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الدوليوتمييزه عن سواه من 
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. عمى المفاىيم االساسية لممادة 
ب ـان يحيط الطالب عمما 

بمفيوم التنظيم الدولي والنظام 
. الدولي والمنظمة الدولية 

جـ ـ ان يميز بين المنظمة 
الدولية وسواىا من المؤسسات 

الدولية العاممة في المحيط 
.  الدولي

 :االسئلة التي تجيب عنها المحاضرة 6
أـ ماالمقصود بالتنظيم الدولي 

 والمنظمة الدولية؟
 ب ـ ما المقصود بالنظام الدولي ؟

ج ـما هي عناصر المنظمة الدولية  
 ؟  

  

ينبغي لنا في :العرض 7
مستيل ىذه المحاضرة ان 

: نميز بين مفاىيم ثالث 
المنظمة ,التنظيم الدولي 

 .النظام الدولي,الدولية 
ىو :فأما التنظيم الدولي 

التركيب العضوي لمجماعة 
الدوليةاي مجموعة 

االنشطة والمؤسسات التي 
يحتوييا اطار العالقات 
الدولية منظورًا الييا من 

وجية نظر حركية 
تشمل دراسة " ديناميكية"
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الوضع الراىن لنظم الحياة 
الدولية القائمة بماتنطوي 
عميو من نقص وقصور 

مع استشراف مستقبل تمك 
النظم وأحتماالت تطورىا 

وأمكانية تطويرىا حتى 
تكون اكثر فاعمية 

 .ونجاعة
وينصرف ايضًا الى كافة 
قواعد القانون الدولي التي 

تيدف الى ترتيب العالقات 
الدولية بيدف تحقيق 

التضامن والتعاون 
 . واالتحاد

فيقصد :وأما النظام الدولي 
بو كافة التنظيمات والتقاليد 
والقواعد االساسية المميزة 

لجماعة بعينيا والتي 
تواطئت ىذه الجماعة عمى 

قبوليا واتباعيا في 
تنظيميا لما ينشأ داخل 

اطارىا من عالقات 
وروابط  تشمل انشطة عدة 

من جوانب العالقات 
الدولية كالمعاىدات 

والعالقات الدبموماسية 
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والقنصمية والمؤتمرات 
 . والحروب وغيرىا 

أما مفيوم المنظمة الدولية 
فمم يتفق الفقيام بشأنيا 
فمنيم من عرفيا بأنيا 
مؤتمر دولي يعقد عمى 

ومنيم .مستوى الحكومات 
من ذىب الى انيا ىيئة 

تستطيع ان تفصح بصورة 
مستديمة عن ارادة تتميز 
من الوجية القانونية عن 
ارادة اعضائيا وىي وليدة 

اتفاق 
منشىءالختصاصاتيا 

باعتبارىا وسيمة من وسائل 
التعاون االختياري بين 

الدول في مجال اومجاالت 
معينة اتفقت ارادة الدول 
االعضاء عمى تحديدىا 

وىذه المنظمات ىي .
تجسيد لفكرة التنظيم 

فيي الوسيمة التي ,الدولي 
يمكن من خالليا تحقيق 

اىداف التنظيم الدولي في 
التأزر والتعاون السممي 

 .بين الدول 
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وتتميز المنظمات الدولية 
 : بتوافر اربعة عناصر

عنصر الدوام -1
اذ تتمز :واالستمرار 

المنظمة الدولية بميز 
االستمرار في اداء وظائفيا 
مادام االتفاق المنشىء ليا 

ساري المفعول لتنظيم 
-2.العالقات بين الدول

اذ :عنص االرادة الذاتية 
تتميز المنظمة الدولية 

بتمتعيا بشخصية معنوية 
مستقمة عن ارادة الدول 

االعضاء وىذه الشخصية 
المعنوية تمنحيا صالحية 
اتخاذ القرارات والتوصيات 
وتحمل تبعات المسؤولية 
الدولية وامتالكيا ميزانية 

عنصر التعاون -3.مستقمة
فالمنظمة :االختياري 

الدولية التممك سمطة تسمو 
فوق سمطان الدول بل ىي 
وسيمة لمتعاون االختياري 
الحر بين الدول اعمااًل 

لمبدأ السيادة 
عنصر االتفاق 4.والمساواة
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اذ تستند المنظمة : الدولي 
في وجودىا الى معاىدة 

دولية جماعية او متعددة 
االطراف وىذه المعاىدة 
تنشىء المنظمة وتحدد 
نظاميا القانوني مبينة 
مبادئيا واختصاصاتيا 

وفروعيا واجيزتيا 
المختمفةالتي يناط بيا 

تحقيق مقاصد المنظمة 
وفق القواعد التيتحكم سير 

 .  العمل فييا 
 

    
    

    
 

ان المحاضرة المنشورة على شبكة المعلومات الدولية التمثل الحد االدنى : مالحظة

بل يتطلب منالطالب ان يراجع المنهج الدراسي ومصادر ,من المعرفة بمحاورها 

هذه المحاضرةفضالً عن المحاور التي يعرضها التدريسي في المحاضرة في قاعة 

 .الدرس 


