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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 مقدمة

، في ترجمة 8091مرة في فقه القانون الدولي سنة  أولظهر اصطالح التنظيم الدولي، 
قانون الدولي، ونشرت ترجمته الفرنسية في المجلة العامة لل األلمانيةلمقال كتب باللغة 

 .األلماناستعماله من قبل فقهاء القانون الدولي شاع ثم 
 .بدأ االهتمام بفكرة التنظيم الدولي والمنظمات الدوليةالحين ومنذ ذلك 

 .وقد لعبت الحربان العالميتان دورا كبيرا في ظهور المنظمات الدولية وتنوعها
 .ولية منذ الحرب العالمية األولىوفي هذا الموسم نتحدث عن نشأة وتطور المنظمات الد 

 : ثينحونقسم كالمنا إلى مب
 تعريف المنظمة الدولية وبيان خصائصها وأنواعها: المبحث األول 
    األمم المتحدة تي عصبة األمم ومنظمةدراسة تفصيلية لمنظم: المبحث الثاني
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 تعريف المنظمة الدولية وبيان خصائصها وأنواعها  :ولالمبحث األ 
 .تعريف المنظمة الدولية وبيان خصائصها : المطلب األول   
 تعريف المنظمة الدولية :الفرع األول 
 أنواعها،غير يسير، وذلك لحداثة عهد هذه الظاهرة وتعدد  امرتعريف المنظمة الدولية  نإ

مصطلح وبين غيره من المصطلحات التي تقترب بين هذا ال التداخل اضافة إلىهذا 
 .معه وتتصل به

وقبل تعريف المنظمة الدولية ال بد من التمييز بين هذا المصطلح والمصطلحات التي 
 .الدولي التنظيم و نظم الدوليةال :منه، ومن أهمهاتقترب 

 نظم الدوليةال:والأ
 اوة لموضوع رئيسي معين موعة القواعد القانونية المنظممج : نظم الدوليةبال يقصد

نظم الحياد  اوطار موضوعي محدد، مثل نظم الملكية في القانون الداخلي إالمرتبط ب
هي كافة التنظيمات  اوالتمثيل الدبلوماسي والقنصلي في القانون الدولي العام،  او

 التي تمييز الجماعة الدولية وتقوم الجماعة باتباعها في االساسيةوالتقاليد والقواعد 
تنظيم ما ينشا من عالقات وروابط، ومن ثم تشمل المنظمات الدولية والعالقات 

 .1الدبلوماسية والمؤتمرات والحرب
 الدولي التنظيم: ثانيا

ليه من حيث حركة الدول إالدولية منظورا جماعة هو التركيب العضوي للالتنظيم الدولي 
 .وما يقوم بها من عالقات

لدولي كل مظهر للعالقات الدولية، مثل العالقات الدبلوماسية يشمل التنظيم ا المعنىبهذا و 
نظمة القانونية برام المعاهدات وعقد المؤتمرات الدولية وغير ذلك من األإوالقنصلية و 

 .2ى األخر 
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     المنظمة الدولية:ثالثا
 :تعريفات،منهابعدة  تّعرف المنظمة الدولية

دائمة تتمتع باإلرادة الذاتية وبالشخصية كل هيئة  هي:) بأنهاعرفها سامي عبد الحميد  -
كوسيلة من وسائل  إنشائهاالقانونية الدولية حين تتفق مجموعة من الدول على 

و مجاالت معينة يحددها االتفاق المنشئ أبينها في مجال  االختياري التعاون 
 .  (للمنظمة

من  بإنشائه،الدول  الذي تقوم الدائم،الكيان  ذلك:) بأنها وعرفها دمحم سعيد الدقاق     -
 .إرادة ذاتيةلبلوغها منح هذا الكيان  مشتركة، يلزمجل تحقيق اهداف أ

 واألهداف الدولية،والصفة  الدائم،ساسية وهي الكيان أوبناء عليه فلكل منظمة عناصر 
 .)الدوليةالذاتية اي الشخصية القانونية  المشتركة، واإلرادة

 .ونتناول هذه العناصر ببعض التفصيل
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 عناصر المنظمة الدولية:الفرع الثاني
لهذا الكيان عدة  أنالسابقة للمنظمة الدولية، يتبين لنا  اتمن استعراض التعريف

 :3عناصر هي
 االتفاق الدولي : أوال

لكل عمل قانوني سند يثبت وجوده، وال تشذ عن ذلك المنظمات الدولية، وسند وجود 
فيها  عضاءاألالدول  اراداتيعبر عن التقاء  شاؤها الذيإنالمنظمة الدولية هو ميثاق 

بغض النظر عن التسمية التي يتخذها هذا السند، فقد يطلق عليه عهد  كما في وثيقة 
كما ؛ دستور  أوالمتحدة،  األممإنشاء كما في وثيقة  ،ميثاق أو األممعصبة إنشاء 

 .الخ...منظمة الصحة العالميةإنشاء في وثيقة 
المنظمات الدولية، ويرد إنشاء اتفاقيات  ابرامالدولة ذات السيادة هي التي لها  أنواألصل 

المنظمة من قبل كيانات ال ينطبق عليها إنشاء قد يتم  اذعلى هذا األصل استثناء، 
 .المنظمات غير الحكومية إنشاء االستثناء على  اوصف الدولة، ولكن يقتصر هذ

هذا  إنف عضاءاألالدول  إرادةوثيقة التي تجتمع فيها المنظمة هو الإنشاء سند  أنوحيث 
المنظمة في حدود توافر شروط  إلى ضمامنااللكل دولة حرية  أنيعني بالضرورة 

دولة ما على االنضمام  وألعضائها ارغاموليس للمنظمة  إليها ضمامناالوضوابط 
 .طبيعة المنظمة أوبغض النظر عن نوع  ارادتهادون  إليها

يقوم بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير  أنتعاونا يمكن  أناالشارة إلى وال بد من 
للمجلس  )ه أنإلى المتحدة  األمممن ميثاق  18الحكومية، فقد اشارت المادة 

يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير  أناالقتصادي واالجتماعي 
 (.صهالحكومية التي تعنى بالمسائل الداخلة في اختصا
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  الشخصية القانونية الدولية أوالذاتية  اإلرادة: ثانيا
التي تّمكن المنظمة من اكتساب الحقوق وااللتزام  القدرة القانونية :رادة الذاتيةاإلب يقصد  

 .بالواجبات
قادرة على ممارسة  بحيث تكون المنظمةللمنظمة الدولية،  ةصر المميز االعنهي احد و 

 .فيها عضاءاألتقلة عن إرادة الدول مسصالحياتها بطريقة 
مرة في الراي االستشاري الصادر عن محكمة  اولالذاتية  رادةوتم االعتراف للمنظمة باإل

التي تلحق  االضرارالتعويضات عن  أنبش 8090ابريل  88العدل الدولية في 
 .المتحدة األممبموظفي 

 االخيرر الدولي، اذ ال يتمتع الذاتية يميز المنظمة الدولية عن المؤتم اإلرادةوعنصر 
قرارات المؤتمر ال تلزم  إنبإرادة ذاتية مستقلة عن إرادة الدول المشتركة فيه، وبالتالي ف

كافة الدول  باألغلبيةالدول التي وافقت عليها في حين تلزم القرارات الصادرة  اال
 .باإلجماعاشترط الميثاق صدور القرار  إال إذافي المنظمة  عضاءاأل

 :هي الذاتية عدة نتائج باإلرادةتمتع المنظمة الدولية  عنترتب تو 
 .فيها عضاءاألالدول  إلىال  إليهاالقانونية الصادرة عن المنظمة  عمالتنسب األ   - 8
من هنا و فيها،  عضاءاألالمنظمة بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للدول  تمتع   - 2

 .للغير أوفيها  عضاءاألل ة ومدينة للدو ئنقد تكون المنظمة دا
مدعى  أوالمنظمة الدولية للتقاضي، وبالتالي قد تكون المنظمة مدعية  أهلية   - 3

غير المشروعة، وبصفة  اعمالهاعليها، فالمنظمة الدولية مثال تتحمل المسؤولية عن 
 .القانون الدولي ألحكامالتي تستوجب المسؤولية طبقا  االعمالعامة عن 

قواعد القانون إنشاء االتفاقيات الدولية، والمشاركة في  إلبراملمنظمة الدولية ا أهلية   - 9
 .من خالل ما تصدره من قرارات ذات طابع تشريعي أوالدولي عن طريق العرف 

من العاملين، ولها تنظيم مراكزهم  اليهمالتعاقد مع من تحتاج للمنظمة سلطة    - 5
 .القانونية

من الفقه يشكك في ضرورة تمتع المنظمة الدولية  اجانب هناك أنوتجدر االشارة إلى 
لصدور القرارات  االجماعه في الحالة التي يشترط فيها أناساس الذاتية، على  باإلرادة
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 عضاءاألالدول  اراداتالمنسوبة لها عبارة عن مجموعة  اإلرادةمن المنظمة تكون 
 .وهذا ما يقرب المنظمة الدولية من المؤتمر الدولي

 عضاءاألصحيح، لو كانت إرادة المنظمة عبارة عن مجموع ارادات الدول  الرأيا هذو 
 أنفيها بدليل  عضاءاألالدول  إرادةمستقلة عن  إرادةالمنظمة، هي  إرادةفيها، ولكن 

غالبية مواثيق المنظمات الدولية تكتفي باألغلبية لصدور القرار عنها وال تشترط 
ن، يشترط ايصدر في الجلسة الواحدة للمنظمة قرار  أن، ويحصل ااستثناء االجماع اال
 .االجماعاألخر األغلبية وفي  احدهماالميثاق في 

اشتراط اشتراط العهد  األممفشل عصبة  سبابأهم أ من  أنت االشارة إلى سبققد و 
 .لصدور قرارات الجمعية العامة ومجلس العصبة االجماع

 الصفة الدولية :ثالثا
يتم تأسيس المنظمة من قبل كيانات تتمتع بوصف الدولة كاملة  أن :ويقصد بهذا العنصر

 .السيادة، وتقوم حكومة كل دولة باختيار من يمثلها في المنظمة
وبالتالي يخرج عن هذا الوصف  الحكومية،والمنظمة بهذا الوصف، هي المنظمة الدولية 

صة، اذ يطلق والهيئات والجماعات الخا االفرادالمنظمات التي يتم تأسيسها باتفاق 
وجمعيات  الدولية،على هذه الكيانات، المنظمات غير الحكومية، كمنظمة العفو 

ومنظمة اطباء بال حدود واتحاد المحامين العرب واالتحاد البرلماني  اإلنسانحقوق 
 .االحمرالدولي وجمعية الصليب والهالل 

 االستمرار والديمومة : رابعا
 إرادةمن التقاء  أرار والديمومة فالمنظمة تنشمن خصائص المنظمة الدولية، االستم

مجموعة من الدول لتحقيق غايات مشتركة مستمرة، من هنا كان ال بد من استمرار 
 .وأجهزتهاالمنظمة 

 االجهزةتكون هذه  أنالمنظمة، بل  اجهزةوصفة الدوام ال تستلزم االستمرار المادي بجميع 
 .ورة لذلكفي حالة تسمح لها بااللتئام متى دعت الضر 

يكون  أنما ال نهاية بل يعني  إلىتظل المنظمة قائمة  أنوعنصر االستمرار ال يعني 
كانت المؤتمرات الدولية تشبه في  فإذاوجودها عرضا كما في المؤتمرات الدولية، 

عملية اتخاذ  أوالمتبعة  جراءاتاإلطريقة عملها اجهزة المنظمة الدولية من حيث 
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المؤتمر الدولي ينعقد لبحث مسالة معينة  أنتلفان من حيث يخ هماأنإال القرارات 
المنظمة  اجهزةعلى عكس  إليهاينفض بعدها بغض النظر عن النتيجة التي يتوصل 

 .لها المنشئالتي تتسم بالدوام وتنعقد بصفة دورية محددة سلفا في الميثاق 
 المشتركة االهداف:خامسا

، فالمنظمة ليست غاية في حد ذاتها بل تحقيقها إلىتسعى  اهدافلكل منظمة دولية 
 .انشائهاة في ميثاق دالمنظمة عا اهدافوسيلة لتحقيق غاية، ويتم تحديد 

هو كما  ،...(اجتماعية و سياسية، اقتصادية، ثقافية)عامة  االهدافوقد تكون هذه 
خاصة محددة على وجه الحصر  أو ،المتحدة األمممنظمة  منصوص عليه في ميثاق

ثقافية كما في منظمة  أوكما في منظمة التجارة العالمية،  ،اقتصادية ن تكون أك
صحية كما في منظمة الصحة العالمية، أو اجتماعية كما في منظمة  أواليونسكو، 

 .العمل الدولية
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 الشخصية القانونية للمنظمة الدوليةتفصيل فكرة : الفرع الثاني
القدرة واألهلية الكتساب الحقوق وتحمل : ن يقصد بالشخصية في نظر القانو    

 .االلتزامات 
 ،شخص طبيعي ، ويقصد به اإلنسان وشخص معنوي : نوعان  يةواألشخاص القانون

و هيئة يعاملها القانون معاملة الشخص الطبيعي فيعترف لها بكل أشركة : ويقصد به
 .ت اهليته فيصبح في استطاعتها التمتع بالحقوق والتحمل بااللتزاما

 أنويرجع سبب اللجوء إلى فكرة الشخصية المعنوية إلى كون المنطق القانوني يقتضي 
يكون الخطاب على  أنيخاطب المكلف مباشرة بأحكام القانون الذي ينظم نشاطه و 

 .نحو يسمح له بفهم ذلك القانون وإدراك مقاصده 
ووصف كهذا ال ،  وهذا يتطلب في المخاطب أن يكون كائنا ذا عقل يدرك وإرادة تلتزم

ما الجماعات من أبما له من كيان طبيعي وقدرة واقعية ،  اإلنسانينطبق إال على 
راد رجال القانون تخطي أحيث هي جماعات فال تتوفر فيها تلك المواصفات لذلك فقد 

المجموعة التي  أنهذه العقبة وتذليلها فابتدعوا فكرة الشخصية المعنوية وافترضوا 
ن تنصهر في كيان واحد يلم كل افرادها ولهذا الكيان شخصية معنوية يخاطبها القانو 

 .تقابل شخصية الفرد العادي
كونها تحدد الوضع القانوني  في الشخصية القانونية للمنظمة الدولية همية منحأ وتبرز 

تسمح بالمحافظة على  أنهاكما  ،الدوليالذي تتمتع به المنظمة الدولية على الصعيد 
االعتراف للمنظمة بالشخصية  ضافة إلى أنإ ،الغيرخصوصا قبل  وحدة المنظمة

تقيم لحسابها  أنالقانونية يعني االعتراف لها بذاتية قانونية خاصة تجعلها قادرة على 
الخاص عالقات مع غيرها من أشخاص القانون الدولي، وفي ذات الوقت تجعل 

 .عضاءاألالمنظمة كائنا منفصال عن 
 :رأيينعلى  الشخصية القانونيةب وص تمتع المنظمة الدوليةوقد اختلف الفقه بخص

 الشخصية القانونيةيرى أنصاره أن المنظمة الدولية تمتع ب: الرأي األول
من هذا وكان ،  للدول إالثبت تالشخصية القانونية ال يرى أصحاب هذا الرأي أن   

القانون  أشخاص فالدول وحدها هي  ؛المتفق عليه في فقه القانون الدولي التقليدي
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التي يكون لها اكتساب الحقوق وااللتزام بالواجبات والقيام بالتصرفات ، الدولي 
 .القضاء إلىالقانونية واللجوء 

 الشخصية القانونيةتمتع بال يرى أنصاره أن المنظمة الدولية : الرأي الثاني 
، وقد بدأ هذا  يةالشخصية القانونب أن المنظمات الدولية تتمتع الرأييرى أصحاب هذا   

بعض   رأى حيث  لىو األظهور المنظمات الدولية بصورتها  الرأي يتبلور بسبب
 أشخاصمعهد الزراعة الدولي شخص من  أن 8089في سنة  فقهاء القانون الدولي 

 .القانون الدولي
عهد  ينص، حيث لم الجدل  اشتدبشأن هذا الموضوع  األممعصبة إنشاء بعد و   

 .عدم تمتع العصبة بالشخصية القانونية أوع تمت إلىالعصبة 
المادة في نصت  8021اتفاقية المقر التي عقدت بين العصبة وسويسرا سنة  غير أن
المحكمة السويسرية دون  مامأتخاصم  أنالعصبة ال يمكن  أن على  هامن لىو األ

 . موافقتها الصريحة
فردها وبصفة مستقلة عن والنص على ضرورة موافقة العصبة يعني أنها تتصرف بم    

 .الدول المنشئة لها
الحرب  عقابأ ة في أبعض الفقهاء باعتبار لجنة التعويضات المنش طالبكما      

، 8032بمقتضى معاهدة لوزان سنة  المنشأةق التركية ئولجنة المضا لىو األالعالمية 
 .القانون الدولي أشخاصللدانوب من قبيل  ربيةو األواللجنة 

 الشخصية القانونيةب من فكرة تمتع المنظمة الدوليةالمتحدة  األممميثاق  موقف: ثالثا 
 على تمتع منظمة األمم المتحدة بالشخصية المعنويةالمتحدة  األممميثاق لم ينص    

تتمتع الهيئة في بالد كل عضو من  )على أن بالنص منه  899المادة  واكتفت
 .(وظيفتها وتحقيق مقاصدها بأعباءامها القانونية التي يتطلبها قي اعضائها باألهلية

  .وهذا النص يفيد منح المنظمة اهلية التقاضي دون منحها الشخصية المعنوية
 الشخصية القانونيةب موقف محكمة العدل الدولية من فكرة تمتع المنظمة الدولية:  رابعا

بشأن  المتحدة وصياغته الخالف الفقهي األمممن ميثاق ( 899)المادة لم يحسم نص 
من نوع اخر  جدال واثأربالشخصية القانونية بصورة نهائية، بل  الدولية تمتع المنظمة
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هل تمتع المنظمة الدولية بالشخصية يسري في دائرة القوانين الوطنية وحدها : مفاده 
 نطاق القانون الدولي؟ إلىيمتد  ام

 اصدرتهلشهير الذي االستشاري ا بالرأي إالوعمليا لم يحسم الخالف حول هذا الموضوع 
 لألمموالذي اعترفت فيه بالشخصية القانونية  8090محكمة العدل الدولية سنة 

الهيئات  أنللقانون الدولي العام، و  أشخاصاالدول ليست وحدها  أنالمتحدة، مؤكدة 
قانونية من طبيعة  أشخاصانتيجة للظروف الدولية يمكن اعتبارها  أنشئتالدولية التي 

قانونية خاصة تتناسب في اتساع  بأهليةن طبيعة الدول، تتمتع خاصة متميزة ع
 .من اجل تحقيقها تئأنشالتي  االهدافضيقه مع  أومجالها 

وقد تعرضت محكمة العدل الدولية لمسالة تمتع المنظمة بالشخصية الدولية، بمناسبة 
الالحقة  االضرارالمتحدة للمطالبة بالتعويض عن  أهلية األممالبحث عن مدى 

ما حدث خالل عامي  إلىديتهم الخدمة، وترجع ظروف هذه الفتوى أت اثناءبموظفيها 
متفاوتة والتي  بأضرارالمتحدة  األممبعض العاملين في  اصابةمن  8091 - 8091

المتحدة لتسوية الحرب  األمممقتل الكونت برنادوت وسيط  اخطرهاكان من 
 .ةالمحتل لألراضيالفلسطينية خالل زيارة قام بها 

 المتحدة األممكانت  إذاالمتحدة ومن بعدها الفقه ما  األممونتيجة لهذا الحادث تساءلت  
 بأضرارحد العاملين لديها أ صابةإمن حقها رفع دعوى المسؤولية الدولية في حالة 

 لسببها؟ أوالخدمة  أداءثناء أ
مدى ما  حول محاولة اإلجابةعلى هذا التساؤل تقضي بالضرورة  جابةاإلوكانت         

 المتحدة، وبصفة عامة المنظمات الدولية بالشخصية الدولية؟ األممتمتع 
القانونية  األشخاص ) أن: إلى حول الموضوع ها االستشاري رأيانتهت المحكمة في  وقد

ي نظام قانوني ليسوا بالضرورة متماثلين في طبيعتهم وفي نطاق حقوقهم بل أفي 
، كما ...فيه وعلى متطلباته نشأالمجتمع الذي  تتوقف طبيعة كل منهم على ظروف

قد تتمتع  اذالدول ليست وحدها أشخاص القانون الدولي العام،  إلى أنانتهت 
وطبيعة  نشأتهاما اقتضت ظروف  إذاغير الدول  اخرى بالشخصية القانونية كائنات 

 نإ :وتضيف المحكمة... بها تحقيقها االعتراف لها بالشخصية، االهداف المنوط
المتحدة لم يقتصر على جعل المنظمة مجرد مركز قانوني يتم في تنسيق  األممميثاق 
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جهود الشعوب نحو تحقيق الغايات المشتركة التي نّص عليها بل زودها بعدد من 
بكل منها مهمة خاصة، كذلك نّظم الميثاق المركز القانوني  وأناطوالفروع  االجهزة
 :أنمنه على ( 895)نصت المادة تجاه المنظمة، حيث  عضاءاألللدول 

التي يتطلبها تحقيق  واإلعفاءاترض كل عضو بالمزايا أتتمتع الهيئة في   -)  
 مقاصدها،

وموظفو هذه الهيئة بالمزايا  المتحدة األمم أعضاءكذلك يتمتع المندوبين عن   -   
 هيئة،التي يتطلبها استقاللها في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بال واإلعفاءات

تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة لتطبيق الفقرتين  أنللجميعة العامة   -   
الهيئة عقد اتفاقات خاصة  أعضاءوالثانية من هذه المادة، ولها أن تقترح على  لىو األ

 (.لهذا الغرض
لية تتمتع بكافة الحقوق وااللتزامات الدو  الدول أن :في رأيها المذكوروالحظت المحكمة 

المنظمة ال تتمتع بكل هذه الحقوق وااللتزامات  بينماالمعترف بها في القانون الدولي، 
ووظائفها  اهدافهايتوقف مقدار ما تتمتع به على القدر الضروري الذي يحقق  وإنما

وما جرت عليه المنظمة  ،ة لهائضمنا في الوثيقة المنش أوصراحة  اليهكما هو مشار 
 .ةفي ممارساتها الواقعي
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 أنواع المنظمات الدولية: نيالمطلب الثا
 :بعدة تصنيفات هيف المنظمات الدولية نتص

 فيها من حيث نطاق العضويةالدولية  المنظماتأنواع : الفرع
 :وإقليميةمنظمات عالمية  إلىتنقسم المنظمات الدولية من حيث نطاق العضوية، 

 المنظمات العالمية  :الأو 
ة لكل دول العالم المنظمات التي تكون العضوية فيها مفتوحتلك  :هي المنظمات العالمية

متى توافرت فيها شروط العضوية المنصوص عليها في  إليهاالراغبة في االنضمام 
 .ميثاق المنظمة

على ذلك ال تتحدد العضوية في هذا النوع من المنظمات في نطاق جغرافي معين بل 
 األمم،  األممعصبة )هذه المنظمات،  امثلةتمتد لتشمل كل دول العالم، ومن 

 ، ومنظمة فواليونيسياليونسكو،   ): مثلوالمنظمات الدولية المتخصصة  ،(المتحدة
 (.الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية

 قد، ومثل هذا منهاتنسحب  كما يمكن لها أن بإرادتهايكون لمنظمة إلى االدولة انضمام و 
 .واليابان منها قبل حلها وألمانياحيث انسحبت ايطاليا  األممحدث في عصبة 

الوضع كما هو وقد يفرض الوضع القانوني لدولة ما عدم انضمامها للمنظمة الدولية، 
 .المتحدة لألممحتم عليها عدم االنضمام ت محايدةباعتبارها دولة  ،القانوني لسويسرا

من المنظمات  أنواع ةبين ثالثفي المنظمة و يمكن التمييز من حيث شروط العضوية 
 :الدولية

هو كما  إليها االنضمامباب العضوية مفتوحا لكل الدول الراغبة في تترك  منظمات   - 8
 .المتحدة للوكاالت المتخصصة األممفي  عضاءاألفي انضمام الدول الحال 

تفرض شروطا موضوعية معينة لقبول عضوية الدول، وتختلف هذه  منظمات   - 2
 األممهد عصبة من ع لفقرة الثانية من المادة األولىفا؛ خرى الشروط من منظمة أل

 .تحكم نفسها بحرية نأتشترط في الدولة طالبة االنضمام 
الدول المؤسسة سلطة تقديرية في قبول الدول  أو  عضاءاألتمنح الدول  منظمات   - 3

 األممالراغبة في االنضمام للمنظمة، ومن ذلك منظمة  ى األخر والكيانات الدولية 
قرار من الجمعية العامة بناء على  المتحدة التي اشترطت لقبول العضوية، صدور
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 لمجلس  االساسيالشروط التي فرضها النظام  :أيضا، ومن ذلك األمنتوصية مجلس 
تأسيس منظمة التجارة العالمية اللتان تشترطان موافقة الدول األعضاء ومعاهدة  روباأو 

 .كل على حدة
 قليميةاإلالمنظمات  :ثانيا

من  امحدد االمنظمات التي تضم في عضويتها عددتلك  :يقصد بهذا النوع من المنظمات
 .الدول التي يكون نطاق اختصاصها محدد برقعة جغرافية معينة

معينة وفقًا لما  تكون العضوية فى المنظمات اإلقليمية محدودة بموجب ضوابط أو معايير.
 .ميثاق إنشائهافي ورد 

أو االنتماء األيدلوجى ، الدين أو وحدة، الجغرافى الموقـع :ومن هذه الـضوابط أو المعـايير 
مصطلح اإلقليمية هنا ال يقتصر على وحدة اإلقليم  فلفـظ أو ؛ غير ذلكالمشترك و 

مما يمكن أن  غيرهاالدين أو الجنس، أو القومية، و  وإنما يعنى وحدة اللغة أو ،طفق
 .تستند عليه الدول في إنشاء المنظمة

قومي كجامعة  ساسأفقد تقوم على  اإلقليميةقوم عليها المنظمات تالتي  األسسوتتنوع  
ي أمن أواألمريكية ومنظمة الدول  االفريقيةجغرافي كمنظمة الوحدة  أو لعربية الدول ا

اقتصادي كمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الدول  أو ، الناتوكحلف وارسو وحلف 
 .التعاون االسالميديني كمنظمة  أو ، ( بكو األ)المنتجة للبترول 

ر ملزمة بقبول عضوية كل الدول غي واإلقليميةالمنظمات العالمية  أنوالجدير بالذكر 
بعض المنظمات تفرض شروطا لقبول عضوية  إنبل  إليهاالراغبة في االنضمام 

 .الدول
 من حيث االختصاصالدولية  المنظمات: ثالثا

 وأساس؛ منظمات عامة ومتخصصة  حيث االختصاص إلىتقسم المنظمات الدولية من 
على ذلك تحقيقها و  إلىالتي تسعى المنظمة  االهدافتعدد  أو هو وحدة  هذا التقسيم

 :التفصيل التالي
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 العامة  المنظمات   - 6
هي المنظمات التي يمتد اختصاصها ليشمل مظاهر متعددة في العالقات الدولية، 

وتدعيم  ،المحافظة على السلم واألمن الدوليين إلىالمتحدة التي تسعى  األممكمنظمة 
 .التعاون السياسية واالقتصادي واالجتماعي والثقافي

 اقليميةأو   واألمم المتحدة،عصبة األمم ك د يكون هذا النوع من المنظمات عالمياوق
 .وجامعة الدول العربية اإلفريقي كاالتحاد

 المتخصصة  المنظمات - 1
هي المنظمات التي يقتصر نشاطها على مجال واحد من مجاالت العالقات الدولية  أو 

في مجال محدد،  أو موضوع معين  في اعضائهاتحقيق التعاون بين  إلىالتي تسعى 
 .وعلى حد سواء مع المنظمات العامة إقليمية أو وقد تكون هذه المنظمات عالمية 

 يكما ف ؛وال يتحدد نشاط هذه المنظمات في مجال دون غيره، فقد يكون نشاطها اقتصاديا
ل اجتماعي كمنظمة العم والتعمير، أونشاء لإلوالبنك الدولي  الدوليصندوق النقد 

منظمة ) ثقافي كمنظمة اليونسكو العالمية، أوصحي كمنظمة الصحة  الدولية، أو
 .(العلومو  والثقافةللتربية  األمم المتحدة

ومنظمة  العالمي،وقد ينصب نشاط المنظمة على النقل والمواصالت، كاتحاد البريد 
 .المدنيالطيران 

 ال أوروبيةلية والمحكمة وقد ينصب على الجانب القضائي كما في محكمة العدل الدو  
 .اإلنسانلحقوق 

كحلف  )العسكرية منظمات دولية متخصصة االحالفن اعتبار أالفقه بش رأيوانقسم 
وحلف وارسو ومعاهدة الدفاع المشترك الموقعة بين الدول العربية  االطلنطيشمال 
 :إلى اتجاهين( 8059سنة 

ال يمتد  أنولية متخصصة بشرط منظمات د االحالفهذه  إلى أنيذهب  :األولاالتجاه  
 . أخرى ميادين  إلىنشاطها 

العسكرية  االحالفيقتصر نشاط  أننه من الصعب عمال إلى أيذهب  :االتجاه الثاني
تمد  أنالحديثة  االستراتيجيةتحتم عليها اعتبارات  إذ ؛على التعاون العسكري البحت
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قتصادية واالجتماعية التعامل في المجاالت السياسية واال ليشملنطاق نشاطها 
  .والثقافية والعلمية

 من حيث الصالحياتالدولية  المنظمات: رابعا
سعة وضيقا من  المتباينة مجموعة من الصالحياتب لها المنشئتتمتع بموجب الميثاق 

 :إلىالتي تتمتع بها  المنظمات الدولية من حيث الصالحياتألخرى،وتصنف منظمة 
 ،منظمات تتمتع بصالحيات فعلية  - 8

محدودية الصالحيات التي تتمتع  فاألصلاألصل،  نمومثل هذه المنظمات تعد استثناء 
 .هائاعضابها المنظمات الدولية في مواجهة 

مستقلة في  ،ولهذا النوع من المنظمات صالحيات تخولها تنفيذ قراراتها بوسائلها الخاصة
قرارات  دل الدولية، وقرارات محكمة الع :، من ذلكعضاءواألذلك عن رغبات الدول 

 .الدوليين واألمنفي حالة تهديد السلم  األمنمجلس 
 .اعرض االقتراحاتو االراء  ابداء اتصالحي إالال تملك  منظمات - 2

وهذا النوع من المنظمات هي الصورة الغالبة فيها، حيث تتحدد صالحياتها باقتراح 
لى رغبات الدول التوصيات واالقتراحات التي يتوقف تنفيذها ع وإصداراالتفاقيات 

 .عضاء مثل منظمة التعاون اإلسالميألا
 عضائهاأمنظمات دولية من حيث : خامسا

غير حكومية،  وأخرى منظمات حكومية  عضائها إلىأ تقسم المنظمات الدولية من حيث 
 :ومنظمات مختلطة

 .المنظمات الحكومية -6
وى الدول، المنظمات التي ال تضم في عضويتها س :يقصد بهذا النوع من المنظمات

 اإلفريقية، واألمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة األممكعصبة 
 .ومجموعة الدول الثمان اإلسالميومنظمة المؤتمر  األميركيةومنظمة الدول 

 .المنظمات غير الحكومية -1
 األفرادالمنظمات التي يتم تأسيسها من قبل  :المنظمات غير الحكومية بهابيقصد 

حيث استطاعت هذه  األخيرةهذا النوع من المنظمات في االونة  اهمية دتوازدا
المنظمات زيادة االتصال بين االفراد والجماعات على الصعيدين الدولي والوطني، 
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هذه المنظمات، منظمة العفو الدولية، ومنظمة اطباء بال حدود، وجمعية  امثلةومن 
 .اإلنسانوجمعيات حقوق  األحمرالصليب والهالل 

 18عيد الدولي نّصت المادة صالذي تلعبه هذه المنظمات على ال الدور ألهمية وتأكيدا
يجرى  أنللمجلس االقتصادي واالجتماعي  )ن أالمتحدة على  األمممن ميثاق 

الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في 
 . اختصاصه

ذلك  رأىه قد يجريها إذا أنيجريها المجلس مع هيئات دولية، كما  وهذه الترتيبات قد
 .(نأالش المتحدة ذيمالئما مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو األمم 

 .المنظمات المختلطة -2
هي المنظمات التي تكون فيها باب العضوية مفتوحة للدول والجماعات التي ال تحمل  

 .واألفرادوصف الشخصية الدولية 
 :ثالث صور حدىإوالجماعات في هذه المنظمات  فراداألخذ تمثيل ويت
 الكاملة؛ لعضويةباتسمح المنظمة  إما أن -
 ؛ال تتمتع بالحكم الذاتي كما في اتحاد البريد العالمي ألقاليمو العضوية باالنتساب أ -
 نةيمثلون فئة معي أفرادان يضم وفدها أيسمح ميثاق المنظمة لكل دولة عضو ب أو أن -

سمح لوفود ي يذالفي ميثاق منظمة العمل الدولية، هو الحال كما  من األشخاص،
 أربابآخرين عن و تضم في عضويتها ممثلين عن العمال  أن  عضاءاألالدول 
 .العمل
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 .لىو نشأة وتطور المنظمات الدولية منذ الحرب العالمية األ : لثالمطلب الثا
مفكرين والحكام منذ اقدم العهود اذ يمكن العثور على فكرة التنظيم الدولي قديمة راودت ال 

ومع ذلك لم تظهر . جذورها عند الشعوب القديمة وكذلك في العصور التاريخية التالية
كتملت لها االسباب الموجبة لوضعها موضع االفكرة إلى الواقع العملي اذ لم تكن قد 

 . 4التنفيذ
 اأن العالقات بين الدول تكون اكثر سلم كمن فيتوجوهر فكرة التنظيم الدولي         
شمل تعاونا اذ كانت هذه العالقات تجرى من خالل قنوات منتظمة اى أا و أمنعمق أ و 

سيادة لقانون الغاب سواء تمثل ذلك في  إاليمكن أن يكون  اجهزة منظمة ، والبديل ال
لصورتين في امبراطورية عالمية حيث أن العالم تردى بين هاتين ا أوفوضى عالمية 

 .التعاون  أويهما من تحقيق السلم ألهذا البديل دون أن يتمكن 
 أوبوجود هيئة  إالالتنظيم الدولي ال يتصور قيامه بهذا الدور على وجه مالئم وفعال  و 

 . منظمة دائمة يتم من خاللها العمل على تحقيق ذلك 
ما هي وسيلة لتحقيق  كانت المنظمة الدولية ليست غاية في ذاتها بقدر فإذاومع ذلك   

 .5منظمات دولية أونه ال يتصور تحقيق ذلك بدون وجود منظمة أل  التنظيم لدولي
مثل  ،وقد عرفت العصور القديمة أنواعا من التنظيم بين الدول التي قامت فيها حضارات

 . 7وبالد اليونان 6بالد ما بين النهرين ومصر الفرعونية
لى مع و منذ الحرب العالمية األ المنظمات الدولية وفي دراستنا هذه سنفصل ظروف نشأة

 .التركيز على منظمتي عصبة األمم واألمم المتحدة

                              
وما  514.دار العلم للماليين ص 6111بيروت . حسن صعب .تكوين الدولة ،ترجمة د ،ماكيفر. روبرت م - 4

 .بعدها
 51 ص ،دار الفكر .6192ى دولي العالمي بين النظرية والواقع،الطبعة األولالتنظيم ال:دمحم عزيز شكري  .د - 5

 .1هامش رقم 
 مكتبة األنجلو المصرية  لقديم،الجزء األول مصر والعراق،اعبد العزيز صالح، الشرق األدنى .د :للتوسع ينظر  -  6

 .هابعد اوم ،59 ص ،6111، القاهرة ،
األصول والتطور واألشخاص ، ديوان المطبوعات  ،المجتمع الدولي غضبان مبروك ، . د :للتوسع ينظر  - 7

 25، ص  6115الجامعية الجزائر ، الجزائر، 
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 عرض نماذج من المنظمات الدولية العالمية العامة: الثانيالمبحث 
 .نتناول في هذا المبحث منظمتي عصبة األمم واألمم المتحدة
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 ماألمعصبة  :المطلب األول
 تمهيد

التي راح ضحيتها قرابة الثمان ماليين من البشر  األولىشعر العالم بعد نهاية الحرب العالمية 
هيئة دولية دائمة تعمل  إقامةالوقت قد حان لوضع حد لهذه المجازر البشرية من خالل  أن

 . على حفظ السلم واألمن الدوليين
كل منهما رسم لهذه الهيئة صورة مختلفة، فقد  أن إالكال من فرنسا وإنجلترا،  ةوتبنت تلك الفكر 

هذه الهيئة عبارة عن عصبة من الحلفاء تجتمع فيها موارد الدول  أن إلىذهب الفرنسيون 
هيئة دائمة تنعقد بصورة دورية، وتأخذ  إنشاء إلىأما اإلنجليز فدعوا ، وجيوشها األعضاء

ي من شأنه تهديد السلم واألمن هذه الهيئة على عاتقها مسؤولية القضاء على أي نشاط حرب
 .الدوليين
 إلى وألمانيادعت كل من بريطانيا  ؛إذالعصبة بشأن تحديد العضوية فيها إنشاءدعاة وقد انقسم 

فتح باب العضوية لجميع الدول ذات السيادة متى ما أبدت رغبتها في االنضمام للعصبة، 
أما فرنسا فقد ، ن دول الحيادالدول المنتصرة أو المنهزمة في الحرب أو م أكانتسواء 

قصر العضوية على الدول المنتصرة في الحرب، ودول  إلىعارضت هذا االتجاه ودعت 
يسود، وقد ضمت العصبة في عضويتها خمس  أنالحياد حسب، وقدر لهذا االتجاه 

 .دولة ذات سيادة مثلت الدول المنتصرة في الحرب وبعض دول الحياد وأربعين
المحافظة على السلم )، كانوا قد خرجوا عن الغاية من تأسيسها إنشائهاعاة د أن غير         

حيث قصرت العضوية فيها على الدول المنتصرة في الحرب العالمية ( واألمن الدوليين
التي منحت  األخرى ودول الحياد دون الدول المنهزمة، ناهيك عن نصوص العصبة  األولى

 األخرى  األعضاءحيات خاصة ال تتمتع بها الدول وصال االدول المنتصرة في الحرب حقوق
 .والتي سنأتي على بيانها الحقاً 

 .األولىكرد فعل على اآلثار المدمرة التي خلفتها الحرب العالمية  األممعصبة  تتأسسوقد 
تنظيم دولي دائم يعمل على فض المنازعات بالطرق السلمية  إلىالعالم أنه بحاجة  أحسفقد 

 األهدافالدول بعيدًا عن استخدام القوة والعنف، وجاء التأكيد على هذه  ويحافظ على سيادة
 .في العديد من النصوص

من بينها المادة العاشرة من العهد، التي التزمت الدول بالتعهد باحترام االستقالل السياسي 
 .لكل دولة اإلقليميةوالسيادة 
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 إزاءمبدأ المسؤولية الجماعية لدول العصبة  إلىالمادة الحادية عشرة  أشارتوتأكيدًا لهذا االلتزام 
 .كل ما يقع في المجتمع الدولي من حرب أو تهديد بالحرب

بالتعهد بعرض نزاعاتها  األعضاءالدول  ألزمتولكي تنأ العصبة بالعالم عن الحرب وآثارها، 
 حالتهاإ أوالتسوية القضائية  أوالتي من شأنها تهديد السلم واألمن الدوليين على التحكيم 

 .على مجلس العصبة
في  أحكامعلى صدور  أشهرالحرب قبل انقضاء ثالثة  إثارةبعدم  األعضاءالدول  ألزمتكما 

 .من مجلس العصبة أولجان التسوية القضائية  أوهذه المنازعات من لجان التحكيم 
لمادة في العصبة، فقد نصت ا األعضاءالجدية على التعهدات التي تلتزم بها الدول  وإلضفاء

الحرب  إلىفي العصبة  األعضاءالدول  إحدىإذا التجأت )السادسة عشرة على أنه 
من عهد العصبة، فان هذا العمل  89،83،82متجاهلة بذلك تعهداتها تحت المواد 

 (.في العصبة بال استثناء األعضاءعلى أنه موجه ضد كل الدول  إليهالعدواني كان ينظر 
ذلك صالحية قطع العالقات المالية والتجارية  إزاء ءاألعضاوقد خول العهد، الدول 

واالقتصادية، كما خول مجلس العصبة حق اقتراح ما يراه فعااًل من التدابير العسكرية البرية 
 .والبحرية والجوية التي من شأنها رد العدوان

لعصبة، بالتزاماتها نحو ا اإلخاللعضوية أي دولة تثبت عليها مسؤولية  إنهاءعلى  ونص العهد
 .وتنهى هذه العضوية بقرار يصدر عن مجلس العصبة
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 . وانتهاؤها العضوية في العصبة:الفرع األول
 العضوية في العصبة: أوال

 :نوعين إلىتنقسم العضوية في العصبة 
 : (األعضاء المؤسسون ) األصلية العضوية– 6 

لتي ورد ذكرها في ملحق العهد والتي منحت هذه العضوية للدول التي وقعت على العهد والدول ا
 .تنضم للعصبة انضمامًا الحقًا في ظرف شهرين من تاريخ بدأ نفاذ العمل بالعهد

 (: المنضمون  األعضاء)العضوية باالنضمام : 1
تمنح هذه العضوية لكل الدول الراغبة في االنضمام للعصبة بعد مضي شهرين من تاريخ بدأ 

ممتلكة  أوألية دولة )في فقرتها الثانية على أنه  األولىالمادة  نفاذ العمل بالعهد، فقد نصت
 إذاتصبح عضوًا في العصبة  أنأو مستعمرة تحكم نفسها بنفسها ولم يرد ذكرها في الملحق 

تقدم الضمان الكافي عن خالص  أنوافق على قبولها ثلثا أعضاء الجمعية العامة بشرط 
ان تقبل النظام الذي تضعه العصبة خاصًا بالتسلح نيتها في احترام التزاماتها الدولية و 

 (.والقوات البرية والبحرية والجوية
 انتهاء العضوية في العصبة:ثانيا

 .تنتهي العضوية في العصبة باالنسحاب أو الطرد
 العضوية باالنسحاب انتهاء: 6

 أنرط حق االنسحاب من العصبة بش( المنضمون  األصليون ) األعضاءخول العهد سائر الدول 
تعلن الدولة الراغبة في االنسحاب، العصبة بعزمها على ذلك قبل انقضاء سنتين، وان توفي 

بسائر التزاماتها ومن بينها االلتزامات الواردة في العهد وعمليًا انسحبت كل من ألمانيا 
واليابان وإيطاليا من العصبة احتجاجًا على المواقف والقرارات التي اتخذتها العصبة في 

 .اجهتها أبان الحرب العالمية الثانيةمو 
 الطرد :1

 :الدولة في حالتين إرادةتنتهي العضوية في العصبة دون 
 (.81/9)بواجباتها الواردة في المادة  أخلت إذا–أ  

الجمعية  أولم تبد موافقتها على تعديل أي من نصوص العهد صدر بقرار من المجلس  إذا-ب
 .العامة
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 لعصبةا أجهزة: الفرع الثاني
 .التالية خالل األجهزةبها من  المناطتعمل العصبة على أداء المهام 

 الجمعية العامة: أوالا 
في العصبة، ويمثل كل دولة في  األعضاءوتضم الجمعية العامة في عضويتها جميع الدول 

يكون لكل منها صوت واحد عند  أنال يزيد عن ثالثة، على  األعضاءهذا الجهاز عدد من 
 .صغر، وسواء أكانت الدولة مؤسسة أو منضّمة أمتصويت، كبر حجم الدولة ال إجراء

نوع من التوازن في القوى، كما انه يعمل على تشجيع  إلى إيجادهذا المبدأ كان يرمي  أنوالواقع 
 .الدول على االنضمام لهذا الكيان الدولي الجديد

سات استثنائية متى دعت الضرورة لذلك، وتعقد الجمعية العامة اجتماعًا سنويًا، ولها االلتئام بجل
 .ولم يحدد العهد الجهة المختصة بتحديد الحاجة لعقد الجلسة االستثنائية

التي من  أووتختص الجمعية العامة بالنظر بسائر المسائل التي تدخل ضمن نشاط المنظمة، 
 . بسيادة الدول أوشأنها المساس بالسلم واألمن الدوليين 

 األخرى وبعض المسائل  اإلجرائية، باستثناء المسائل باإلجماعراتها وتصدر الجمعية قرا
غير  أعضاءاختيار  أوجدد  أعضاءكالتصويت على انضمام . المستثناة بنص خاص

 .اختيار قضاة المحكمة الدائمة للعدل الدولي أوفي المجلس،  دائمين
 مجلس العصبة: ثانياا 

 إلىاصا، وتنقسم العضوية في هذا الجهاز نشاطًا واألوسع اختص األكثرهو جهاز العصبة 
 :نوعين

: هم أعضاءعند تأسيس العصبة خمسة  األعضاء الدائمينكان عدد  :الدائمون  األعضاء-8
 .روسيا في فترة الحقة إليهمثم انضمت ( إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، ألمانيا)

ثم  أربعة أعضاءلعصبة ا تأسيسعند  األعضاءوعدد هؤالء  :الدائمون غير  األعضاء-2
 .بالتناوب أعضائهاتسعة، تنتخبهم الجمعية العامة من بين  أصبحوا

من يمثلها في المجلس كلما  األعضاء إرسالولكل دولة في المجلس ممثل واحد، وللدول غير 
 .من شأنه المساس بمصالحها أويتعلق بها  أمرعرض عليه 

بجلة استثنائية كلما  نيلتئمالسنة على األقل، كما وينعقد المجلس بجلسة اعتيادية مرة واحدة في 
 .دعت الضرورة لذلك
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، األخرى وبعض المسائل الخاصة  اإلجرائية، باستثناء المسائل باإلجماعويصدر المجلس قراراته 
 .كالفصل في النزاعات حيث تستبعد في هذه الحالة الدول أطراف النزاع من التصويت

 األمانة العامة: ثالثاا 
 .العام، واألمناء المساعدون، وعدد من الموظفين األمنفي العصبة، وتضم  اإلداري هاز هي الج

يقترن قرار التعيين  أناآلراء على  بإجماعالعام بقرار يصدره مجلس العصبة  األمينويتم تعيين 
 .هذا بموافقة األغلبية في الجمعية العامة

بقرار صادر من األمين العام وبموافقة  أما األمناء المساعدون وباقي الموظفون فيتم تعيينهم
 .في المجلس ةالغالبي
المجلس والجمعية العامة، ومتابعة تنفيذ قراراتهما،  أعمالجدول  إعدادمين العام مهمة ويتولى األ

االتصال بين الدول،  أنه أداة كما يتولى مهمة دعوة المجلس لالنعقاد بجلسة استثنائية، كما 
 .ن المجلس والجمعية العامةاالتصال بينها وبي وأداة 

 المهام التي اضطلعت بها العصبة:الفرع الثالث
 :أهمها المهام، منمن  العهد العديدالعصبة بموجب  منحت

 :فض المنازعات بالطرق السلمية -8
هذه المهمة هي  إناالختصاصات التي تمتعت بها العصبة، بل  أهمتعد هذه الوظيفة من 

 إن ألطراف: )يان الدولي، فقد ورد في ديباجة العهدالمحرك الحقيقي لتأسيس هذا الك
السامية، بقصد تنمية التعاون بين الدول وتحقيق السالم واألمن، وان تقبل بعض االلتزامات 

 ...(.الحرب إلىالتي تقضي بعدم االلتجاء 
في العصبة  األعضاءمن العهد، سائر الدول ( 85-89-83)المواد  ألزمتوتحقيقًا لهذه الغاية 

 أوالقضاء  أوعرض نزاعاتها التي من شأنها قطع العالقات الدبلوماسية، على التحكيم ب
 .بعد استنفاذ كل الوسائل السلمية إالالحرب  إلىمجلس العصبة، وحظر عليها اللجوء 

ما وقعت الحرب فعاًل فعلى المجلس االجتماع فورًا بجلسة طارئة تعقد بناء على دعوة  وإذا
وقف الحرب بصورة  أوالالزمة التي من شأنها حل النزاع  اإلجراءاتاذ العام، التخ األمين

 .مؤقتة لحين حسم النزاع بصورة نهائية
 :في العصبة األعضاءالدول  أقاليممن أضمان سالمة و  -8

 أقاليمامن وسالمة  العصبة بضمانفي  األعضاءالمادة العاشرة من العصبة كل الدول  ألزمت
 .األعضاءالدول 
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المسؤولية الجماعية لدول  مبدأذه الغاية نصت المادة الحادية عشرة من العهد على وتحقيقًا له
تهديد باالعتداء يقع من دولة على دولة عضو في العصبة،  أوأي اعتداء  إزاءالعصبة 

وفي مثل هذه . التهديد بطريقة مباشرة على أمن الدولة أم لم يؤثر أوسواًء آثر هذا االعتداء 
االنعقاد بجلسة طارئة لالتفاق على  إلىالعام دعوة المجلس  األمينى يتعين عل األحوال

 .التدابير الدولية الجماعية التي يتوجب اتخاذها لمواجهة هذه التهديدات
 :المحافظة على التوازن في التسلح -2

الوقوف عنده لو وفر العهد له الضمانات التي من  يخدرالمادة الثامنة من العهد لمبدأ  أشارت
 .حيز الواقع إلىنقله شأنها 

في العصبة، التعهد بأن ال تحوز من  األعضاءالمادة الثامنة من العهد كل الدول  ألزمتفقد 
 .أراضيهاوسالمها ووحدة  أمنهاالقدر الذي يضمن لها  األسلحة إال

برنامج للتسلح بالنسبة لكل دولة في ضوء ظروفها السياسية  بإعداديقوم المجلس  أنعلى 
 .الداخلية والخارجية وأوضاعهاة والجغرافية، واالقتصادي

ليس  أقرتها فإذا، أقرتها إذا إالوال تكون ملزمة لها  األعضاءوتعرض هذه البرامج على الدول 
 .المجلس إال بإذنلها تجاوزها 

ببرنامج التسلح، رأى واضعوا العهد االكتفاء بتبادل التصريحات  األعضاءوضمانًا اللتزام الدول 
 .الدول والعصبة بشأن صناعتها وحيازتها والجهات التي تتعامل بهابين هذه 
 األممتقييم عصبة :الفرع الرابع

نشأت من أجلها، غير أنها قد فشلت في مرحلة التي  األهدافبعض حققت عصبة األمم 
 . الحقة

 حققتها عصبة األمم التي األهداف: أوال
ت الدولية بمفهومها الصحيح، ونجحت هذه للمنظما األولىالنواة الحقيقية  األمممثلت عصبة 

 .التي جاء النص عليها في العهد األهدافالمنظمة ولو بصورة نسبية في تحقيق بعض 
والنزاع . 8029سنة ( Vilna( )فيلنا)على مدينة ( البولندي-اللتواني)فقد نجحت في فض النزاع 

( البولندي-األلماني)اع ، والنز 8028سنة ( Aland( )آالند)على جزر ( السويدي-الفنلندي)
على الحدود سنة ( البلغاري -اليوناني)، والنزاع 8028سنة ( سيليزيا العليا)على حدود 

8025     . 
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بلغ عدد الدول األعضاء في قد فللعصبة؛على االنضمام  اإلقبالوانعكاسًا لهذه النجاحات ازداد 
ثالث دولة من  إليهاانضمت  8028وفي سنة  ،8029سنة العصبة اثنتين وأربعين دولة 

 إليهاانضمت  8023المجر، وفي سنة  إليهاانضمت  8022دول البلطيق، وفي سنة 
انضمت  8039، وفي سنة ألمانيا إليهاانضمت  8023ايرلندا الحرة والحبشة، وفي سنة 

 عام دولةفي العصبة اثنتين وستين  األعضاءالدول  االتحادية، وبلغ عددروسيا  إليها
8035. 

 أسباب فشل عصبة األمم: ثانيا
والسلم الدوليين من خالل فض  األمنبالرغم من بعض النجاحات التي حققتها العصبة في حفظ 

من  أهمية أكثر أخرى فشلت في فض منازعات  إال أنهابعض المنازعات بالطرق السلمية، 
 .النزاعات التي نجحت في فضها
نتيجة الحتالل ايطاليا  8023سنة  (اليوناني-االيطالي)فقد فشلت العصبة في فض النزاع 

على أثر توسط فرنسا  إالاليونانية، ولم تنسحب ايطاليا من الجزيرة المذكورة ( كورفو)جزيرة 
 .وبريطانيا في النزاع
، والعدوان 8038سنة  افي مواجهة العدوان الياباني على منشوري إجراءولم تتخذ العصبة أي 

 .8031االيطالي على الحبشة سنة 
فقد انسحبت اليابان منها  ؛سحب عضويتها منها إلىخفاقات بادرت بعض الدول جة لهذه اإلونتي

 .8035وايطاليا سنة  وأعقبتها ألمانيا، 8038سنة 
 :التالية األمورفي فشل العصبة  أسباب حصرويمكن 

أدى الذي  األمرتحديد اختصاصات الجمعية العامة ومجلس العصبة على وجه الدقة،  عدم-8
بها، والذي انعكس سلبًا على نشاط  المنوطالمهام  أداءراخي الهيئات المذكورة في ت إلى

 .المنظمة بصفة عامة
القرارات الصادرة عن العصبة باتجاهات ورغبات ومصالح القوى العظمى آنذاك، والتي  تأثر-2

وأشرفت على وضع ميثاقها، كبريطانيا وفرنسا،  إلى إنشائهاهي ذاتها القوى التي سعت 
األقل بعضها على  األعضاء أوالذي خلق فجوة كبيرة بين هذه القوى وباقي الدول  األمر

 .وايطاليا واليابان كألمانيا
 إلىيحّرم ميثاق العصبة الحرب كوسيلة لحل المشكالت الدولية، على الرغم من أنه سعى  لم-3

 يجوز شن الحرب ال)، فلمادة الثانية عشرة من العهد تنص على أنه إليهاالحد من اللجوء 
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 أنهاالتسوية السلمية للنزاع، كما  إجراءات بعض أومن اتخاذ أحذ  أشهرقبل مضي ثالثة 
القضاء أو التزمت بقرار المجلس  أوالحرب على دولة قبلت قرارات التحكيم  إعالنتحضر 
 (.ولو بعد مضي ثالثة أشهر باإلجماعالصادر 

الذي  األمر، باإلجماعة العامة ومجلس العصبة ميثاق العصبة صدور قرارات الجمعي اشتراط-9
شل نشاط العصبة وحّد من قدراتها على اتخاذ القرارات في المسائل المعروضة  أدى إلى
 .الدول إحدىقرار ال يصدر متى اعترضت عليه  فأيعليها، 

ضو واالقتراع على دخول ع اإلجرائية،المسائل  اإلجماع إالميثاق العصبة من قاعدة  نولم يستث
 .جديد، والفصل في نزاع دولي

العصبة في اتخاذ قرارات ومواقف حازمة تجاه انتهاكات بعض الدول لميثاق العصبة  تردد-5
نار الحرب العالمية  إلى إشعالالذي انتهى  وهو األمر والسلم الدوليين، لألمنوتهديدها 

 .الثانية
بة على برامج تسليح الدول عهد العصبة صالحية فرض الرقاالالمادة الثامنة من  منحت-1

أوردت ، فقد غير واضحةمعالجة العهد لهذه المسألة كانت معالجة  أن إالفيها،  األعضاء
، فهي أحكامهاالثامنة تعابير عامة تفسح المجال واسعًا أمام الدول للتحايل على  المادة

 .هاواستقالل أمنهان لها المحافظة على محق التسلح بما يؤ  األعضاءمنحت الدول 
من أمعيار محدد لمعرفة القدرة التسليحية التي من شأنها المحافظة على نظرا لعدم وجود و  

 .جدواه فقد النص أالذي  األمرالدولة واستقاللها، 
منها كألمانيا  أخرى كالواليات المتحدة للعصبة، وانسحاب  الدول القويةانضمام بعض  عدم-1

بدت حتى الدول  إذط المنظمة وهيبتها، الذي انعكس سلبا على نشا األمرواليابان، 
مترددة في عرض نزاعاتها على العصبة، العتقادها بان العصبة غير قادرة على  األعضاء

 .اتخاذ قرارات حاسمة
 .بها المنوطةالمهام  أداءقوة عسكرية تمكنها من لالعصبة  افتقار-0
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 منظمة األمم المتحدة: المطلب الثاني
 منظمة األمم المتحدةنشأة : الفرع األول 
ومرت تلك النشأة بعدة مراحل ،الحرب العلمية الثانية بعدت منظمة األمم المتحدة ئنشأ

 .نتناولها بإيجاز
 منظمة األمم المتحدةأسباب نشأة : أوال

في الحرب العالمية الثانية على التعاون من  واألمريكية المنتصرةلقد عزمت الدول األوربية 
وكان وراء إنشاء  والعدل الدوليينية تعمل على إرساء السالم، أجل إنشاء هيئة دول

 :هيالمنظمة عدة أسبابهذه 
 .مهمتهاعصبة األمم في  فشل- 6

لقد كان فشل عصبة األمم التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية األولى، متمثال في 
الّدوليين على السلم واألمن  وهي الحفاظعدم تحقيق األهداف التي أنشئت من أجلهـا، 

الحرب العالمية الثانية التي كانت أكثر هواًل من سابقتها، من أهم األسباب  اندالعثم 
أجل إنشاء منظمة أممية بديلة  ويعملون منالتي جعلت بعض الزعماء يفكرون، 

في التجربة السابقة فكان ذلك هو األساس في  ونقاط الضعفيمكنها تفادي عيوب 
 .ظهور هيئة األمم المتحدة

 .عن الحرب العالمية الثانية والخراب الناتجانالدمار  –2
 الدوليين وتحافظواألمن حاجة المجتمع الدولي إلى هيئة عالمية تشرف على السالم –3

 .التوازن في العالقات الدولية على
السياسي لدى شعوب العالم الخاضعة  وزيادة الوعياألفكار التحريرية  انتشار–9

 .لالستعمار
 منظمة األمم المتحدةنشأة حل مرا:ثانيا

 :التاليةمر تأسيس هيئة األمم المتحدة بالمراحل 
 األطلسي لقاء- 6    
وفرانكلين "  Winston Churchill" شرشل تونستون  كل من اجتمع 8098أوت 89في 

فيه عن إنشاء هيئة دولية لحفظ السالم  اوأعلن"  Franklin Roosevelt"  روزفلت
 .وليالد وتحقيق التعاون 
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 موسكو مؤتمر- 1    
بريطانيا  ،السوفيتي واالتحادالواليات المتحدة األمريكية  وممثل اجتمع8093أكتوبر 39في 

على مبدأ السيادة  تقومتفقوا على إنشاء منظمة دولية في أقرب اآلجال اوالصين و 
 .الشعوب والعدالة لكافة

 مؤتمر واشنطن – 2    
 ،السوفيتي االتحادثلي الواليات المتحدة، ضم مم :8099، 89 ،1إلى 1 ،28من  

حول  وتم االتفاقبريطانيا والصين، ووضعت فيه مسودة مشروع ميثاق هيئة األمم، 
 الفيتو حق)حول التصويت في مجلس األمن  اختلفوااألجهزة الرئيسية للمنظمة لكنهم 

 . في المنظمة السوفيتياالتحاد  وعضوية جمهوريات (
 .يالطا مؤتمر – 5    
 Joseph" وجوزيف ستالين، روزفلت لشرشتجمع المؤتمر بين  8095 فيفري  88 في

Staline“الواليات المتحدة  (األمنفيه االتفاق حول تمتع الدول الخمسة في مجلس  تم
أوكرانيا وتمثيل الفيتو  بحق(السوفيتي بريطانيا واالتحادفرنسا،  الصين،األمريكية، 

 .8095عقد مؤتمر في أفريل  والدعوة إلىامة، في الجمعية الع البيضاء وروسيا
 (.كاليفورنيا)مؤتمر سان فرانسيسكو  – 4    

دراسة  فيه،وتمت 8095جوان  21أفريل إلى  25تمر خالل المدة من ؤ انعقد هذا الم
 . دولة مشاركة 59ميثاق األمم المتحدة من طرف  والتوقيع على

 في سان فرانسيسكو في ختام  8095ن جوا 21ميثاق األمم المتحدة في  قد تم توقيعو 
 .8095أكتوبر  29نافذا في  وأصبحالمتحدة األمم  مؤتمر

 .ويعتبر النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق 
التعديالت التي أدخلت على المواد  8013ديسمبر  81وقد اعتمدت الجمعية العامة في 

 .8015أوت  38حت نافذة في الميثاق، والتي أصب من 18و 21و 23
التعديالت التي أدخلت على المادة  8015ديسمبر  29كما اعتمدت الجمعية العامة في  

 .8011جوان  82وأصبحت نافذة في  890
بزيادة عدد أعضاء مجلس األمن من أحد عشر عضوا إلى  23ويقضي تعديل المادة 

 .خمسة عشر عضوا
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قرارات مجلس األمن في المسائل اإلجرائية المعدلة على أن تصدر  21وتنص المادة 
، وفي كافة المسائل األخرى (سبعة في السابق)بموافقة أصوات تسعة من أعضائه 
يكون من بينها أصوات ( سبعة في السابق)بموافقة أصوات تسعة من أعضائه 

 .أعضاء مجلس األمن الدائمين الخمسة
، بزيادة عدد أعضاء 8015 وتأ 38، الذي أصبح نافذا في 18ويقضي تعديل المادة 

. المجلس االقتصادي واالجتماعي من ثمانية عشر عضوا إلى سبعة وعشرين عضوا
، 8013سبتمبر 29ويقضي التعديل الالحق للمادة نفسها، الذي أصبح نافذا في 

 .بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا
بالفقرة األولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام  المتعلق 890ويقضي تعديل المادة 

ألعضاء األمم المتحدة إلعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما 
الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس األمن 

تتناول مسألة النظر في  التي 890أما الفقرة الثالثة من المادة  ،(سبعة في السابق)
رة العادية العاشرة للجمعية العامة، فقد إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خالل الدو 

موافقة سبعة من أعضاء "بقيت في صيغتها األصلية وذلك بالنسبة إلشارتها إلى 
إذ سبق للجمعية العامة ومجلس األمن أن اتخذا إجراء بشأن هذه الفقرة " مجلس األمن

 .8055في الدورة العادية العاشرة عام 
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 داف األمم المتحدة مبادئ وأه :الفرع الثاني
 نص ميثاق األمم المتحد على تحديد مبادئ وأهداف المنظمة

 األمم المتحدة مبادئ:أوال
وفقا يعملون ها ءوأعضا ميثاق األمم المتحدة على أن المنظمة من 2نصت المادة 

 :للمبادئ اآلتية
  . أعضائهاالهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع  تقوم-8
فل أعضاء الهيئة ألنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يك لكي-2

 .بااللتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق يقومون في حسن نية 
جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه ال يجعل  يفض-3

 .السلم واألمن والعدل الدولي عرضة للخطر
أعضاء الهيئة جميعا في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو  متنعي-9

استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه 
 ". األمم المتحدة "آخر ال يتفق ومقاصد 

 في أي عمل"  األمم المتحدة "جميع األعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى  يقدم-5
تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ األمم المتحدة إزاءها 

 .عمال من أعمال المنع أو القمع
الهيئة على أن تسير الدول غير األعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما  تعمل-1

  . الدوليواألمن  ضرورة حفظ السلم  تضيهقت
أن تتدخل في الشؤون التي تكون من " ألمم المتحدةل"في هذا الميثاق ما يسوغ  ليس-1

لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل  صميم السلطان الداخلي 
هذا المبدأ ال يخل بتطبيق تدابير القمع  بحكم هذا الميثاق، على أن  للحلهذه المسائل 

  . السابعالواردة في الفصل 
 إلى تحقيقهاالمتحدة  األمماألهداف التي تسعى : ثانيا

 :التالية مقاصـدالمنظمة تسعى إلى تحقيق ال من الميثاق على( 8)نصت المادة األولى 
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 .السلم واألمن الدولي حفظ -8
وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تهدد السلم  

جوه اإلخالل بالسلم، وتتذرع بالوسائل وإلزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من و 
السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي 

 .إلى اإلخالل بالسلم أو لتسويتها
العالقات الودية بين األمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في  إنماء -3

 ؛الحقوق بين الشعوب
 ؛لكل منها تقرير مصيرهاوبأن يكون  
 .وكذلك اتخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام 
 ذات الصبغة االقتصادية التعاون الدولي على حل المسائل الدولية تحقيق -9

واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات 
ذلك إطالقا بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة األساسية للناس جميعا والتشجيع على 
 .أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء

جعل هذه الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال األمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات  -5
 .المشتركة
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 األمم المتحدةمنظمة العضوية في : الفرع الثالث
وية في األمم المتحدة إلى صنفين من الميثاق على أن العض 1إلى  3نصت المواد من  

 :ةالمنضم واألعضاء ةاألصلياألعضاء :هما
 ألمم المتحدةفي ااألعضاء األصليون :أوال

ألمم المتحدة في ا ةاألعضاء األصلي على أن ألمم المتحدةا ميثاقمن  3المادة نصت  
 :وهي

التي اشتركت في مؤتمر األمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في  الدول - 8
 .ن فرانسيسكوسا

سنة  أول ينايرالتي وقعت من قبل تصريح األمم المتحدة الصادر في  الدول -2
 .، وتوقع هذا الميثاق وتصدق عليه8092

  ةاألعضاء غير األصلي: ثانيا
مت إلى األمم المتحدة بعد توقيع الميثاق ظهي الدول التي أن ةصلياألعضاء غير األ  

من  889و 9للمادتين هذا الميثاق وتصدق عليه طبقا الدول التي توقع  3 طبقا للمادة
 .الميثاق

لجميع الدول األخرى المحبة للسالم، والتي تأخذ  المتحدة مباحةالعضوية في األمم و   
نفسها بااللتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ 

 .هذه االلتزامات وراغبة فيه
يتم بقرار من الجمعية "  األمم المتحدة "ة دولة من هذه الدول في عضوية قبول أيويتم 

 .العامة بناء على توصية مجلس األمن
وبموجب ميثاق األمم المتحدة، فإن عضوية المنظمة مفتوحة أمام جميع الدول المحبة  

أنها  للسالم التي تقبل االلتزامات الواردة في ميثاق األمم المتحدة، والتي ترى المنظمة
 .قادرة على تنفيذ هذه االلتزامات

وتقبل الدول في عضوية األمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة بناًء على توصية  
 .مجلس األمن
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 :التالية اتإلجراءاوفق قبول عضو جديد في األمم المتحدة يتم و 
م الدولة طلت - 8 تقبل  ا إلى األمين العام ورسالة تتضمن تصريًحا رسمًيا بأنهابقدِّّ

 .االلتزامات الواردة في الميثاق
 .ينظر مجلس األمن في الطلب - 2
أعضاء  لتسعةأن تحصل أي توصية بقبول االنضمام على أصوات إيجابية  يجب - 3

، بشرط أال يصوت أي من األعضاء واعض خمسة عشرلس من أصل لمجفي ا
  .الطلب ضدّ  الدائمين الخمسة

م التوصية إلى الجمعية العامة لتنظر لس بقبول االنضملمجفي حال توصية ا -9 ام، تقدَّ
ويجب الحصول على أغلبية الثلثين في تصويت الجمعية العامة لقبول دولة ، فيها

 .جديدة
 .تصبح العضوية نافذة بتاريخ اعتماد قرار القبول - 5

 األمم المتحدة العضوية من فقد :ثالثا
توقف أي عضو اتخذ مجلس  يجوز للجمعية العامة أنمن الميثاق  1و5 تينلمادطبقا ل

األمن قبله عمال من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، 
مجلس األمن، ولمجلس األمن أن يرد لهذا العضو  ويكون ذلك بناء على توصية 

 .مباشرة تلك الحقوق والمزايا
جاز للجمعية  في انتهاك مبادئ الميثاق" األمم المتحدة"إذا أمعن عضو من أعضاء و 

 .العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس األمن
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 أجهزة األمم المتحدة: الثالث المطلب
نعرضها بإيجاز ثم نفصلها في مبحث مستقل؛ وهذه تتألف منظمة المتحدة من عدة أجهزة 

دل محكمة العو  مجلس الوصايةو  مجلس األمنو  الجمعية العامة  :األجهزة هي
 .األمانة العامةو  الدولية

 .وألهمية هذه األجهزة نتحدث عنها بالتفصيل
 .الجمعية العامة: األول الفرع
هي الجهاز األول من أجهزة األمم المتحدة الست، وهي تتكون من جميع أعضاء : مقدمة

 ) .الميثاقمن  0م . )األمم المتحدة، لذلك يعتبر هذا الجهاز هو الجهاز التمثيلي
كل دولة في الجمعية العامة بخمسة مندوبين، وعدد آخر مماثل، إضافة إلى ما  وتمثل

 .وتتشكل في لجان مختصة: ترى إلحاقه من الخبراء والمستشارين
 .الجمعية العامة دورات - 1

تنعقد الجمعية العامة في دورات انعقاد عامة عادية وأخرى غير عادية اقتضت الحاجة 
 (. من الميثاق 2المادة )

تنعقد الدورة العادية يوم الثالثاء الثالث من شهر سبتمبر من كل عام في مقرها المعتاد و 
أما الدورات غير العادية فليس لها يوم محدد وإنما وفق ما تدعو إليه ، في نيويورك

 .الحاجة
وفي الحالتين تتم الدعوة إلى الجمعية العامة من طرف األمين العام بناء على طلب 

 .طلب أغلبية األعضاء مجلس األمن أو
 .التصويت في الجمعية العامة وإجراءاته -  1

 :التصويت في الجمعية العامة نوعان، هما
 .المهمةالتصويت على قرارات تخص المسائل  - أ

تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل )من الميثاق على أن  81/2نصت المادة 
مشتركين في التصويت، وتشمل هذه األعضاء الحاضرين ال ثلثيبأغلبية  المهمة

 :المسائل
 .التوصيات الخاصة بحفظ األمن والسلم الدولي -
 .وانتخاب أعضاء مجلس األمن غير الدائمين -
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 .انتخاب أعضاء مجلس الوصاية -
 .وقبول أعضاء جدد في األمم المتحدة، وقف األعضاء -
 .والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية -
 .بالميزانيةصة والمسائل الخا -
 ) .المهمةغير )التصويت على القرارات األخرى  - ب

القرارات في المسائل األخرى، ويدخل في ذلك )من الميثاق على أن  81/3نصت المادة 
تحديد طوائف المسائل اإلضافية التي تتطلب في قراراتها أغلبية الثلثين، تصدر 

 (.بأغلبية األعضاء المشتركين في التصويت
 .اصات الجمعية العامةاختص3-

للجمعية : )من الميثاق بقولها 89للجمعية العامة اختصاصات واسعة نصت عليها المادة 
العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات 

 . ...) بوظائفهفرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو 
العامة حسب نصوص الميثاق إلى ثالثة  وتنقسم صالحيات أو اختصاصات الجمعية

 :أنواع، هي
 :اختصاصات تتعلق بحفظ األمن والسلم الدوليين -أ 

، وهي (2)من الميثاق في فقرتها الثانية  88حددت هذا النوع من االختصاصات المادة 
 :وفق نص المادة المذكورة

عضو من أعضاء  أي إليهاأية مسألة لها صلة بحفظ األمن والسلم الدوليين يرفعها  -
 .األمم المتحدة أو مجلس األمن

كل نشاط خاص بالتعاون لحفظ األمن والسلم؛ خاصة ما كان متعلقا بتنظيم التسلح  -
 .أو نزع السالح

( أي أطراف المشكلة)وفي كل الحاالت تقدم توصياتها إلى الدولة أو الدول صاحبة الشأن 
المادة " إجراء ما"يها تتطلب ومجلس األمن وإذا رأت أن المشكلة المعروضة عل

88/2. 
فيتحتم عليها إحالة األمر إلى " تدبير من التدابير المتعلقة بالفصل السابع من الميثاق"أو 

 .مجلس األمن



37 

 

 .اختصاصات الجمعية العامة بحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية -ب 
ي باتخاذ التدابير أن توص)من الميثاق على أن الجمعية العامة لها  88نصت المادة 

لتسوية أي موقف، مهما كان منشؤه، تسوية سلمية إذا كان هذا الموقف من شأنه 
اإلضرار بالرفاهية العامة أو تعكير صفو العالقات الودية بين األمم، ويدخل في 

 .المواقف التي تترتب عن انتهاك مبادئ ومقاصد ميثاق األمم المتحدة: ذلك
الجمعية العامة في اتخاذ قرار باللجوء إلى الفصل صالحيات أو اختصاصات   -ج 

  .السابع
لم ينص ميثاق األمم المتحدة على اختصاص الجمعية العامة بإصدار قرار ملزم وفقا 
لنصوص الفصل السابع من الميثاق في حالة فشل مجلس األمن في اتخاذ بصدد 

مم المتحدة أصدرت مشكلة تهدد األمن والسلم الدوليين، غير أن الجمعية العامة لأل
، وهذا القرار يسمح "االتحاد من أجل السالم"قرار عرف باسم  8059نوفمبر  3في 

في إصدار قرار في حالة فشل مجلس األمن ملزمة للجمعية العامة باتخاذ قرارات 
 .الدائمة العضوية طبقا للفصل السابع من الميثاق بسبب اعتراض إحدى الدول

 :هي، ر عدة شروط وقد اشترط هذا القرار توف
أن تكون هناك حالة تستدعي اللجوء إلى الفصل السابع، مثل وقوع عمل يهدد األمن  -

 .والسلم الدولي على دولة أو أكثر من جانب دولة أو دول أخرى 
أن يعجز مجلس األمن الدولي عن اتخاذ قرار بسبب استعمال حق االعتراض من  -

 .إحدى الدول الدائمة أو أكثر
ل المجلس إلى الجمعية العامة النزاع المعروض عليه في هذا الشأن، وله أن أن يحي -

 .يدعوها لعقد جلسة طارئة
 .اختصاصات الجمعية العامة المتعلقة بتصفية االستعمار -د 

نص ميثاق األمم المتحدة على منح الجمعية العامة اختصاصات تتعلق بتصفية 
من تحقيق استقاللها، ووضع لهذا االستعمار قصد تمكين الشعوب غير المستقلة 

 :أو اختصاصات هي إجراءات الغرض عدة
 .تصفية االستعمار عن طريق نظام الوصاية -
 .إعالن منح االستقالل لألقاليم والشعوب المستعمرة -
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لم ينص الميثاق صراحة على إعالن الجمعية العامة منح االستقالل والعمل عليه وإنما 
 تتعلق بالمسائلص الشامل العام بمناقشة كل قضية يدخل ذلك في إطار االختصا

 .التي تتعلق بأهداف األمم المتحدة ومنها حق الشعوب في تقرير مصيرها
اإلعالن الخاص بمنح "ومن هنا أصدرت الجمعية العامة اإلعالن المعروف باسم 
 .8019سنة " الشعوب واألقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي استقاللها

دون قيد  أنه ضرورة تصفية االستعمار بشتى صوره وألو)ا اإلعالن على ونصت في هذ
 ) .شرطأو 

إخضاع الشعوب للحكم األجنبي وللسيطرة واالستغالل إنكار )وقرر اإلعالن المذكور أن 
 ) .المتحدةلحقوق اإلنسان األساسية ونقض لميثاق األمم 
 "فية االستعمارلجنة تص"وبناء على ذلك شكلت الجمعية العامة لجنة تسمى 

 .اختصاصات الجمعية العامة ذات الطابع اإلداري  -ه 
 :أسند ميثاق األمم المتحدة إلى الجمعية العامة عدة صالحيات ذات الطابع اإلداري، هي

 .28/8انتخاب األعضاء العشر غير الدائمين في مجلس األمن المادة  -
 .(18/2م )عضو في المجلس االقتصادي واالجتماعي  81انتخاب  -
اختيار أعضاء مجلس الوصاية غير المنصوص عليهم في الفقرتين أ، ب من المادة  -

 .من الميثاق 11
من  9/8م )االشتراك مع مجلس األمن في اختيار أعضاء محكمة العدل الدولية  -

 ) .الدوليةالنظام األساسي لمحكمة العدل 
 .إعداد ميزانية المنظمة وتحديد اشتراك كل عضو -

من ميثاق األمم المتحدة على اختصاص الجمعية العامة بإعداد ميزانية  81لمادة نصت ا
المنظمة وأجهزتها والتصديق عليها، وكذا نصيب أو مبلغ اشتراك كل عضو في 

 .المنظمة
 .إعداد ميزانية الوكاالت المتخصصة باالشتراك مع تلك الوكاالت، والتصديق عليها -
ى أن الجمعية العامة تتلقى تقارير سنوية من مجلس من الميثاق عل 89نصت المادة  -

 .وتنظر فيها( تقارير سنوية)األمن وفروع المنظمة األخرى 
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 .مجلس األمن: الثاني الفرع
 .مجلس األمن تكوين: أوال

مجلس األمن يتألف من خمسة عشر من الميثاق على أن  23المادة من  8نصت الفقرة 
هورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات عضوا من األمم المتحدة، وتكون جم

، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والواليات السوفيتيةاالشتراكية 
 .المتحدة األمريكية أعضاء دائمين فيه

وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من األمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير 
عى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء ويرا . دائمين في المجلس

األمم المتحدة في حفظ السلم واألمن الدولي وفي مقاصد الهيئة األخرى، كما يراعى 
 .أيضا التوزيع الجغرافي العادل

ينتخب أعضاء مجلس األمن )أنه  المادة علىمن نفس  ةوالثالث كما نصت الفقرتان الثانية،
على أنه في أول انتخاب لألعضاء غير الدائمين بعد غير الدائمين لمدة سنتين، 

زيادة عدد أعضاء مجلس األمن من أحد عشر عضوا إلى خمسة عشر عضوا، 
يختار اثنان من األعضاء األربعة اإلضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت 

يكون لكل عضو في مجلس األمن الفور، و  مدته ال يجوز إعادة انتخابه على 
 .واحد مندوب

 .اختصاصات مجلس األمن:ثانيا
: نص ميثاق األمم المتحدة على إسناد نوعين من االختصاصات لمجلس األمن، هما

االختصاصات المتعلقة بحفظ األمن والسلم الدوليين، واختصاصات ذات الطابع 
 .اإلداري 

 .االختصاصات المتعلقة بحفظ األمن والسلم الدوليين - أ
ثاق على أن أعضاء األمم المتحدة ورغبة منهم في القيام من المي 29نصت المادة 

بالتبعات المتعلقة بحفظ األمن والسلم على وجه فعال وسريع فإنهم يعهدون بهذه 
 .المهمة إلى مجلس األمن الذي يتولى هذه المهمة نيابة عنهم
أي المتعلقة بحفظ األمن )واالختصاصات التي يمارسها مجلس األمن في هذا الخصوص 

 :نوعان( السلمو 
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االختصاصات المتعلقة بالنزاعات الدولية التي تعكر صفو العالقات الودية  :النوع األول
  .بين الدول أو التي تعرض األمن والسلم الدوليين للخطر

في هذه الحاالت يمارس مجلس األمن صالحياته طبقا للفصل السادس من الميثاق، ويقوم 
رق السلمية؛ سواء أكانت عن طريق المفاوضات بالعمل على حل هذه النزاعات بالط

 .أم الوساطة أم التوفيق أم التحكيم والتسوية القضائية
من  33م. )كما له أن يحيل األمر إلى الوكاالت المتخصصة أو المنظمات اإلقليمية

 ) .الميثاق
االختصاصات التي يمارس في حالة تحقق التهديد لألمن والسلم أو وقوع : النوع الثاني
 .العدوان

عقابية تتدرج إلى حد استعمال  إجراءات في هذه الحالة منح الميثاق لمجلس األمن اتخاذ
 .وهو ما نص عليه الفصل السابع من الميثاق؛ القوة المسلحة

 :وقد تضمن هذا الفصل نوعين من التدابير أو اإلجراءات وهي
I -  21التدابير المؤقتة طبقا للمادة. 

يدعو المتنازعين لألخذ بما يراه )يثاق على أن لمجلس األمن أن من الم 30نصت المادة 
األمر بوقف : مثل ؛.(ومطالبهمضروريا من تدابير مؤقتة، ال تخل بحقوق المتنازعين 

 .إطالق النار، أو وقف األعمال العسكرية، أو فصل القوات
-II 56التدابير المؤقتة طبقا للمادة. 

 فإنهفي حالة عدم امتثال الدول المتنازعة ألوامره  من الميثاق على أنه 98نصت المادة 
األمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي ال تتطلب استخدام القوة  لمجلس)

المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء األمم المتحدة تطبيق هذه 
 (..التدابير

 :التدابير تلك بينومن 
 .وقف الصالت االقتصادية -
 ...لمواصالت الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية وغيرهاا -
 .الدبلوماسيةقطع العالقات  -
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III -  من  59 إلى-51التدابير التي تتضمن استعمال القوة المسلحة طبقا للمواد من
 .الميثاق وإجراءاتها

حفاظ على إن مجلس األمن باعتباره الهيئة المخولة من طرف األمم المتحدة صالحية ال
 .السلم واألمن الدوليين قد يجد نفسه مضطرا إلى استعمال القوة المسلحة للقيام بمهامه

 .وفي هذه الحالة يلجأ إلى تطبيق النصوص الواردة في السابع من الميثاق
ويتم تهديد األمن والسلم الدوليين سواء بحرب بين الدول أم بحرب أهلية يمكن أن تمتد 

 .خرى آثارها إلى الدول األ
من الميثاق لمجلس األمن أن يصدر قرارا يشكل بموجبه قوة مسلحة  92وفقا للمادة 

 .تخضع له مباشرة
تلك القوة تتشكل من وحدات قتالية تابعة للدول إال أن قيادتها تتلقى أوامرها من  ومع أن

مجلس األمن وحده؛ ولذلك لضمان حيادها، واقتصار دورها على تحقيق الهدف 
 .ا وهو إنهاء الحرب أو العدوانالمنطوق به

 :الصالحيات ذات الطابع اإلداري  - ب
إضافة إلى الصالحيات المتعلقة بالسلم واألمن الدوليين فإن مجلس األمن يمارس 

 :صالحيات ذات طابع إداري نلخصها في اآلتي
I - صالحيات متعلقة بالعضوية في األمم المتحدة. 

من الميثاق صالحية التوصية بقبول أية دولة  9/2يمارس مجلس األمن طبقا للمادة 
تطلب االنضمام إلى األمم المتحدة، كما أنه يملك حق التوصية بإنهاء عضوية أية 

 .وهذه التوصية إجبارية. دولة في األمم المتحدة أو طردها
II - صالحيات متعلقة بنشاط أجهزة األمم المتحدة. 

 :ط أجهزة األمم المتحدة، منهايمارس مجلس األمن صالحيات أخرى تتعلق بنشا
 .مشاركته في اختيار قضاة محكمة العدل الدولية إلى جانب األمم المتحدة -
تحديد شروط تقاضي الدول غير األعضاء في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية  -

 .أمام هذه المحكمة
المادة . )الدوليةالتوصية بالتدابير المطلوبة لتنفيذ قرارات أو أحكام محكمة العدل  -

02.) 
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 .) 01المادة . )التوصية بتعيين األمين العام لألمم المتحدة -
إلى  93ولتحقيق هذا الهدف، نص الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة في المواد من 

 :وتتلخص في،إتباعهامنه على اإلجراءات المطلوب  91
يحتاجه من القوات طلب مجلس األمن من أعضاء األمم المتحدة تخصيص ما  *

العسكرية لمواجهة الموقف، وكذا ما يتطلبه إرسال القوات وقيامها بصالحيات حفظ 
 .السلم واألمن في المنطقة المحددة من المساعدات والتسهيالت الضرورية

توقع الدول الموافقة على طلب تقديم القوات والمساعدات الضرورية اتفاقا أو اتفاقات  *
 :لس األمن؛ تبين هذه االتفاقات ما يليمع مج( حسب الحالة)

 .عدد أفراد القوات المسلحة، وأنواعها ومدى استعدادها *
 .أماكن انتشارها واستقرارها *
 .أنواع التسهيالت والمساعدات التي تقدم لهذه القوات *
 (. 93المادة)يتم التصديق على هذه االتفاقات وفق النظام الداخلي لكل دولة مشاركة  *
كانت الدولة الموافقة على إرسال القوات العسكرية أو تقديم مساعدات أو تسهيالت إذا *

لمجلس األمن ليس عضوا في هذا المجلس يحق لها أن تشارك في القرارات التي 
 .تتخذ من طرف المجلس بخصوص استخدام قوات هذه الدولة

تعدادها الفوري االتفاقات الخاصة مدى انتشار القوات الجوية وعددها وكذا اس تحدد*
 .  )99المادة )للتدخل 

الخطط المحددة ألعمال هذه القوات يضعها مجلس األمن بمساعدة لجنة أركان  *
 .   )95المادة . )الحرب

 .التصويت في مجلس األمن - 3
من ميثاق األمم المتحدة على أن كل دولة عضو في مجلس األمن لها  21نصت المادة 

المسائل  علىالتصويت  :ين نوعين من التصويت هماصوت واحد، غير أنها فرقت ب
 .المسائل غير اإلجرائية علىالتصويت و  اإلجرائية
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 .التصويت على المسائل اإلجرائية - أ
على أن قرارات المجلس في المسائل اإلجرائية تصدر بأغلبية تسعة  21/2نصت المادة 

علق باألعمال التي ال تمس من أعضائه ويقصد بالمسائل المتعلقة باإلجراءات ما يت
 .حقوق أو التزامات الدول

 .التصويت على المسائل األخرى  - ب
أي غير )على أن تصدر قرارات المجلس في المسائل األخرى  21/3نصت المادة 
بموافقة أغلبية تسعة من أعضائه على أن يكون من ضمنهم األعضاء ( اإلجرائية
 .الدائمون 

يثاق اتساع كل من كانت دولته طرفا في نزاع يخضع من الم 52وقد اشترطت المادة 
 .للفصل السادس من الميثاق عن التصويت

وهذا يعني أن الدول التي تكون أعضاء في مجلس األمن ال تمنع من التصويت على 
 .القرارات التي تتخذ طبقا للفصل السابع الذي تستعمل فيه القوة المسلحة

نون الدولي إذ تجعل من الدولة الخصم في أي نزاع وهذه المسألة تعتبر أهم خلل في القا
مسلح حكما بحيث تستطيع تعطيل صدور أي قرار يخصها؛ خاصة عندما يتعلق 

 .األمر بأحد األعضاء الدائمين، وهو ما يعرف بحق الفيتو
من الميثاق على أن القرارات التي ال تتعلق بالمسائل  21من المادة  3نص ت الفقرة 

صحيحة إذا صوت عليها تسعة أعضاء من بينهم ممثلو الدول الدائمة اإلجرائية تكون 
 .الخمس، ويؤدي اعتراض أحد ممثلي الدول الدائمة على القرار يسقطه

وهذه الوضعية تفيد أن ممثلي الدول الدائمة العضوية قد حضروا وعارض أحدهم أو أكثر 
 .القرار موضوع التصويت

دائمة العضوية تغيب عن جلسة التصويت أو فما الحكم لو أن ممثل إحدى الدول ال
 حضر وامتنع عن التصويت؟

I -  التصويتحالة حضور ممثل إحدى الدول الدائمة العضوية وامتناعه عن. 
في هذه الحالة قد انعقد العرف على أن حضور ممثل الدولة الدائمة وامتناعه عن 

 .التصويت ليس اعتراضا، وبالتالي فإن القرار صحيح ونافذ
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ن المسائل التي جرت في مجلس األمن وامتنع فيها ممثلو الدول الدائمة عن التصويت وم
 :وتم صدور القرار ما يلي

عن التصويت في قضية إسبانيا عندما نظرها في مجلس  السوفيتيامتناع المندوب  -
 .90/99/8091األمن في 

 .81/99/8091امتناع المندوب األمريكي عن التصويت في القضية اليونانية في  -
امتناع مندوب بريطانيا ومندوب فرنسا عن التصويت في القضية اإلندونيسية في  -

98/91/8091. 
II  -  العضوية الدائمةحالة غياب ممثل إحدى الدول. 

 :وهي 21في هذه الحالة ال تتحقق الشروط المنصوص عليها في المادة 
 .أعضاء تسعةموافقة  -
 .مجلس األمنفي ( الدائمين)إجماع الخمسة  -

وهذه المسألة تختلف عن األولى أي حضور األعضاء الدائمين مع امتناع أحدهم أو 
 .أكثر

وهذه الحالة بم تتكرر في مجلس األمن لذلك لم تنشأ أية قاعدة عرفية تحدد مدى تأثير 
غياب ممثل إحدى الدول الدائمة عن جلسات التصويت، ومدى صحة أو بطالن 

 :كل ما حدث من سوابق اثنتان هماالقرار الصادر؛ إذ أن 
 السوفيتيبشأن شكوى إيران ضد االتحاد  السوفيتيتغيب ممثل االتحاد  :األولىالسابقة  

، وتغيب 8091للقوات العسكرية على الحدود اإليرانية سنة  السوفيتيةبسبب الحشود 
 .السوفيتيمندوب االتحاد 

عن جلسات مجلس األمن مدة ستة  السوفيتيتغيب مندوب االتحاد  :السابقة الثانية 
شهور كاملة احتجاجا على عدم إحالل مندوب الصين الشعبية في مجلس األمن بدل 

 .مندوب الصين الوطنية
في السابقتين لم ينشأ  السوفيتي االتحاد مندوبقرار في فترة تغيب أي ونظرا لعدم اتخاذ  

وهو ما يجعلنا نقول  عرف يجيب أو قاعدة قانونية أخرى تحدد وضعية هذه الحالة،
 .بأن هذه الحالة تشكل فراغا في القانون الدولي
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 محكمة العدل الدولية   :الثالث الفرع
 الدولية واختصاصاتهامحكمة العدل بتعريف  :أوال  

 تعريف بحكمة العدل الدولية   : 6 
 ام وتتولى المحكمة الفصل طبقا ألحك المتحدة،هي الهيئة القضائية الرئيسية باألمم 

 القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم الفتاوى بشأن
  .المتخصصةهيئات األمم المتحدة ووكاالتها  إليهاالمسائل القانونية التي قد تحيلها  

محكمة العدل الدولية هي األداة " ن إ :بقولهامن الميثاق  02المادة  وهذا ما نصت
لألمم المتحدة وتقوم بعملها وفق نظامها األساسي الملحق بهذا  القضائية الرئيسية

 أالميثاق وهو مبني على النظام األساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء ال يتجز 
   ."الميثاقمن هذا 

بموجب الفصل الرابع عشر من ميثاق األمم  8095تأسست محكمة العدل الدولية عام 
وبدأت عملها عام  ،(الذي يمثل جزءا من الميثاق)لمحكمة والنظام األساسي ل المتحدة،
ولت محل محكمة العدل الدولية الدائمة التي تأسست ضمن نطاق عصبة  8091

 . 8022األمم التي كانت تشغل نفس المقر منذ العام 
 تشكيل المحكمة: 1
 : وطهمر وشأعضاء المحكمة عدد  -أ

)  واحدة،من عضو من دولة  أكثرن يكو  أنوال يجوز  عضوًا، 85تتألف المحكمة من 
 (.من النظام االساسي للمحكمة 8/ 2 المادة

ويقدم لها المساعدة في القيام  للمحكمة، اإلداري قلم للمحكمة وهو يمثل الجهاز  ويوجد
     .بواجباتها

نصت عليها المترشحين لتولي وظيفة قاضي في المحكمة عدة شروط  ويشترط توفر  
 :األساسي للمحكمة، وهيمن النظام  2 المادة

 .دولةن يكون كل عضو من أ - 
 ةعالي خلقية بصفاتأن يتمتع  - 
 .بالده للمؤهالت المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائيةا في يكون حائز  أن - 
 .ة في القانون الدوليءالمشهود لهم بالكفا الفقهاءيكون من  أن - 
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 :وليةالدتعيين أعضاء محكمة العدل  كيفية -ب

على رأي األغلبية واألكثرية المطلقة ألصوات الجمعية  يتم التصويت في المحكمة بناء
 واألعضاءالدائمين  األعضاءعلى انه ال يحصل تفريق بين  األمن،العامة ومجلس 

 (.9/  82و 89/8 المادتان. )الدائمينغير 
 : مدة العضوية  - ج

وتستمر العضوية  األمن،عامة ومجلس المحكمة من قبل الجمعية ال أعضاءيتم انتخاب 
تجديدها، أّما في حالة وفاة أحد األعضاء  إعادةويمكن  سنوات، 0في المحكمة مدة 

المحكمة في القيام  أعضاءويستمر  المحددة،يتّم انتخاب بديل له ليشغل مكانه لفترته ف
تي يفصلوا في القضايا ال أنويجب في كل حال  يخلفهم،يعين من  أن إلىبعملهم 

 .(3/  83و 3المادتان) .فيهابدأوا النظر 
 محكمة العدل الدولية اختصاصات: ثانيا

 واالختصاص القضائي، االختصاصهما  :االختصاصتمارس المحكمة نوعين من 
 .اإلفتائيأو  االستشاري 

 :للمحكمةالقضائي  االختصاص: 6
حق من له  :منهاالقضائي لمحكمة العدل الدولية مسائل عديدة  االختصاصيثير 

 .تطبقهاوالقواعد القانونية التي  الدعوى،وشروط رفع  أمامها، التقاضي
 :المحكمةله التقاضي أمام  من -أ
وذلك حسب ما  وحدها،القضائي لمحكمة العدل الدولية على الدول  االختصاصيقتصر  

 :من النظام األساسي التي نصت على أن 39ورد في المادة 
 .أن تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة وحدها الحق في للدول)  - 
للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر  - 

  . ...(فيها
  :الدوليةالعدل  أمام ى ال يمكن رفع دعاو  وبناء على ذلك

  :العاديون شخاص األ  -
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القانوني للفرد  وتحسن الوضعفة دولية ما تتمتع به حقوق اإلنسان من صمعلى الرغم 
 .الدوليةمحكمة العدل  إلىإاّل انه ال يمكنه اللجوء  الدولي،على الصعيد 

 :الدوليةالمنظمات  -
أن ترفع منظمة دولية ية أل لم يمنح ميثاق األمم المتحدة وال نظام المحكمة األساسي 

شخاص أصا من اشخأية الدول اتالمنظم مع كون  الدولية،محكمة العدل دعوى أمام 
 .الدوليالقانون 

 :األساسي للمحكمةطرافا في النظام أالدول التي ليست   -
لدول التي ليست أطرافا في لال يمكن  األساسي للمحكمةالنظام من  39طبقا للمادة  

ألن المحكمة  الدولية،محكمة العدل  أمامن تتقاضى أ األساسي للمحكمةالنظام 
 .األساسيفي نظامها  أطرافهي  مفتوحة فقط للدول التي

للدول التي  األمن أن يسمح مجلسمن النظام األساسي للمحكمة  35لمادة ا أجازتوقد  
 بشروط خاصة  في النظام األساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة اأطراف ليست

 .مجلس األمن هايحدد
 أنواع القضايا التي تختص المحكمة بنظرها – ب

والية المحكمة جميع القضايا التي  للمحكمة تشملم األساسي من النظا 31لمادة طبقا ل
يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة 

 .أو في المعاهدات واالتفاقات المعمول بها" األمم المتحدة"في ميثاق 
 : المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل اآلتيةوتشمل هذه القضايا 

 فسير معاهدة من المعاهدات،ت - 
 أية مسألة من مسائل القانون الدولي، -
 تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا اللتزام دولي،  -
 .نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض -
 :المحكمةشروط رفع دعوى أمام : ج
  .للمحكمةم األساسي في النظاأعضاء تكون أطراف النزاع  أن - 

األمم المتحدة بحكم عضويتهم في المنظمة أطرافا في النظام األساسي  أعضاءيعتبر 
 .أيضالمحكمة العدل الدولية 
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غير األطراف في النظام  للمحكمة للدولمن النظام األساسي  35للمادة  ويمكن طبقا     
على  األمن،ا مجلس وفقا للشروط التي يحدده التقاضي أمام المحكمةأن األساسي 

  .المحكمةتخل تلك الشروط بالمساواة بين المتقاضين أمام  أال
  :النزاعالنزاع جميعا قيام المحكمة بالفصل في  أطرافتقبل  أن - 
قبولها  يجب بل ،طرافا في النظام األساسي للمحكمةأ الدول ن تكون أال يكفي   

وال  الدول،رادة إ يقوم على القضاء الدوليلكون  النزاع؛اختصاص المحكمة بنظر 
ال بد من موافقتها على إعطاء و  المحكمة،لى إعلى اللجوء  أية دولةيمكن إجبار 

  .النزاع نظرالمحكمة والية 
أن ينزل على حكم محكمة العدل " األمم المتحدة"كل عضو من أعضاء  تعهد  -  

 .الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها
األمم "كل عضو من أعضاء  المتحدة يجب على األمم من ميثاق 09 طبقا للمادة
 أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها" المتحدة

إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، و 
ضرورة لذلك أن  فللطرف اآلخر أن يلجأ إلى مجلس األمن، ولهذا المجلس، إذا رأى

 .يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم
  :المحكمةالقواعد القانونية التي تطبقها  :د 

 الواردة، الدوليةالعديد من القواعد القانونية  إليهاالمنازعات التي ترفع  علىتطبق المحكمة 
 :هيو ة، للمحكممن النظام األساسي  31في المادة 

االتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب  -    
 الدول المتنازعة، 

 العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال،  -   
 مبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم المتمدنة،  -   
مذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف األمم، ويعتبر أحكام المحاكم و  -  

 .القانون هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد 
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 وظيفة اإلفتاء: 1
أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء  األساسيمن نظامها  15للمادة طبقا  يمكن للمحكمة

ها، أو حصل الترخيص باستفتائ" األمم المتحدة"على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق 
 .لها بذلك طبقا ألحكام الميثاق

 :والهيئات المرخص لها هي
 .ومجلس األمنالعامة  الجمعية - أ
من الجمعية العامة أو  يحق ألي:) بقولها  من الميثاق 01/8المادة وهو ما نصت عليه  

 .(مجلس األمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية
 المتخصصة المرتبطة بها األمم المتحدة ووكاالتهافروع  – ب 

لسائر فروع الهيئة والوكاالت  :)من الميثاق بقولها  01/2وهو ما نصت عليه المادة 
المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي 

ن المسائل القانونية وقت، أن تطلب أيضا من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها م
 .(الداخلة في نطاق أعمالها

 :ويتميز هذا االختصاص باآلتي
عن ذلك متى رأت  االمتناعبل لها  استشارية،المحكمة ليست ملزمة بإصدار آراء  إن -  

  .ذلكطبيعتها القضائية تحتم عليها  أن
  .األمنو مجلس أيصدر طلب الرأي االستشاري عن الجمعية العامة  –  
الفتوى من ن تطلب لها أ األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة المرتبطة بها فروع -  

 .بذلكالمتحدة  لألممة من تأذن لها الجمعية العاأبشرط  المحكمة
طلب رأي استشاري من محكمة العدل لغير الهيئات المذكورة يجوز ال  نههذا يعني أو  

 :الدولية؛ ويدخل في ذلكالدول 
 ...اإلفريقية، االتحاد األوروبي منظمة الوحدة : مثل ليمية،اإلق اتلمنظما  - 
  .األفراد -
  .الدول -
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 على مسألة قانونية  االستشاري ي أينصب طلب الر  أن يجب - ج
ليس بالضرورة أن تكون القضية هي قانونية "إن قضت بأن القضية هي قانونية أيضًا 

وما هو سياسي  بحتة ألنه من الصعب الفصل بشكل كامل بين ما هو قانوني
على المحكمة أن تحدد العناصر القانونية في " خصوصًا في النظام الدولي الحالي

الطلب وتجيب عنها فقط؛ إذ ليس لها الحق وال المصلحة في الدخول في قضايا 
 . سياسية عالقة بين الدول

عام رأيًا استشاريًا كان آخرها حتى  25  منذ قيامها أصدرت محكمة العدل الدولية قدو 
في " إسرائيل"ه تجدار الفصل العنصري الذي شيدحيث أصدرت رأيا بشأن  ؛2999

المحتلة، ولم ترفض حتى اآلن البت في أي قضية بسبب كونها  الفلسطينيةاألراضي 
 .سياسية بحتة
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 المجلس االقتصادي واالجتماعي: الرابعالفرع 
باقي األجهزة  وعالقته مع هشكيلتو ، واالجتماعياالقتصادي  التعريف بالمجلس: أوال

 .الرئيسية لألمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة
 واالجتماعيالتعريف بالمجلس االقتصادي : 6

واالجتماعي هو أحد األجهزة التابعة لألمم المتحدة يختص بالعمل المجلس االقتصادي 
جتماع االقتصاد واالعلى تنفيذ األهداف المنصوص عليها في الميثاق في مجاالت 

   (.من الميثاق 51المادة ) والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون 
 واالجتماعيتشكيل المجلس االقتصادي : 1
، وفنية وخبراء إقليميةومكتب ولجان أعضاء  واالجتماعي منالمجلس االقتصادي  شكليت

 .االتها المتخصصةووكأخرى رئيسية لألمم المتحدة  وعمليا بأجهزةكما يرتبط قانونيا 
 واالجتماعي االقتصاديالمجلس  أعضاء - أ

الجمعية العامة لفترات  ها، تنتخباعضو  59 واالجتماعي منيتشكل المجلس االقتصادي 
 . مدة كل منها ثالث سنوات

 :حسب التوزيع التاليالمجلس على أساس التمثيل الجغرافي،  وتخصص مقاعد
 مقعدا للقارة اإلفريقية، 89 -
 مقعدا للقارة اآلسيوية، 88 -
 مقاعد للقارة األمريكية الالتينية، 89 -
 .مقعدا لدول أوروبا الغربية 83مقاعد لدول أوروبا الشرقية،  91 -

 .ومستشارينمكانية االستعانة بمن يشاء من معاونين إمع واحد، مندوب  ولكل عضو    
 .(من الميثاق 18المادة )

 المجلس مكتب - ب
قبل المجلس بمجموعه في بداية كل  واالجتماعي منلس االقتصادي ينتخب مكتب المج

  .سنويةدورة 
 وتنظيم الدوراتالرئيسية هي اقتراح جدول األعمال، ووضع برنامج العمل،  ومهام المكتب

 .بدعم من األمانة العامة لألمم المتحدة
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  واالجتماعي االقتصاديالمجلس  لجان - ج
لجان التي تمارس صالحياتها في مختلف مجاالت نشاط العديد من اليتكون المجلس من 

 .المجلس وتساعده على تحقيق أهداف األمم المتحدة
  : ومن هذه اللجان ما يلي

 .اإلقليمية اللجان -  
 والتعاون في، والمشكالت المشتركةأسست هذه اللجان من أجل تشجيع اقتسام الخبرة 

 . اإلقليميةدراسة المسائل االقتصادية 
يؤثر العمل المفصل الذي تقوم به هذه اللجان تأثيرا مباشرا في مناقشات  ادة الوع  

 األمور المتحدة؛ ففي، أو الجمعية العامة لألمم واالجتماعيالمجلس االقتصادي 
السياسية تتبع هذه اللجان عادة مناهج اختطتها لها الجمعية العامة، أما ميزانيتها 

 . 8ابعة لألمم المتحدةفتوافق عليها اللجنة الخامسة الت
  للمجلس ةالتقني اللجان -  

 وتشرف علىبوظائف خاصة  واالجتماعي توجهتابعة للمجلس االقتصادي هناك لجان 
 .الذي تضطلع به األمم المتحدة في ميادين خاصة التقني العمل

الممثلين في اللجان ذات الوظائف الخاصة باعتبارهم من الخبراء،  ويعتمد المجلس 
 واالجتماعي لهذهمن قبل الحكومات التي اختارها المجلس االقتصادي  ي تعيينهمويجر 

 . الهيئات
 هاتوزيع يتميختص باللجان التقنية  واالجتماعي فيماالمجلس االقتصادي  ومعظم انتخابات
 . 9أو سياسي متفق عليه إقليميعلى أساس 

                              
 :هيوهذه اللجان  - 8
 ( اأباب ومقرها أديس ،614أبريل  11أسست في )اإلفريقية اللجنة اإلقليمية -   
 (.6159 ومقرها بانكوكمارس  14نشئت في أ التي) والمحيط الهادي واالجتماعية آلسيااللجنة االقتصادية -   
 (.ومقرها جنيف ،615مارس  ،1شكلت في )ألوروبا اللجنة االقتصادية -   
 (.ومقرها بيروت 6192التي أنشئت في )آسيا  واالجتماعية لغرباللجنة االقتصادية -   
 (.بالمكسيك مقرها) ومنطقة الكاريبياللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية -   
 :هيوهذه اللجان  - 9

 .اللجنة اإلحصائية- 
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 .حكوميينالخبراء المكونة من خبراء  لجان -  
 .براء المكونة من أعضاء يعملون بصفتهم الشخصيةالخ لجان -  

لجنة  :واالجتماعي لجان مستقلة مكونة من خبراء، هيلمجلس االقتصادي با ترتبط
لجنة الخبراء المعنية ، لجنة الخبراء المعنية باإلدارة العامة، السياسات اإلنمائية

واالجتماعية ة لجنة الحقوق االقتصادي الضريبية، بالتعاون الدولي في المسائل 
 .الدائم المعني بقضايا الشعوب األصيلة والثقافية والمنتدى

الرئيسية لألمم المتحدة  واالجتماعي باألجهزةعالقة المجلس االقتصادي  :ثانيا
 :والوكاالت المتخصصة

 عالقته بالجمعية العامة :6
  الجمعية العامةواالجتماعي من طرف أعضاء المجلس االقتصادي  انتخاب – أ

أعضاء  هي التي تنتخبعلى أن الجمعية العامة من الميثاق  8 /18تنص المادة 
 .واالجتماعي االقتصاديالمجلس 

في المسائل التي هو مختص بها  واالجتماعي توصياتهالمجلس االقتصادي يقدم  - ب
 وإلى الوكاالتاألمم المتحدة،  وإلى أعضاءإلى الجمعية العامة  12/8لمادة طبقا ل

  .التخاذ اإلجراءات المناسبةة المتخصص
نشاطات الوكاالت المتخصصة بطريق  واالجتماعي ينسقاالقتصادي  المجلس -ج

 .المتحدة وأعضاء األممالعامة  وإلى الجمعيةعليها  وتقديم توصياتهالتشاور معها 
 (.2/ 13 المادة)

                                                                                         
 .والتنميةلجنة السكان - 
 .االجتماعيةلجنة التنمية - 
 .اللجنة المعنية بوضع المرأة- 
 (.حماية األحداث والعمل علىلجان فرعية تهتم بمكافحة التمييز العنصري  وتفرعت عنها. )اإلنسانلجنة حقوق - 
 .لجنة المخدرات- 
 .والعدالة الجنائيةة لجنة منع الجريم- 
 .التنمية ألغراض والتكنولوجيالجنة تسخير العلم - 
 .لجنة التنمية المستدامة- 
 .منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات- 
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تماعي واالجعلى التزام المجلس االقتصادي من الميثاق  8/  11المادة  نصت - د 
 .توصيات الجمعية العامة المندرجة في اختصاصاته بتنفيذ

 المتخصصة واالجتماعي بالوكاالتالمجلس االقتصادي  عالقة: 1
أن الوكاالت المتخصصة تعلمه بواسطة من الميثاق على  8/ 19المادة  نصت - أ

لعامة في لتنفيذ توصياته أو تنفيذ توصيات الجمعية ا اتخذتهاتقارير عن التدابير التي 
 .شأن المسائل الداخلة في اختصاصاته

 .على المجلس أن يقدم مالحظاته للجمعية العامة في شان هذه التقارير يجب - ب
 :عالقة المجلس بمجلس األمن :2

من الفصل العاشر من الميثاق على أن المجلس  15في هذا الشأن نصت المادة 
ألمن بما يلزم من المعلومات عليه أن يمد مجلس ا واالجتماعي واجباالقتصادي 

 . يعاونه متى طلب إليه ذلك وعليه أن
 المجلس باألمانة العامة عالقة: 5
يبلغ لألمين العام فورا، أي طلب بتغيير عقد واالجتماعي أن لمجلس االقتصادي ا على -أ

  .العاديةالدورة 
العام،  يبلغ رئيس المجلس هذا األمر إلى أعضاء المجلس عن طريق األمين أن - ب

النظام الداخلي من  3 المادة. )مالحظاتمشفوعا بما يقدمه األمين العام من 
 (.للمجلس

من  3/ 9 المادة. )استثنائيةطلب عقد دورة  المجلس أن يبلغ لألمين العام فورا على - ج
 . (النظام الداخلي للمجلس

من الرئيس إلى  إشعاراألعضاء بتاريخ افتتاح الدورات بواسطة  أن يبلغعلى المجلس   
 .(الداخليمن النظام  1 المادة. )العامأعضاء األمم المتحدة عن طريق األمين 

من النظام  2/  0لمادة ا). المجلسضمن جدول أعمال  ابنودأن يقترح العام  لألمين -د
 .(الداخلي للمجلس

 بالوكاالت الدولية المتخصصة عالقته: 5
وم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية االقتصادي واالجتماعي أن يق للمجلس - أ

يقدم  أنوالتعليم والصحة وما يتصل بها وله  واالجتماع والثقافةفي أمور االقتصاد 
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  . الوكاالت المتخصصة ذات الشأن إلىتوصياته في أي مسألة من تلك المسائل 
ت االقتصادي واالجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكاال للمجلس -ب

 .على الجمعية العامة للموافقة عليها االتفاقاتوتعرض هذه  المتخصصة،
 ويقدملمجلس االقتصادي واالجتماعي وجوه نشاط الوكاالت المتخصصة ا ينسق -ج

 . إليهاتوصياته 
 5الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكاالت المتخصصة  يتخذ - د

عي أن يضع مع أعضاء األمم المتحدة ومع الوكاالت االقتصادي واالجتما للمجلس -
المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كما تمده بتقارير عن الخطوات التي اتخذها لتنفيذ 

 . اختصاصهتوصياته أو توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في 
صصة متى طلب بالخدمات الالزمة ألعضاء األمم المتحدة أو الوكاالت المتخ يقوم - ه

  (.ميثاقالمن  12المادة ) .إليه ذلك وذلك بعد موافقة الجمعية العامة
 :عالقته بالمنظمات غير الحكومية: 4
المنظمات غير الحكومية في المسائل  واالجتماعي استشارةويجوز للمجلس االقتصادي  

ذات الصبغة  ويجوز للمنظماتالمجلس،  وضمن اختصاصاتالتي تهتم بها 
ارية الحق في إيفاد مراقبين عنها لحضور الجلسات العامة التي يعقدها االستش

مكتوبة تتصل بعمل المجلس والتشاور مع  وتقديم بيانات ولجانه الفرعيةالمجلس 
 .ذات األهمية المتبادلة األمورأمانة األمم المتحدة في 
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 واالجتماعي وآليات عملهاختصاصات المجلس االقتصادي : ثالثا
تنوع مهام المجلس من مهام ذات أساس قانوني طبقا للميثاق ومهام مكتسبة من تجربة ت

والدراسات التوصيات  إلىالعمل التي تتعدد من الدورات  وكذلك وسائلالمجلس، 
 .والمؤتمرات والنشاطات المتخصصة

 اختصاصات المجلس: 6
 اختصاصات المجلس طبقا للميثاق - أ

واالجتماعي العديد من االقتصادي تخويل المجلس  نص ميثاق األمم المتحدة على
 :الصالحيات هي

االقتصادي واالجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية  للمجلس - 
في أمور االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن 

وله أن يقدم توصياته في . لك التقاريريوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل ت
وإلى " األمم المتحدة"أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء 

 .الوكاالت المتخصصة ذات الشأن
أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية  وله - 

 .ومراعاتها
ات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل أن يعد مشروعات اتفاق وله - 

 .في دائرة اختصاصه
أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة  وله - 

 ".األمم المتحدة"اختصاصه، وفقا للقواعد التي تضعها 
ت االقتصادي واالجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكاال للمجلس - 

على  ،تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين األمم المتحدة المتخصصة
 .تعرض هذه االتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليهاأن 

أن ينسق وجوه نشاط الوكاالت المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته  وله - 
 ".األمم المتحدة"وإلى الجمعية العامة وأعضاء  إليها

االقتصادي واالجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على  للمجلس - 
ومع " األمم المتحدة"تقارير من الوكاالت المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء 
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الوكاالت المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كما تمده بتقارير عن الخطوات التي 
ت الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيا

 .في اختصاصه
 .أن يبلغ الجمعية العامة مالحظاته على هذه التقارير وله - 
االقتصادي واالجتماعي أن يمد مجلس األمن بما يلزم من المعلومات وعليه  للمجلس -  

 .أن يعاونه متى طلب إليه ذلك
فيذ توصيات الجمعية العامة بالوظائف المجلس االقتصادي واالجتماعي في تن يقوم - 

 .التي تدخل في اختصاصه
أو " األمم المتحدة"بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات الالزمة ألعضاء  وله - 

 .الوكاالت المتخصصة متى طلب إليه ذلك
المجلس بالوظائف األخرى المبينة في غير هذا الموضع من الميثاق وبالوظائف  يقوم - 

 (من الميثاق 11إلى  12المواد من . )العامةلتي قد تعهد بها إليه الجمعية ا
 .الجديدة للمجلس الصالحيات - ب

، حيث 2995في مؤتمر القمة العالمي لسنة  صالحيات جديدة للمجلس ىتم االتفاق عل
عمليات  واالجتماعي بإجراءاالقتصادي  والحكومات المجلسفوض رؤساء الدول 

 .التعاون اإلنمائي مرة كل سنتين وعقد منتدىاري السنوي االستعراض الوز 
 الوزاري  االستعراض -  
تقييم التقدم المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية  هو االستعراض الوزاري  منالغرض   

 .ومؤتمرات القمةالناجمة عن المؤتمرات الرئيسية و المتفق عليها دوليا 
أن التقدم الحاصل في األهداف اإلنمائية عروضا وطنية، بش االستعراض ويضم هذا 

 .المتفق عليها دوليا
هذه العروض أمام المشاركين فرصة التعلم من واضعي السياسات  وتتاح خالل

وعقد ، من خالل إجراء مناقشات من خالل موائد مستديرة، والممارسين واألكاديميين
 .عامة مناقشات
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  منتدى التعاون اإلنمائي عقد  - 
مرة كل  واالجتماعي االقتصاديالمجلس  هاجتماع يعقد اإلنمائي هوعاون منتدى الت 

سنتين، يقدم إرشادات بشأن السياسات والتوصيات بشأن تحسين جودة التعاون 
  .اإلنمائي في نيويورك

ويستعرض منتدى التعاون اإلنمائي أحدث االتجاهات في التعاون اإلنمائي الدولي،    
 .ختلف الجهات الفاعلة واألنشطةويشجع التنسيق على نطاق م

وهو مفتوح أمام جميع الدول األعضاء، ويجمع معًا صانعي القرار من البلدان النامية  
والمتقدمة، والبرلمانيين، ومنظمات المجتمع المدني، والحكومات المحلية والمؤسسات 

 .10الخاصة
 واالجتماعي االقتصاديآليات عمل المجلس  :رابعا
واالجتماعي بعمله وفق آليات حددها ميثاق األمم المتحدة تصادي المجلس االقيقوم 

 :ونظامه الداخلي؛ وتتمثل هذه اآلليات في
 :والمؤتمراتالدورات   -6

تستغرق كل واحدة  واألخرى موضوعية تنظيميةاألولى يعقد المجلس دورتين في كل سنة 
واألخرى ي نيويورك ، إحداهما ف(من النظام الداخلي للمجلس 8المادة )  منهما شهرا

ي مكان أتنعقد في مقر األمم المتحدة أو  جانب دورة قصيرة تنظيمية إلى جنيف، في
  .(من النظام الداخلي للمجلس 5المادة ) .آخر

يعقد دورة استثنائية طارئة بناء على طلب واالجتماعي أن االقتصادي  ويمكن للمجلس
الدول األعضاء في  إحدىأو أغلبية أعضائه أو مجلس األمن أو مجلس الوصاية 

األمم المتحدة أو إحدى الوكاالت المتخصصة إذا وافق على هذا الطلب رئيس 
 (. من النظام الداخلي للمجلس 0و  3 تانالماد) .المجلس أو نوابه الثالثة

 والتوصيات الدراسات   - 1

                              
 https://www.un.org/ecosoc/ar/node/49626 :موقع األمم المتحدة   -  10
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حلول الدراسات المختلفة حول أحسن ال واالجتماعي بإجراءيقوم المجلس االقتصادي 
 ويضعها تحت واإلنسانيةواالجتماعية والثقافية للمشكالت المتعلقة بالميادين المذكورة 

 .تصرف الدول
المتخصصة  وإلى الوكاالتيقوم بمشاركة الجمعية العامة بإصدار توصيات إلى الدول و 

تتضمن التدابير الكفيلة بتحقيق التعاون بين الدول فيما بينها أو بينها وبين األمم 
 .تحدة أو وكاالتها المتخصصةالم

 المساعدات المباشرة  -2
تقديم ب يقوم دراسات فإنه واالجتماعي منإلى جانب ما يصدره المجلس االقتصادي 

 منهالخدمات الالزمة ألعضاء األمم المتحدة أو الوكاالت المتخصصة متى طلب 
 (من الميثاق 11/2المادة . )ذلك

يكم أبنائي الطلبة الجزء الباقي من المذكرة في األيام القليلة إلسأرسل )            
 (المقبلة

  
  
 
 


