتبووارات السياسووية تطغووى فووي هووذه الحالووة علووى مبوودأ 
المساواة بين الدول والذي يعد من المبادئ األساسية في القانون الدولي، إذ أن تكوين تلك األجهزة 

دول األعضواء فوي المنظموة الدوليوة يعكوس عودم المسواواة الفعليوة بينهوا. وموع من عدد محودود مون الو
ذلك، تظل االعتبارات التقنيوة واردة بشوكل كبيور ذلوك أن طبيعوة عمول المنظموة كمؤسسوة يتطلوب أن 
يكووون تكوووين بعووض األجهووزة فووي شووكل يسووهل السووير العووادي لنشوواطها وذلووك علووى خووالف األجهووزة 

صووورة يتميووز بسووهولة عقوود االجتماعووات والمناقشووات والتصووويت وغيووره،  العامووة. فعموول األجهووزة المح
كما أنه قد يتكون مون كفواءات متخصصوة  يتطلبهوا عمول المنظموة، إضوافة إلوى أن الجهواز المحصوور 

البحوار )الموادة  ألعواليمجلوس السولطة الدوليوة و قد تكون له صفة الدوام كما بالنسبة لمجلس األمن 
 (. 1982، باي حول قانون البحار ية مونتيكومن اتفاق 161
 

 تصنيف أجهزة المنظمات الدولية حسب وظائفها -(4         
يميووز أغلووب فقهوواء القووانون الوودولي بووين ثووالث أصووناف موون أجهووزة المنظمووات الدوليووة وذلووك          

 حسب الوظائف التي تقوم بها وهي: أجهزة سياسية ، وأجهزة إدارية، وأجهزة قضائية.
 

هي األجهزة التي تقوم بمهمة توجيوه السياسوة العاموة للمنظموة  األجهزة السياسية -أ         
فوووي مجوووال اختصاصوووها، وذلوووك فوووي شوووكل "دبلوماسوووية متعوووددة األطوووراف"، لوووذا فووواألمر يتعلوووق عوووادة 
بووواألجهزة المكونوووة مووون ممثلوووي الووودول األعضووواء سوووواء منهوووا األجهوووزة العاموووة أو المحصوووورة. ويموووارس 

ظيفة عن طريق اتخواذ المبوادرة بطورإ القضوايا التوي تودخل فوي اختصواص المنظموة ثوم الجهاز تلك الو 
التداول بشأنها وفقا للتوجيهات التي تحددها حكومات الدول األعضاء. ومن أهم األمثلة علوى ذلوك 

 .ومجلس األمن بهيئة األمم المتحدةالجمعية العامة 
          
يات المنظمووة الدوليووة والتووي تضووم السووكرتارية )أو هووي سووكرتار  األجهووزة اإلداريووة -ب         

المكتوووب الووودولي أو اللجنوووة ( مووون ناحيوووة، ورئووويس السوووكرتارية أو األموووين العوووام )أو المووودير العوووام أو 
الرئيس ( من ناحية ثانية، وهي عادة أجهزة مكونة من المعتمدين لدى المنظمات الدولية. وتتوفر كول 
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تتعوودد وظائفهووا وتتشووعب حسووب المنظمووات الدوليووة وإن كانووت منظمووة دوليووة علووى سووكرتارية دائمووة 
تتعلووق خاصوووة باألعموووال اإلداريوووة التوووي تقووووم بهوووا فووي خدموووة أجهوووزة المنظموووة مووون مشووواركة فوووي إعوووداد 
القرارات بتقديم المعلوموات والوثوائق وتهيو  التقوارير وغيرهوا، ثوم فوي تنفيوذها باإلشوراف علوى المووارد 

وال تنحصور وظيفوة السوكرتارية فوي اإلدارة الداخليوة للمنظموة إذ تقووم  .كالمالية والبشرية الالزموة لوذل
األنشووطة العمليووة أي أيضووا بوظووائف متعووددة فووي الخووارج موون أبوورز األمثلووة عليهووا مووا تقوووم بووه فووي إطووار 

 للمنظمة كتلك المتعلقة بحفل األمن.  األعمال الميدانية
وظيفة إدارة السكرتارية بحيث أنه أسمى موظف فوي ويقوم رئيس السكرتارية أو األمين العام ب         

. وباإلضووافة لوظائفووه اإلداريووة تلووك، يقوووم األمووين العووام 21المنظمووة، كمووا يمثوول المنظمووة فووي الخووارج
بوظائف خاصة به وذات طابع سياسي تتعلق بسير عمل أجهزة المنظمة، وهي وظائف قود تمنحهوا لوه 

لواقوع العملوي. ومون بوين األمثلوة علوى الوظوائف السياسوية مواثيق المنظمات الدوليوة كموا قود يفرضوها ا
التي تنص عليها المواثيق وظيفة األمين العوام لهيئوة األموم المتحودة المتمثلوة فوي اتخواذ المبوادرة، فقود 

من ميثاق الهيئة على ما يلي: "يمكن لألمين العام أن يثيور انتبواه مجلوس األمون إلوى   99نص الفصل 
 قد تشكل خطرا على حفل السلم واألمن الدوليين".كل قضية يبدو له أنها 

 
هوي األجهوزة التوي تقووم بوظوائف النظور فوي القضوايا والنزاعوات  األجهزة القضوائية -ج         

في حدود اختصاصها المرتبط باختصاص المنظمة الدولية التي ينتمي إليها الجهواز القضوائي، وتكوون 
ن لدى المنظمة الدولية. إال أن هذه األجهزة القضائية ال عادة أجهزة مندمجة أي مكونة من المعتمدي

تتوووفر لكوول المنظمووات الدوليووة، كمووا أن الوظيفووة القضووائية قوود ال تقتصوور عليهووا إذ يمكوون أن يقوووم بهووا 
 (. OACIجهاز سياسي في المنظمة )المجلس مثال في منظمة الطيران المدني الدولي 

 
 لدولية نوعين: واألجهزة القضائية للمنظمات ا         

والتي قد تكون عالمية كمحكمة العدل الدوليوة التوي هوي جهواز رئيسوي فوي هيئوة  محاكم دولية -
وهوذه المحواكم الدوليوة تخوتص ،CEDHاألمم المتحدة، أو جهوية كالمحكمة األوربيوة لحقووق اإلنسوان 

راد المنتمين إلحودى بالنظر في النزاعات التي تخص الدول أو أجهزة المنظمات الدولية أو حتى األف
                                                           

21  BETTATI, QSJ ?op. cit.,  p. 57. 
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 الووودول األعضووواء فوووي المنظموووة كموووا هوووو الحوووال موووثال بالنسوووبة للمحكموووة األوربيوووة لحقووووق اإلنسوووان.
والمحوووووواكم الدوليووووووة لهووووووا عووووووادة نوووووووعين موووووون االختصاصووووووات: اختصوووووواص البووووووث فووووووي المنازعووووووات  

contentieuse compétence  واختصوووواص استشوووواريcompétence consultative .
بووالنظر فووي النزاعووات القانونيووة بووين الوودول )بعوود قبووول  -موون جهووة–وليووة تخووتص فمحكمووة العوودل الد

 -موون جهووة ثانيووة–الوودول بالقضوواء اإللزامووي للمحكمووة بحيووث تصوودر قوورارات إلزاميووة(، كمووا تخووتص 
 65بإصدار آراء استشارية بخصوص المسائل القانونية وذلك بطلب من المنظمات الدوليوة )الموادة 

 (.األساسي لمحكمة العدل الدولية من النظام 4من الفصل 
 
فووي النزاعووات التوي قوود تنشووأ بووين المعتموودين الوودوليين  تخوتص عووادة بووالنظر محوواكم إداريووةثووم  -

والمحكموة اإلداريوة لمنظموة العمول الدوليوة  TANUكالمحكمة اإلدارية لألمم المتحودة   وإدارة المنظمة
TAOIT  ن القوورارات نهائيووة وال تقبوول االسووتئناف، )وقضوواء المحوواكم اإلداريووة هووو قضوواء إجبوواري وتكووو

قد تعتمد ما يمكون اعتبواره مسوطرة للونقض لقراراتهوا وذلوك بطلوب  TANU et TAOITومع ذلك ف 
 (. 22رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بخصوص تلك القرارات

 
 ثانيا: طرق عمل أجهزة المنظمات الدولية         
يمكن تناولها من خالل األشكال  -وعلى اختالفها–مات الدولية إن طرق عمل أجهزة المنظ         

 المختلفة للعالقات بين األجهزة ثم من خالل طرقها في اتخاذ القرارات.  
 

 تنوع أشكال العالقات بين األجهزة -(1        
 إن ممارسووة األجهووزة لوظائفهووا تجعلهووا توودخل فووي عالقووات مووع األجهووزة األخوورى فووي المنظمووة         

الدوليووة، وتختلووف تلووك العالقووات موون منظمووة ألخوورى سووواء بووالنظر لمووا توونص عليووه المواثيووق إذ تحوودد 
. وإذا كانووت األجهووزة العالقووات بووين األجهووزة، أو انطالقووا ممووا تفرضووه الممارسووة فووي الواقووع العملووي

عالقوات المكونة من ممثلين عن الدول هي المسيطرة في الغالب، فإن األمر ال يتعلوق بتسلسول فوي ال

                                                           
22  DERMOY, p. 70, COMBACAU, p. 727. 
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هكوذا، فالعالقوات بوين األجهوزة قود تكوون عضووية كموا قود  .23بقدر ما هو ناتج عن اعتبوارات وظيفيوة
فبالنسوووبة للعالقوووات العضووووية، كخلوووق جهووواز رئيسوووي لجهووواز فرعوووي، فوووال ينوووتج عنهوووا تكوووون وظيفيوووة. 

ة األصووولية فموووثال ال تعتبووور األجهوووزة الفرعيوووة بالضووورورة أجهوووزة تابعوووة لألجهوووز بالضووورورة تبعيوووة وظيفيوووة، 
(، كما ال يعتبر تابعا الجهواز الوذي يوتم  مثال )المحكمة اإلدارية لألمم المتحدة بالنسبة للجمعية العامة
أموووا  (.ذي تعوووين أعضووواءه الجمعيوووة العاموووةتعيوووين أعضوووائه مووون طووورف جهووواز آخووور )كمجلوووس األمووون الووو

لووووذي تكووووون لووووه ا-بخصوووووص العالقووووات الوظيفيووووة فعووووادة مووووا تتعلووووق بالعالقووووات بووووين الجهوووواز العووووام 
وبين باقي األجهزة مما يجعل تلك العالقات إما عالقات تبعية كموا  -اختصاصات عامة وغير محددة

ولكن أيضا العديد مون األجهوزة المحصوورة ) هيئوة األموم المتحودة باسوتثناء  ،بالنسبة لألجهزة اإلدارية
اة محكمة العدل الدولية مجلس األمن(، وإما عالقات تنسيق للعمل بين أجهزة مختلفة )انتخاب قض

من طرف الجمعية العاموة ومجلوس األمون(، ففوي هوذه الحالوة موثال تظول العالقوات بوين األجهوزة قائموة 
حتى في الحالة التي تعمل فيهوا باسوتقالل )الوظيفوة القضوائية بالنسوبة لمحكموة العودل الدوليوة وحفول 

 .24األمن والسلم الدولي بالنسبة لمجلس األمن(
 

 مختلف طرق اتخاذ القرارات -(2         
تتنووووع طووورق اتخووواذ القووورارات بالنسوووبة ألجهوووزة المنظموووات الدوليوووة، فهوووي توووتم إموووا عووون طريوووق          

 التصويت باإلجماع أو باألغلبية أو عن طريق اللجوء إلى مسطرة التوافق. 
      

اذ فهووو المبوودأ الووذي تووم اعتموواده فووي اتخوو فبخصوووص التصووويت باإلجموواع -أ         
القووورارات مووون طووورف األجهوووزة المكونوووة مووون ممثلوووي الووودول األعضووواء سوووواء منهوووا األجهوووزة العاموووة أو 
المحصورة والتي تعمل في شكل دبلوماسوية متعوددة األطوراف حيوث اعتمدتوه عصوبة األموم )وإن كوان 
 مووع بعووض االسووتثناءات المتعلقووة بالمسووائل المسوووطرية(، كمووا اعتمدتووه هيئووة األمووم المتحوودة بالنسوووبة

مووون الميثووواق(. إال أنوووه وبوووالنظر لموووا يشوووكله مبووودأ  27لألعضووواء الووودائمين بمجلوووس األمووون )الموووادة 
اإلجموواع موون صووعوبات وعراقيوول لعموول المنظمووات الدوليووة فقوود عرفووت هووذه األخيوورة لجوووءا متزايوودا 

                                                           
23  Ibid., p. 727. 
24  COMBACAU, op. cit.,  p. 728. 
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العتمووواد مبووودأ األغلبيوووة فوووي اتخووواذ القووورارات وإن كوووان عووودد ممووون المنظموووات الدوليوووة ال زال يعتمووود 
 OCDEجموواع كجامعووة الوودول العربيووة وحلووف شوومال األطلسووي ومنظمووة التعوواون والتنميووة االقتصووادية اإل

وإن كووان اإلجموواع نسووبيا بالنسووبة لهووذه األخيوورة إذ أن تحفوول دولووة مووا عليووه ال يعرقوول اتخوواذه وأيضووا 
 .ارتحفظه ال يحول دون اتخاذ القر  بالنسبة لمجلس األمن، فغياب عضو من األعضاء الدائمين أو

 
فهووووو يشووووكل حاليووووا القاعوووودة العامووووة فووووي  وبخصوووووص التصووووويت باألغلبيووووة -ب         

المنظمووات الدوليووة ذات التوجووه العووالمي. وتتعوودد أشووكال هووذا المبوودأ وتتنوووع حسووب األجهووزة وأيضووا 
بسويطة حسب المسائل المطروحة للتصويت، إذ أن األغلبية المطلوبة في التصويت قود تكوون أغلبيوة 

من الميثواق،  3و  2فقرة  18أو مطلقة، فالجمعية العامة لألمم المتحدة، وحسب المادة أو نسبية 
تعتموود التصووويت بأغلبيووة ثلثووي األعضوواء الحاضوورة والمصوووتة )أي األغلبيووة المطلقووة( بالنسووبة للقضووايا 
د المهمة كتلك المتعلقة بحفل األمن أو بانتخاب األعضاء غير الدائمين في مجلس األمن، كما تعتم

 بالنسبة  للقضايا األخرى. البسيطةاألغلبية  
 

فهي تقنية التخاذ قورار أو توصوية موا دون تصوويت  وبخصوص مسطرة التوافق -ج         
وذلووك فووي جهوواز معووين فووي المنظمووة الدوليووة )وأيضووا فووي المووؤتمرات الدوليووة( بحيووث تعبوور عوون إرادة 

ك هوو عبوارة عون إجمواع خفوي نواتج عون عودم . فالتوافق بوذلاعتراضالتوصل إلى اتفاق في غياب أي 
حووول مسووألة مووا أو نووص مووا طوورإ للنقووال. والقوورارات المتخووذة عوون طريووق التوافووق  اعتووراضأي وجووود 

تكون لها نفس القوة القانونية تماما كما لو تم إقرارها عن طريق التصويت. وقود اعتمودت العديود مون 
ئووة األمووم المتحوودة )مجلووس األموون( والمنظمووة المنظمووات الدوليووة هووذه المسووطرة منووذ موودة طويلووة كهي

العمل الدولية وصندوق النقود الودولي والبنوك العوالمي، كموا تعتمود حاليوا بشوكل كبيور فوي العديود مون 
( وأجهووووزة الوكوووواالت 1964أجهووووزة المنظمووووات الدوليووووة كالجمعيووووة العامووووة لألمووووم المتحوووودة )منووووذ 

 المتخصصة وغيرها.
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 تصرفات المنظمات الدولية ووسائل عملها الفصل الرابع: طبيعة         
يتجلووى قيووام المنظمووات الدوليووة بوظائفهووا موون خووالل مجموعووة موون التصوورفات واألعمووال التووي          

تقوم بها، والتي تتمكن من تحقيقها بواسطة وسائل العمول المتمثلوة فوي المووارد الماليوة والبشورية التوي 
 تتوفر عليها.
 ختلف تصرفات المنظمات الدوليةالمبحث األول: م         
تمارس المنظمات الدولية مهامها بطرق متعددة ومتشعبة تتجلى خاصة مون خوالل التصورفات          

 األعمال الميدانية.و القانونية التي تصدر عنها وأيضا عن طريق أعمال المراقبة 
 

 أوال: التصرفات القانونية         
ية مجموعة من التصرفات القانونية في شكل قواعد قانونية وذلك تصدر عن المنظمات الدول         

مووون أجووول تحقيوووق األهوووداف التوووي قاموووت ألجلهوووا المنظموووة أو مووون أجووول تسووويير شوووؤونها الداخليوووة. 
 والتصرفات القانونية للمنظمات الدولية نوعين: التصرفات أحادية الجانب والتصرفات االتفاقية.  

 
 نية أحادية الجانبالتصرفات القانو  -(1         
ويتعلوووق األمووور بالقواعووود القانونيوووة التوووي تصووودر عووون المنظموووة الدوليوووة بمفردهوووا، وهوووي متعوووددة          

ومتنوعووة سووواء موون حيووث التسوومية أو موون حيووث المضوومون. فبخصوووص التسوومية، تصوودر المنظمووات 
ى موووا تصووودره الدوليوووة توصووويات وقووورارات وتنظيموووات ولووووائح وإعالنوووات وملحقوووات وغيرهوووا إضوووافة إلووو

الجهات القضوائية مون آراء وقورارات وأحكوام إلوى غيور ذلوك مون التسوميات، وإن كوان اصوطالإ قورار 
يظل هو السائد إذ يستعمل بالنسبة ألغلب التصرفات القانونية الصادرة عن المنظمات الدولية وعلى 

نظموة دوليوة، إذ اختالف مضامينها. أما من حيوث مضومون التصورفات القانونيوة، فيحودده ميثواق كول م
يخص مواضيع وقضايا تختلف بشكل كبير بحيث تصدر عن األجهزة حسب اختصاصواتها المختلفوة 

وبوذلك ال تكوون للقورارات نفوس القووة القانونيوة، فموثال القورارات الصوادرة عون ووفق مساطر متنوعوة، 
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ة األمم المتحدة، الجمعية العامة لألمم المتحدة وأيضا عن مجلس األمن كلها قرارات صادرة عن هيئ
 .25لكنها تختلف بشكل كبير

التصوورفات القانونيووة الداخليووة التووي تصوودر فووي شووكل قوورارات  ويووتم التمييووز فووي الغالووب بووين         
الداخلي" للمنظمة الدولية، وبين التصرفات التي تصدر فوي مواجهوة  ب"القانونملزمة، وهو ما يعرف 
 الدول األعضاء. 

الخاصوة بواألجهزة،  الداخليوةوضع القوانين التنظيمية  رفات القانونية الداخليةومن بين التص-         
تعيين السكرتير أو األمين العام، انتخاب قضاة محكمة العودل الدوليوة، خلوق األجهوزة الفرعيوة، إقورار 

 ميزانية المنظمة وتحديد مساهمات الدول فيها إلى غيرها.
 

، فقود تكوون لهوا قووة اإللوزام، في مواجهة الدول األعضاءأما بخصوص التصرفات الصادرة -         
 كما قد ال تكون ملزمة.

والقانون األوربي الذي يعتبر حالة  ،يمكن حصرها في األحكام القضائية فالتصرفات القانونية الملزمة 
مثوال )والقرارات التي تعلن الدول عن قبولهوا بإلزاميتهوا كوالقرارات التفسويرية لميثواق المنظموة  ،خاصة
، كموووا أن العديووود مووون المنظموووات الدوليوووة خاصوووة منهوووا ذات الطوووابع التقنوووي (((XXV 2625القووورار 

تصدر قراراتها في شكل إلزامي فوي مواجهوة الودول األعضواء )موع تحديود أجول دخولهوا حيوز التنفيوذ(  
رة عون ، وأخيورا القورارات الصوادOACIومنظمة الطيران المدني الدوليوة  OMSكمنظمة الصحة العالمية 

"تتفوق األعضواء فوي المنظموة من الميثاق والتي تنص على ما يلي:  25مجلس األمن  حسب المادة 
وهوي للقورارات المتعلقوة بحفول األمون  على قبول وتطبيق قرارات مجلوس األمون طبقوا لهوذا الميثواق"،

 حسب الفصل السابع من الميثاق.

كالتوصويات التوي تصودر عون اء غيور ملزموة وقد تكون التصرفات القانونية فوي مواجهوة الودول األعضو 
الجمعية العامة األمم المتحدة والتي تعد بمثابة توجيهات للدول ولها فقط قووة إلوزام معنويوة وسياسوية 
وإن كان اتجاهات جديدة في الفقه الودولي تعتبور موا يصودر عون الجمعيوة العاموة مون توصويات لوه قووة 

ضووافة إلووى أهميووة العديوود مون القوورارات الصووادرة عوون الجمعيووة إلوزام نابعووة موون إلزاميووة ميثوواق المنظموة، إ

                                                           
25  COMBACAU, SUR, op. cit., p. 97. 
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( الصوادر XVII) 1803العامة والتي فسرت الميثواق أو صودرت فوي سوياق العورف الودولي كوالقرار 
 . 26والمتعلق بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية 1962ديسمبر  14في 
 

 معاهدات المنظمات الدولية -(2 
بالقواعد القانونية التي تصدر عن المنظمة الدولية باالتفاق مع أشوخاص آخورين ويتعلق األمر          

فووي القووانون الوودولي ذلووك أن المنظمووة الدوليووة تتمتووع بحووق إبوورام المعاهوودات الدوليووة والمسوواهمة فووي 
إبرامها، فأغلب المنظمات الدولية سواء منها العالمية أو الجهوية تبرم معاهودات موع الودول األعضواء 

ول غير األعضاء وأيضا مع المنظمات الدولية األخرى. وقد نصوت العديود مون المواثيوق المنشوئة والد
للمنظموووات الدوليوووة علوووى ذلوووك الحوووق، بووول حتوووى المنظموووات التوووي لوووم تووونص علوووى ذلوووك تقووووم بوووإبرام 

االتفاقية الدولية حول قانون المعاهدات بوين "المعاهدات الدولية. ولقد تم تأكيد هذا الحق بمقتضى 
موووارس  20والمبرموووة فوووي فيينوووا فوووي  "بوووين المنظموووات الدوليوووة أو فيموووالووودول والمنظموووات الدوليوووة ا

علووى هووذا الحووق إذ اعتبوورت أن أهليووة المنظمووة الدوليووة  6حيووث نصووت ضوومنيا فووي مادتهووا ، 1986
إلبوورام المعاهوودات تنظمهووا قوووانين تلووك المنظمووة. إال أنووه ال يجووب أن يفهووم موون ذلووك أن كوول منظمووة 

ن تعقد أية معاهدة كيفما كانت، فالمنظموات الدوليوة لويس لهوا حوق إبورام المعاهودات إال فوي يمكنها أ
، كمووا أن وعمووال بنظريووة االختصاصووات الضوومنيةحوودود اختصاصوواتها المنصوووص عليهووا فووي مواثيقهووا 

 المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية ال تلزم إال أطراف المعاهودة والودول أو المنظموات الدوليوة
التي أقرتها. ومن األمثلة على المعاهدات التي تبرمها المنظمات الدوليوة اتفاقيوات المقور واالتفاقيوات 

اتفاقيات تمويل  قوات دولة عضو عن مشواركتها فوي ت وامتيازات المعتمدين بالمنظمة و حول حصانا
صوواتها عوون عمليووة مووا لحفوول السووالم، بوول قوود تمووارس بعووض المنظمووات الدوليووة جووزءا كبيوورا موون اختصا

طريوق عقوود المعاهوودات مووع الودول كاالتفاقيووات التووي تعقوودها الوكالووة الدوليوة للطاقووة الذريووة مووع الوودول 
 التي ال تتوفر على السالإ النووي لضمان عدم تسلحها في إطار عملها الرامي للوقاية من التسلح. 

 
 ثانيا: أعمال المراقبة         

                                                           
26  Ibid., p. 101.  
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مووا تقوووم بووه المنظمووات الدوليووة موون وظووائف بهوودف مراقبووة موودى فيالمراقبووة تتجلووى األعمووال          
التووزام الوودول بتطبيووق االلتزامووات الدوليووة التووي تقووع علووى عاتقهووا بمقتضووى ميثوواق المنظمووة ومختلووف 

الووودول علوووى تنفيوووذ تلوووك  بحوووث خاصوووة، ويتعلوووق األمووور 27القووووانين المشوووتقة الصوووادرة عووون أجهزتهوووا
زامهووا باحترامهووا فووي بعووض الحوواالت. وتتنوووع طوورق المراقبووة وإن كانووت هنوواك إمكانيووة إلل االلتزامووات

 هووزة خاصووة أو خبووراء إلووى غيوور ذلووك.بحيووث تقوووم بهووا األجهووزة السياسووية أو األجهووزة القضووائية أو أج
من دستور اليونسكو  8وتنص مواثيق المنظمات الدولية على المقتضيات الخاصة بالمراقبة، فالمادة 

كمووا أن  ول أنشووطة مؤسسواتها فووي مجووال التربيوة والعلوووم والثقافووة.تحوث الوودول علووى تقوديم تقووارير حوو
منظمة العمل الدولية مثال تتوفر علوى نظوام مراقبوة تطبيوق الودول األعضواء لقراراتهوا وأيضوا لمقتضويات 
االتفاقيات الدولية التي أبرمتها، ويتم ذلك عن طريق تقديم الودول لتقوارير حوول اإلجوراءات المتخوذة 

ق. كما قد تلجأ أيضا إلى مساطر نزاعية بناء على الشكايات التي يتقدم بها إما ممثلوو من أجل التطبي
العمال أو دولة معينة والتي تصدر، بناء عليها، توصية من لجنة التحقيق، وفي حالة عدم قبول الدولوة 

 .   28ئهابها، يرفع النزاع أمام محكمة العدل الدولية التي تقوم إما بتأييدها أو تعديلها أو إلغا
 

 ثالثا: األعمال الميدانية         
يتعلق األمر باألعمال التي تقوم بها المنظمة الدوليوة علوى أرض الواقوع وبشوكل مباشور، وهوي          

بووذلك تختلووف موون منظمووة ألخوورى حسووب اختصاصووات كوول منهووا. وموون بووين األمثلووة علووى األعمووال 
سال بعثات لإلشراف التقنوي كموا بالنسوبة للجمعيوة إر  ،عمليات حفل السالم لألمم المتحدة المباشرة

، مراقبوة شورعية العمليوات كموا بالنسوبة للبنوك العوالميأو في حالة منح القروض  ، AIDالدولية للتنمية 
     االنتخابية إلى غيرها.

 
 المبحث الثاني: الموارد المالية والموارد البشرية          
 موارد مالية وأخرى بشرية. تتوفر كل منظمة دولية على          
 أوال: الموارد المالية   

                                                           
27  Ibid., p. 714. 
28  DERMOY, Droit des organisations internationales, op. cit.,  p. 89-91. 
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إن توووفر المنظمووات الدوليووة علووى موووارد ماليووة خاصووة بهووا يعوود اسووتثناء قاصوورا علووى عوودد جوود           
اسوتقالل موالي إذ تتكوون  لوه ، فهذا األخيور موثالمحدود منها كصندوق النقد الدولي واالتحاد األوربي

واالقتطاعووات الفالحيووة واالقتطاعووات الخاصووة بالمقوواوالت فووي قطوواعي  يووةالرسوووم الجمركموون  ميزانيتووه
الصوولب والحديوود والنسووب موون الضووريبة علووى القيمووة المضووافة والضووريبة علووى النوواتج الوووطني الصووافي 

. أمووا بالنسووبة ألغلووب المنظمووات الدوليووة، فتشووكل بالنسووبة للوودول األعضوواء إلووى غيرهووا موون الموووارد
بعووض المووووارد البسووويطة  إضوووافة إلوووى ،لمووالي بالنسوووبة إليهووافيهوووا الموووورد امسوواهمات الووودول األعضوواء 

القوروض. ومسواهمات الودول األعضواء نووعين: مسواهمات  لوىتجة عن أنشطة المنظمة كالفوائود عالنا
ؤديهوا الودول األعضواء. ثوم مسواهمات تميزانية المنظمة من أقساط محددة إجبارية تتمثل فيما تفرضه 

 اختيارية.
المنظموة لميزانيوة الودول وإن   القووانينميزانية المنظمات الدولية قواعدها القانونية من تستمد و   

بمبودأ ميزانيوة البورامج والودورة الماليوة عون   1972كانت هيئة األمم المتحدة قد بدأت تعمول ومنوذ 
 كل سنتين.

 
 ثانيا: الموارد البشرية         
وهوم أنوواع متعوددة، وقود عورفتهم محكموة العودل الدوليوة ويتعلق األمر بالمعتمدين الودوليين،          

والمتعلق بالتعويض عن األضورار التوي لحقوت - 1949أبريل  11في رأيها االستشاري المؤر  في 
اعتبوورت أن المعتموود الوودولي هووو: "أي كووان، موظووف لووه أجوور أم  حيووث -موووظفي هيئووة األمووم المتحوودة

تكليفه من طرف جهاز في المنظمة من أجل القيام أو بدونه، مستخدم بشكل دائم أم ال،  والذي تم 
المساعدة على القيام بإحدى وظائف هوذه األخيورة. وباختصوار كول شوخص تتصورف المنظموة الدوليوة 

 من خالله". 
منظموة  لودىويستخلص من هذا التعريف أن المعتمد الدولي هو كل من يمارس نشواطا معينوا          

أي  ،لوووى جميوووع أنوووواع العووواملين سوووواء مووونهم الموظفوووون الووودوليوندوليوووة، والتعريوووف بوووذلك ينصوووب ع
، أو بوووواقي العووواملين والوووذين هووووم أشوووكال جووود متنوعووووة  ن بصوووفة دائموووة فووووي المنظموووة الدوليوووةالعووواملو 

كالمستشارين والوسطاء الدبلوماسيين وأعضواء القووات المسولحة الوطنيوة الوذين يوضوعون رهون إشوارة 
 .الدوليون لنظام خاص بهم المنظمة وغيرهم. ويخضع المعتمدون
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الفصل الخامس: امتيوازات وحصوانات المنظموات الدوليوة ومسوئوليتها          
 القانونية
 والحصانات  المبحث األول: االمتيازات         
تتمتووووع المنظمووووات الدوليووووة بمجموعووووة موووون االمتيووووازات والحصووووانات بهوووودف فوووورض احتوووورام          

ضمان استقاللها في مواجهة الودول األعضواء بمون فويهم دول المقور، وذلوك فوي شخصيتها القانونية و 
حووودود ممارسوووتها الختصاصووواتها سوووواء منهوووا الصوووريحة أو الضووومنية. وتجووود االمتيوووازات والحصوووانات 

ة، ثووم فووي موون ميثوواق األمووم المتحوود 104 مووادةأساسووها القووانوني فووي مواثيووق المنظمووات الدوليووة كال
 1946فبرايوور  13دة المؤرخووة فووي متيووازات وحصووانات األمووم المتحووااقيووة فتاالتفاقيووات الدوليووة كا

، وأخيورا اتفاقيوات 1965أبريل  8متيازات وحصانات المجموعات األوربية المؤر  في ابروتوكول و 
المقر التي تعقدها المنظمة الدولية مع دولة المقور كاالتفاقيوة بوين األموم المتحودة والواليوات المتحودة 

1947يونيو  26ل مقر األمم المتحدة بنيويورك والمؤرخة في األمريكية حو 
29 . 

          
 

 المبحث الثاني: المسؤولية القانونية للمنظمات الدولية         
فإنهووا  الحقوووق بموجووب شخصوويتها القانونيووة إذا كانووت المنظمووة الدوليووة تتمتووع بمجموعووة موون         

فوإن أهوم شوكل مون أشوكال  لتزامات، فكما بالنسبة للودولاال وبالمقابل تقع على عاتقها مجموعة من
االلتزامات غير التعاقديوة بالنسوبة للمنظموات هوو المسوؤولية الدوليوة والتوي تقوع علوى عاتقهوا فوي حالوة 

 تصرف غير مشروع ومحدث للضرر.
ومبووودأ المسوووؤولية الدوليوووة للمنظموووة قووود يوووتم الووونص عليوووه فوووي الميثووواق المنشووو  لهوووا أو فوووي          

موووون معاهوووودة االتحوووواد األوربووووي يوووونص علووووى أنووووه: "فووووي حالووووة  215ات المضووووافة، فالفصوووول يووووالتفاقا
المسوووؤولية غيووور التعاقديوووة، يجوووب علوووى المجموعوووة أن تقووووم بتعوووويض األضووورار التوووي تسوووببت فيهوووا 
مؤسساتها أو موظفوها أثنواء ممارسوتهم لوظوائفهم وذلوك تطابقوا موع المبوادئ العاموة المشوتركة لقووانين 

                                                           
29  Voir BETTATI, QSJ ?, op. cit., p. 105  et s. 
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األعضاء". كما أن هناك حلول اتفاقية تهم مشاكل خاصوة. ومون بوين المعاهودات التوي تناولوت الدول 
 25المسؤولية الدولية مجموع االتفاقيات الدولية المتعلقة بنقل المواد النووية )اتفاقية بروكسويل فوي 

 (.1963مايو  19واتفاقية فيينا في  1962مايو 
المنظموة الدوليوة موع دولوة المقور اتفاقيوات بخصووص اللجووء ومن جهة أخرى، غالبا موا تعقود          

إلوى التحكويم الودولي فوي حالوة قيامهوا بأعموال غيور مشوروعة تحودث أضورارا مموا ينوتج عنوه مسووئوليتها 
فووي حوودوثها.  ببسووتبتعووويض األضوورار التووي تالدوليووة. وبصووفة عامووة، تكووون المنظمووات الدوليووة ملزمووة 

يئة األمم المتحدة لبلجيكا عن األضرار "التي ال تبررهوا الضورورة ومن بين األمثلة على ذلك تعويض ه
الحربيوووة" والتوووي تسوووببت فيهوووا القووووات األمميوووة لموووواطني بلجيكوووا فوووي الكونغوووو بسوووبب خووورق قووووانين 

اإلنساني(، فقد اعترفت هيئة األموم المتحودة بمسوئوليتها الدوليوة الدولي  النزاعات المسلحة )القانون
 يض شامل مع بلجيكا )دولة جنسية المتضررين(.وأبرمت اتفاقيات تعو 

 
   

  

        
   
 
 
 

 

 

 

            


