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                      فكرة التنظيم الدولي :المبحث األول

إن فكرة التنظيم الدولي فكرة قديمة عبر عنها الكثير من الفالسفة والمفكرين في                           

كتاباتهم و مؤلفاتهم و لكن تجسيدها على أرض الواقع لم يكن إال في العهد الحديث.و في هذا الصدد ''ينبغي 

لدولي كفكرة و اتجاه،فالمنظمات تظهر و تزول لنا أن نفرق بين المنظمات الدولية كمؤسسات و بين التنظيم ا

ألسباب خاصة أو أغراض معينة،أما التنظيم الدولي ففكرة قائمة باقية واتجاه راسخ عميق''.هذا االتجاه يجد 

له جذورا في تاريخ الفكر السياسي العالمي الداعي إلى تحقيق األمن و االستقرار في العالم بواسطة حكومة 

ا أن تظهر.و قد أوجد نوعا من التنظيم الدولي الذي يقصد به ''التركيب العضوي للجماعة عالمية لم يقدر له

الدولية،منظورا إليه من وجهة نظر ديناميكية تشمل احتماالت تطوره إلى ما هو أفضل،تماما كما تشمل 

 وضعه الراهن بكل ما قد ينطوي عليه من ثغر أو أوجه نقص''.                  

تنظيم الدولي يسعى إلى إيجاد نوع خاص و متميز من العالقات بين أطراف الجماعة الدولية،و ذلك فال       

بغية حفظ السلم و حل النزاعات و تعزيز التعاون الدولي.فهو يعمل على توطيد العالقات السلمية بين 

محددة.و يعتبر  الدول،و يحاول أن يحدد نظام العالقات الدولية من خالل مؤسسات ذات أهداف و غايات

التنظيم الدولي فرعا من فروع القانون الدولي العام يتكون من مجموعة من القواعد التي تحكم النظام 
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القانوني للمنظمات الدولية من حيث بيان طريقة إنشائها و تنظيم سيرها،في حين أن القانون الدولي العام هو 

أشخاص القانون الدولي في زمني السلم و الحرب على مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين 

السواء.و يبدو أن أهمية هذا الفرع في ازدياد مستمر لتنامي حدة الصراعات الدولية من جهة و تشابك 

المصالح من جهة أخرى،مما يخلق أسبابا للتنازع و فرصا أخرى للتعاون الحثيث في مختلف الميادين و 

قوى دولية وأفول أخرى و امتالك أسلحة الدمار الشامل من قبل أكثر من المجاالت،و كذلك بفعل بروز 

 طرف والتطور الكبير في وسائل اإلعالم و االتصال.

و تحت عنوان التنظيم الدولي تتشكل المنظمات الدولية التي تعرف بعدة تعاريف،منها أنها ''تجمع الدول    

تعطى له الشخصية القانونية،أي يعتبر شخصا قانونيا مجازا المكونة لها باتفاق الدول المؤسسة.و هذا التجمع 

له جهاز دائم موجه للسماح له بتحقيق األهداف المنصوص عليها في الميثاق المنشئ أو االتفاقية التي 

أوجدته''.و من بين التعاريف المقدمة أيضا تعريف الدكتور بطرس بطرس غالي.الذي يعتبر المنظمة الدولية 

ترك فيها مجموعة من الدول سعيا لتنمية بعض مصالحها المشتركة ببذل مجهود تعاوني تتعهد هيئة دائمة تش

بسببه الخضوع لبعض القواعد القانونية لتحقيق هذه المصالح.أما الفقيه ''شارل زورغبيب'' فيرى أنها تتميز 

هاز الدائم و هو الهيكل اإلرادة السياسية للتعاون،المعلن عنها في الميثاق التأسيسي، والج:بثالثة خصائص

الذي يسمح لها باالستمرارية في أداء مهامها، واألهلية في اتخاذ القرارات،التي تعبر عن اإلرادة الذاتية 

للمنظمة.و الفقه الدولي هنا ال يعترف بالشخصية الدولية إال للمنظمات الدولية الحكومية. وهذه التعريفات ال 

ام لمفهوم المنظمة الدولية.إذ أن المنظمة الدولية تستند في قيامها تختلف كثيرا في تحديد المضمون الع

لموافقة الدول المكونة لها وليس لهيئات أو أفراد من جنسيات مختلفة،لها هدف أو أهداف معينة معبر عنها 

م في معاهدة أو ميثاق يمنحها مجموعة من الصالحيات التي تصدر عن إرادتها الذاتية،كما تتمتع بصفة الدوا

و االستمرار.                                                                           لذا من الممكن أن نقدم 

للمنظمة الدولية التعريف العملي التالي ''المنظمة الدولية هي هيئة دولية دائمة،إتفقت مجموعة من الدول 
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لشخصية القانونية في مواجهة المجتمع الدولي بواسطة على إنشائها، وخولتها التمتع باإلرادة الذاتية وا

ميثاقها الذي يحدد صالحياتها وأهدافها ألداء 

 مهامها''.                                                                                            

 

                 خصائص التنظيم الدولي و أغراضه :المبحث الثاني

   :خصائص التنظيم الدولي -1               

برغم االختالفات الشكلية في تعاريف المنظمة الدولية هناك قواعد وخصائص جوهرية مشتركة بين    

جميع المنظمات الدولية و أهمها عنصرا التنظيم و الدولية،فعنصر التنظيم يعني وجود مجموعة من الدول 

تميزة عن باقي الدول األعضاء،أما عنصر الدولية هو الذي يحدد الفرق كفيلة بأن تفصح عن إرادة ذاتية م

بين المنظمات الدولية الحكومية و المنظمات الدولية غير الحكومية التي على الرغم من نشاطها في المجتمع 

ي الدولي،ال تخضع لقواعد القانون الدولي العام بل للقوانين الداخلية للدول.و من خصائص التنظيم الدول

:أيضا  

إن المنظمة الدولية ليست حكومة عالمية فوق الدول،و إنما هي تجمع اختياري يقوم على أساس رضى  -1

 هذه الدول.                                      

إن التنظيم الدولي يهدف إلى تقييد سيادات الدول،من أجل تحقيق التضامن الدولي. -2    

تمامه على تحقيق مصالح الجماعة الدولية المشتركة و ليس على مصالح إن التنظيم الدولي يركز اه -3

 فردية بين دولتين أو أكثر.            
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إن الحرب تعتبر عمال غير مشروع،و يجب اللجوء إلى الوسائل السلمية لحل مثل هذه  -4            

 المنازعات.                                 

إن التنظيم الدولي يتطلب وجود أجهزة خاصة مزودة بسلطات محددة لتحقيق  -5                          

المصالح المشتركة التي يهدف إليها التنظيم الدولي،و هو ما يعرف بالمنظمات الدولية و الفروع المرتبطة 

 بها لتحقيق تلك الغايات المنصوص عليها.

الحكومية التي تسهر على تحقيق التعاون في مجاالت  فالتنظيم الدولي يتجسد في مختلف المنظمات الدولية

محددة،و ذلك ليس باعتبارها وسيلة لتحقيق مصالح فردية بين دولتين أو أكثر و إنما كأداة للتكامل أو 

التعاون المشترك بين أعضاء الجماعة الدولية،و هذا التكامل أو التعاون بين الدول يكون في الغالب على 

الذي بدأ يتراجع لصالح فكرة التضامن الدولي،كما أنه و في هذه الحالة ال يمكن اعتبار  حساب مفهوم السيادة

المنظمة الدولية تمثل حكومة عالمية كما ذكرنا سابقا،و إنما هي إطار لتحقيق المصالح المشتركة للدول 

و إن تغاضت المنضوية تحتها،و ذلك برضاها و اختيارها.و ما حق االنسحاب إال تأكيد راسخ على ذاك،

 نسبة كبيرة من المنظمات عن اإلشارة إليه في مواثيقها.

         :أغراض التنظيم الدولي -2  

           :أ/ تحقيق السلم و األمن الدوليين                                                                          

إن مواثيق أغلب المنظمات الدولية ال تغفل التأكيد على أن الحرب عمل غير مشروع،و أن هناك            

ضرورة للجوء إلى مختلف الوسائل و الطرق السلمية لحل أي نزاع أو خالف،و ذلك تماشيا مع التطور 

ما حكرا على التي كانت دائ االختصاصاتالكبير للتنظيم الدولي الذي منح المنظمات الدولية المزيد من 

مصالح الدول أدى إلى نشوب  فاختالفالدول.فلم تعد الدول هي الفاعل الوحيد في مجال العالقات الدولية.
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النزاعات و الحروب الفتاكة بينها،فثمة عالقة متبادلة إذن بين اشتراك هذه المصالح و تناقضها و كيفية 

جهود دولة واحدة أو مجموعة محددة من  الوصول إلى حلول لها.هذه النزاعات التي يستعصي حلها على

      الدول صار أمرها رهين تضامن جهود هذه الدول كلها أو أغلبها بواسطة المنظمات الدولية.

ب/ إرساء التعاون الدولي:                                                           

في إنشاء هذه الوسيلة لتلبية حاجاتها و قد حددها  إن المنظمات الدولية هي وليدة تعبير الدول عن إرادتها

 ''غونيدغ'' بأربع فئات من الحاجات هي: 

1- تطوير القوى المنتجة.    

الحاجة إلى إحالل السلم و األمن الدولي. -2  

المطروحة. االجتماعيةالحاجة إليجاد حلول مشتركة للمسائل  -3  

إن كان قيام الدولة في المجتمع الداخلي قد جاء كنتيجة  الحاجة لتحقيق غايات سياسية للدول األعضاء.و -4

لرغبة األفراد في تحقيق األمن و الحماية لهم فإن هؤالء األفراد هم أنفسهم الذين وجهوا التنظيم الدولي ليقوم 

على اعتبار أن العالقات بين الدول يمكن تعديلها دون إحداث أية تغيرات جوهرية في النظام الدولي،و هذا 

ثابة تأكيد لحرية اإلرادة التي يتمتع بها الناس في رسم و انتهاج المقاصد المناسبة للعالقات الدولية بم

لوجهة النظر القائلة بأنه ينبغي لإلنسانية أن تأمل في اإلصالح  انعكاسالمنشودة.فالتنظيم الدولي إذن هو 

س مطلقا بل يمكن إلغاؤه أو تقييده بواسطة التدريجي لسلوك الدول،و أن تسعى جاهدة إليه،ألن مبدأ السيادة لي

حرية اإلرادة التي يتمتع بها الرأي العام العالمي لصالح المنظمات الدولية التي تصبو إلى تحقيق الرفاه و 

التقريب بين مستويات المعيشة بين الدول،و العمل على إزالة الفقر فيها.لقد تم إنشاء العديد من المنظمات 

المشتركة.و أقر ميثاق عصبة األمم ضرورة التعاون  االجتماعيةو  االقتصاديةمصالح الدولية لتنظيم ال
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،و فرض على الدول األعضاء التزامات اجتماعية،كما جاء في ميثاق األمم االقتصاديةالدولي في المسائل 

حيث  االجتماعيو  االقتصاديالمتحدة فيما بعد مواد تولي عناية أكبر و تنظيما أشمل لصور التعاون 

 خصص الفصل التاسع  بأكمله لمبادئ هذا التعاون.

و تأكيد هذه المنظمات على أهمية التعاون الدولي ينبع من الرسالة التي يؤديها التنظيم الدولي في حياة 

لمختلف األمم دون تميز أو تفريق بينها. االقتصاديالشعوب لتحقيق األمن و السالم و الرفاه   

:االستعمارج/ القضاء على   

كان من الطبيعي أن يركز منظرو التنظيم الدولي كذلك على أهمية إزالة االستعمار بكل أشكاله و ألوانه،و 

مصيرها،فقد نصت المادة الثانية من ميثاق منظمة الوحدة  على مبدأ احترام حقوق الشعوب في تقرير

 األفريقية على أن أهداف المنظمة هي:

 تنمية وحدة أفريقيا و تضامنها. -1

 الدفاع عن سيادتها و سالمة أراضيها و استقاللها. -2

 بجميع أشكاله من القارة. االستعمارالقضاء على  -3

و ما نصت عليه منظمة الوحدة األفريقية )اإلتحاد األفريقي الحقا( كمنظمة إقليمية نصت عليه أيضا 

وإعطاء الفرصة للشعوب منظمات دولية أخرى في مواثيقها بغية إزاحة أسباب التوتر و النزاع في العالم 

لتلك الطموحات تولى التنظيم الدولي مسؤوليات  كاستجابةالمأمولين.و  االزدهارالمستعمرة لتحقيق التنمية و 

،حيث أنشأت االستعمارجمة في هذا اإلطار و منها العمل على إخضاع المستعمرات التي ترتبت على 

تمتع بالحكم الذاتي ثم أنشأت منظمة األمم المتحدة نظام لرعاية البالد التي ال ت االنتدابعصبة األمم نظام 

هي من األولويات  االستعمارالوصاية و خصصت له جهازا من أجهزتها الرئيسية كون مسألة تصفية 

 الرئيسية لها تحديدا،و للتنظيم الدولي عموما.
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