المادة:التنظيم الدولي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المرحلة:الثالثة

جامعة ديالى
كلية القانون والعلوم السياسية
قسم العلوم السياسية
الفصل االول -االسبوع االول
انًبدح

انزُظٛى انذٔنٙ
انثبنثخ
تأصيم يفبهيًي نًعُى انتُظيى اندوني وتًييزِ عٍ سىاِ يٍ انًفبهيى .
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عُٕاٌ انًحبضشح
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يصبدس انًحبضشح
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انٓذف يٍ
انًحبضشح
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االسئهخ انتي تجيت عُهب انًحبضرح:
أـ يبانًقصىد ثبنتُظيى اندوني وانًُظًخ اندونيخ؟
ة ـ يب انًقصىد ثبنُظبو اندوني ؟
ج ـًب هي عُبصر انًُظًخ اندونيخ ؟

7

انعشضُٚ:جغ ٙنُب ف ٙيسزٓم ْزِ انًحبضشح اٌ ًَٛض ث ٍٛيفبْٛى ثالس  :انزُظٛى انذٔن, ٙانًُظًخ انذٔنٛخ
,انُظبو انذٔن.ٙ
فأيب انزُظٛى انذٔن ْٕ: ٙانزشكٛت انعضٕ٘ نهجًبعخ انذٔنٛخا٘ يجًٕعخ االَشطخ ٔانًؤسسبد انزٚ ٙحزٕٓٚب
اطبس انعاللبد انذٔنٛخ يُظٕساً انٓٛب يٍ ٔجٓخ َظش حشكٛخ "دُٚبيٛكٛخ" رشًم دساسخ انٕضع انشاٍْ نُظى
انحٛبح انذٔنٛخ انمبئًخ ثًبرُطٕ٘ عه ّٛيٍ َمص ٔلصٕس يع اسزششاف يسزمجم رهك انُظى ٔأحزًبالد رطٕسْب
ٔأيكبَٛخ رطٕٚشْب حزٗ ركٌٕ اكثش فبعهٛخ َٔجبعخ.
ُٔٚصشف اٚضب ً انٗ كبفخ لٕاعذ انمبٌَٕ انذٔن ٙانز ٙرٓذف انٗ رشرٛت انعاللبد انذٔنٛخ ثٓذف رحمٛك
انزضبيٍ ٔانزعبٌٔ ٔاالرحبد.
ٔأيب انُظبو انذٔن: ٙفٛمصذ ثّ كبفخ انزُظًٛبد ٔانزمبنٛذ ٔانمٕاعذ االسبسٛخ انًًٛضح نجًبعخ ثعُٓٛب ٔانزٙ
رٕاطئذ ْزِ انجًبعخ عهٗ لجٕنٓب ٔارجبعٓب ف ٙرُظًٓٛب نًب ُٚشأ داخم اطبسْب يٍ عاللبد ٔسٔاثظ رشًم
اَشطخ عذح يٍ جٕاَت انعاللبد انذٔنٛخ كبنًعبْذاد ٔانعاللبد انذثهٕيبسٛخ ٔانمُصهٛخ ٔانًؤرًشاد
ٔانحشٔة ٔغٛشْب .
أيب يفٕٓو انًُظًخ انذٔنٛخ فهى ٚزفك انفمٓبو ثشأَٓب فًُٓى يٍ عشفٓب ثأَٓب يؤرًشدٔنٚ ٙعمذ عهٗ يسزٕٖ
انحكٕيبد ٔ.يُٓى يٍ رْت انٗ آَب ْٛئخ رسزطٛع اٌ رفصح ثصٕسحيسزذًٚخ عٍ اسادح رزًٛض يٍ انٕجٓخ
انمبََٕٛخ عٍ اسادح اعضبئٓب ْٔٔ ٙنٛذح ارفبق يُشٗءالخزصبصبرٓب ثبعزجبسْب ٔسٛهخ يٍ ٔسبئم انزعبٌٔ
االخزٛبس٘ ث ٍٛانذٔل ف ٙيجبل أيجبالد يعُٛخ ارفمذ اسادح انذٔل االعضبء عهٗ رحذٚذْب ْٔ.زِ انًُظًبد
ْ ٙرجسٛذ نفكشح انزُظٛى انذٔن, ٙفٓ ٙانٕسٛهخ انزًٚ ٙكٍ يٍ خالنٓب رحمٛك اْذاف انزُظٛى انذٔن ٙف ٙانزأصس
ٔانزعبٌٔ انسهً ٙث ٍٛانذٔل .
ٔرزًٛض انًُظًبد انذٔنٛخ ثزٕافش اسثعخ عُبصش:
-1عُصش انذٔاو ٔاالسزًشاس :ار رزًض انًُظًخ انذٔنٛخ ثًٛض االسزًشاس ف ٙاداء ٔظبئفٓب يبداو االرفبق
انًُشٗء نٓب سبس٘ انًفعٕل نزُظٛى انعاللبد ث ٍٛانذٔل-2 .عُص االسادح انزارٛخ :ار رزًٛض انًُظًخ انذٔنٛخ
ثزًزعٓب ثشخصٛخ يعُٕٚخ يسزمهخ عٍ اسادح انذٔل االعضبء ْٔزِ انشخصٛخ انًعُٕٚخ رًُحٓب صالحٛخ ارخبر
-3عُصش انزعبٌٔ
انمشاساد ٔانزٕصٛبد ٔرحًم رجعبد انًسؤٔنٛخ انذٔنٛخ ٔايزالكٓب يٛضاَٛخ يسزمهخ.
االخزٛبس٘  :فبنًُظًخ انذٔنٛخ الرًهك سهطخ رسًٕ فٕق سهطبٌ انذٔل ثم ْٔ ٙسٛهخ نهزعبٌٔ االخزٛبس٘ انحش
ث ٍٛانذٔل اعًبالً نًجذأ انسٛبدح ٔانًسبٔاح4 .عُصش االرفبق انذٔن : ٙار رسزُذ انًُظًخ فٔ ٙجٕدْب انٗ
يعبْذح دٔنٛخ جًبعٛخ أ يزعذدح االطشاف ْٔزِ انًعبْذح رُشٗء انًُظًخ ٔرحذد َظبيٓب انمبََٕ ٙيجُٛخ
يجبدئٓب ٔاخزصبصبرٓب ٔفشٔعٓب ٔاجٓضرٓب انًخزهفخانزُٚ ٙبط ثٓب رحمٛك يمبصذ انًُظًخ ٔفك انمٕاعذ
انزٛزحكى سٛش انعًم فٓٛب .

انًشحهخ

أـ انكتبة انًُهجي .
ة ـ د .عبئشخ راتت,انتُظيى اندوني,انكتبة االول :انقىاعد انعبيخ–االيى
انًتحدح,انقبهرح,دار انُهضخ انعرثيخ1970 ,
ج ـ د .ثطرس غبني انتُظيى اندوني –انًدخم ندراسخ انتُظيى اندوني –دراسخ
دستىريخ نهًُظًبد انعبنًيخ,انقبهرح ,يكتجخ االَجهى1956 ,
اـبٌ يتًكٍ انطبنت يٍ انتعرف عهى انًفبهيى االسبسيخ نهًبدح .
ة ـبٌ يحيط انطبنت عهًب ثًفهىو انتُظيى اندوني وانُظبو اندوني وانًُظًخ
اندونيخ .
جـ ـ اٌ يًيز ثيٍ انًُظًخ اندونيخ وسىاهب يٍ انًؤسسبد اندونيخ انعبيهخ في
انًحيط اندوني.

مالحظة :ان المحاضرة المنشورة على شبكة المعلومات الدولية التمثل الحد االدنى من المعرفة بمحاورها ,بل
يتطلب منالطالب ان يراجع المنهج الدراسي ومصادر هذه المحاضرةفضالً عن المحاور التي يعرضها التدريسي
في المحاضرة في قاعة الدرس .

