
 (22( ، السنة )08( ، العدد )22مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (80), Year (24) 

903 

 عضىيح انكياَاخ يٍ غري انذول يف انىكاالخ انذونيح ادلرخصصح 
-ادلرذثطح تُظاو االيى ادلرحذج

)*(
- 

Membership of Non-State Entities in Specialized Agencies 

Associated with the United Nations System 

                                ذاَيحمًذ حسني احلً                                سهً محيذ سهيى      
           جايعح ادلىصم/ كهيح احلمىق                     / كهيح احلمىقجايعح ادلىصم

Suha Hameed Saleem                       Mohammed Hussein Mohammed Ali   
College of Law/ University of Mosul    College of Law/ University of Mosul 

Correspondence: 

Suha Hameed Saleem  

E-mail: suha.hameed1960@gmail.com 

                              ادلسرخهص
ْعسًا يطبٝعتٗا ايؿ١ٝٓ غري ايطٝاض١ٝ تكبٌ بعض ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١ يف 

ٚؾل ادسا٤ات ايتضٜٛت احملدد٠ يف  ،مل تبًؼ ايٛصـ ايكاْْٛٞ يًدٍٚعغٜٛتٗا نٝاْات 
ع٢ً إ قبٍٛ عغ١ٜٛ نٝإ يٝظ  ،ٚقد ضازت املُازض١ ايدٚي١ٝ يف ا٫َِ املتشد٠ .َٛاثٝكٗا

غسطًا ٫بد َٓ٘ يتػٝري َسنص ٖرا ايهٝإ َٔ  ،بدٚي١ اجملطد بضؿ١ َساقب يف ا٫َِ املتشد٠
 .غٛنٝإ َساقب اىل دٚي١ َساقب غري ع

ت ايدٚي١ٝ املتدضض١، ايًذإ اإلق١ًُٝٝ، اْٛاع ايعغ١ٜٛ يف ايٛنا٫: ايهًُات املؿتاس١ٝ
 عغ١ٜٛ ؾًططني يف ايْٝٛطهٛ. ،َٓع١ُ ايتشسٜس ايؿًطط١ٝٓٝ اعرتاف ا٫َِ املتشد٠،
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Abstract 

Due to its technical and non-political nature, some 

UN-specialized agencies accept as members entities that 

have not reached the legal description of states according to 

the voting procedures specified in its charters. This paper 

looks at the practice followed by the United Nations and 

examines to what extent that accepting a membership of an 

entity that is not a state as an observer in the United Nations, 

is a necessary condition for changing the status of this entity 

from an observer entity to a non-member observer state. 
Key words:  Membership in specialized international 

agencies, regional commissions, UN recognition, Palestine 

Liberation Organization, Palestine's membership in UNESC. 
 حـادلمذي

تستبط ايعغ١ٜٛ يف ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١ بايٛعع ايكاْْٛٞ ايدٚيٞ يطايب 
املتشد٠  ؾكد تكبٌ ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١ يف عغٜٛتٗا دٍٚ اعغا٤ يف ا٫َِ ،ايعغ١ٜٛ

، ٚذيو ات مل تبًؼ ايٛصـ ايكاْْٛٞ يًدٍٚاٚ دٍٚ غري ؾٝٗا نُا قد تكبٌ بعض ايٛنا٫ت نٝاْ
 ،بايٓعس يًطبٝع١ ايؿ١ٝٓ غري ايطٝاض١ٝ اييت تتُٝص بٗا مجٝع ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١

ٖٚرا َا دعا َٛاثٝل ٖرٙ ايٛنا٫ت ذبدد َٛقؿٗا َٔ عغ١ٜٛ ايهٝاْات اييت مل تبًؼ ايٛصـ 
متجًٗا سسنات ذبسٜس ٚط١ٝٓ َعرتف بٗا  ،ٖٚٞ غايبًا َا تهٕٛ اقايِٝ ضبت١ً ،يكاْْٛٞ يًدٍٚا

ٚع٢ً اضاع ٖرا ا٫عرتاف ٜتِ دعٛتٗا يًُػازن١ يف  ،يف ا٫َِ املتشد٠ بضؿ١ نٝإ َساقب
َٚٔ ذيو َٓع١ُ  ،دٚزات ٚاعُاٍ ازبُع١ٝ ايعا١َ ملٓاقػ١ املطا٥ٌ املتعًك١ بكغاٜاٖا

 .(١ٝSWAPO ٚاملٓع١ُ ايػعب١ٝ زبٓٛب غسب اؾسٜكٝا )ايتشسٜس ايؿًططٝٓ
 أ١ُٖٝ ايبشح

ٜعد اْغُاّ دٚي١ غري عغٛ يف ا٭َِ املتشد٠ اٚ نٝإ مل ٜبًؼ ايٛصـ ايكاْْٛٞ 
غسط ٚاقعٞ ضازت  ،يًدٚي١، اىل ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١ املستبط١ بٓعاّ ا٭َِ املتشد٠

ٜٚهاد  .شٗا َسنص ايدٚي١ املساقب يف ا٭َِ املتشد٠عًٝ٘ املُازض١ ايدٚي١ٝ يف ا٫َِ املتشد٠ ملٓ
ُٙ ايبعض "ايػسط ايٛسٝد" يكبٍٛ دٚي١ يٝظ هلا صؿ١ عغ١ٜٛ  ٜهٕٛ َٔ ا١ُٖٝ٫ حبٝح عد
يف ا٭َِ املتشد٠، ٖٚٛ إ تهٕٛ عغًٛا يف ٚاسد٠ اٚ انجس َٔ ٚنا٫ت ا٭َِ املتشد٠ 
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غري ا٫عغا٤ يف ا٭َِ إ ايدٍٚ ٜكٍٛ د. ايػُٓٝٞ " ،. ٚيف ٖرا اشبضٛظ(1)املتدضض١
هلا إ تػرتى يف اعُاٍ ا٭َِ املتشد٠ ٚذيو اذا ناْت اعغا٤ يف ايٛنا٫ت  ،املتشد٠

اييت ربٍٛ "يًُذًظ ا٫قتضادٟ  (2)( َٔ املٝجام70املتدضض١" تطبٝكًا يٓط )ّ/
اٚ يف َدا٫ٚت  ،ٚا٫دتُاعٞ إ ٜعٌُ ع٢ً اغساى َٓدٚبٞ ايٛنا٫ت املتدضض١ يف َدا٫ٚت٘

 .."..اييت ٜٓػ٦ٗا ايًذإ
 إغهاي١ٝ ايبشح

ٖٛ ملاذا تػرتط ا٭َِ املتشد٠ اْغُاّ ايدٚي١  ،ا٫غهاي١ٝ ا٫ضاض١ٝ يف ٖرا ايبشح
غري ايعغٛ يف ا٭َِ املتشد٠ اٚ ايهٝإ غري ايدٚي١ يف عغ١ٜٛ ايٛنا٫ت املتدضض١ ملٓشٗا 

ذا تكبٌ ٖرٙ َٔ ٖٓا تجاز تطا٫٩ت عد٠ يف ٖرا اجملاٍ ٖٚٞ ملا ؟َسنص ايدٚي١ املساقب
 ؟ايٛنا٫ت د٫ًٚ غري اعغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠ ٚنٝاْات مل تبًؼ ٚصـ "دٍٚ" يف عغٜٛتٗا

َٚا ٖٞ  ؟َٚا ٖٞ اشبطٛات اٚ اي١ٝ قبٍٛ ٖرٙ ايهٝاْات يف عغ١ٜٛ ايٛنا٫ت املتدضض١
َٚا اضباب متطو ا٫َِ املتشد٠  ؟غسٚط َٓح ايعغ١ٜٛ يهٝاْات مل تبًؼ ٚصـ ايدٚي١

مل تبًؼ ٚصـ ايدٍٚ يف اسد٣ ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١ ملٓشٗا َسنص بعغ١ٜٛ نٝاْات 
ضٝتِ ا٫داب١ عٔ ٖرٙ ايتطا٫٩ت بعد اعطا٤  ؟ايدٚي١ غري ايعغٛ بضؿ١ املساقب يف املٓع١ُ

 ؾهس٠ َٛدص٠ عٔ ايٛنا٫ت املتدضض١. 
 ٖٝه١ًٝ ايبشح 

 املبشح ا٭ٍٚ: ايتعسٜـ بايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١.
 : َؿّٗٛ ايٛنا٫ت املتدضض١.املطًب ا٫ٍٚ

 املطًب ايجاْٞ: عٓاصس ايٛنا٫ت  ايدٚي١ٝ املتدضض١. 
 املطًب ايجايح: اْٛاع ايعغ١ٜٛ يف ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١.

 
 

                                                      

 (44العجد  ،)جخيجة حق العػدة االنزساـ الى عزػية األمع الستحجة ،د. امجج متخي  (0)
 .81/6/8103تاريخ الديارة :  .www.badil.comمقاؿ مشذػر عمى مػقع بجيل 

الغشيسي في التشطيع الجولي )مشذأة السعارؼ االسكشجرية  ،د. دمحم شمعت الغشيسي (8)
 .567( ص0974/
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املبشح ايجاْٞ: غسٚط َٓح ايعغ١ٜٛ يهٝاْات مل تبًؼ ٚصـ ايدٍٚ يف ايٛنا٫ت 
 .املتدضض١

 اعرتاف َطبل َٔ ا٭َِ املتشد٠.املطًب ا٫ٍٚ: سضٍٛ نٝإ يٝظ بدٚي١ ع٢ً 
 املطًب ايجاْٞ: قبٍٛ ايهٝإ يف عغ١ٜٛ اسد٣ ايًذإ اإلق١ًُٝٝ.

املبشح ايجايح: أثس ايعغ١ٜٛ يف ايٛنا٫ت املتدضض١ يف اسبضٍٛ ع٢ً ايعغ١ٜٛ املساقب١                                  
 ؾًططني امنٛذدا  -يف ا٭َِ املتشد٠

 بدٍٚ يف عغٜٛتٗا. تبٍٛ ايٛنا٫ت املتدضض١ يهٝاْات يٝطاملطًب ا٫ٍٚ: اضباب ق
املطًب ايجاْٞ: اضباب اغرتاط عغ١ٜٛ ايهٝإ يف ايٛنا٫ت املتدضض١ يٌٓٝ ايدٚي١ 

 املساقب.
 املطًب ايجايح: عغ١ٜٛ ؾًططني يف َٓع١ُ ايْٝٛٝطهٛ.

 اشبامت١ 
 ادلثحث األول

 انرعريف تانىكاالخ انذونيح ادلرخصصح
ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١ ٜٓبػٞ ا٫ملاّ بتعسٜـ ايٛنا٫ت يإلساط١ مبا١ٖٝ  

 ٚؾكا يًُطايب ا٫ت١ٝ :  ،ايدٚي١ٝ املتدضض١ ٚعٓاصسٖا ٚأْٛاع ايعغ١ٜٛ ؾٝٗا
 ادلطهة االول

 يفهىو انىكاالخ انذونيح ادلرخصصح 
َٔ  (Specialized Agencies)اْبجكت بعض ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١ 

سٝح نإ ٖٓاى بعض  ،ايطٓٛات اييت ضبكت اسبسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝعٗد عضب١ ا٫َِ اٚ يف 
اييت غذعت ع٢ً  ،ايٛنا٫ت قا١ُ٥ بايؿعٌ ٚاشدادت بضٛز٠ انرب بعد ْػأ٠ ا٭َِ املتشد٠

صبا٫ً َعًٝٓا ذبكل ؾٝ٘ اٖداف ٚغاٜات ا٭َِ  ،قٝاَٗا يتُٓح نٌ ٚاسد٠ َٔ ٖرٙ ايٛنا٫ت
ٍ زبط٘ حبُا١ٜ َضاحل ايػعٛب يف اطاز َٔ ايتعإٚ املتشد٠ يف صٝا١ْ ايطًِ ايعاملٞ َٔ خ٬

 .(1)بني ايدٍٚ
                                                      

ويخجع تاريخيا   ،ويعج اتحاد البخيج العالسي اقجـ ىحه الػكاالت ،تػجج وكاالت اكثخ قجما   (0)
ليربح  0947السانيا وسػيدخا وعجؿ دستػره عاـ  بيغ 0874اكتػبخ عاـ  9الى معاىجة 

 =واتحاد االتراالت الجولي الحي انذأ بسقتزى اتفاؽ .مغ السسكغ ربصو باألمع الستحجة
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 ،يكد ُعسؾت ايٛناي١ ايدٚي١ٝ املتدضض١ ١؟ؾاملكضٛد بايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض
باْٗا َٓع١ُ دٚي١ٝ َطتك١ً تغطًع مبٗاّ دٚي١ٝ ٚاضع١ يف صباٍ َعني ٚتستبط َع ا٭َِ 

. ٚقد عسؾٗا د. ضبُد ضاَٞ عبد (1)املتشد٠ باتؿام ٚصٌ بٗدف ايتٓطٝل بني ْاغطُٝٗا
: "ناؾ١ تدضض١: ٜكضد بايٛنا٫ت املنصًا ع٢ً صؿتٗا ايعامل١ٝ سني قاٍاسبُٝد َس

املٓعُات املتدضض١ ذات ا٫دباٙ ايعاملٞ ايعا١ًَ يف صبا٫ت تتضٌ باختضاظ ا٭َِ 
 ٚاييت تكبٌ بايتعإٚ َعٗا مبكتغ٢ اتؿاقات تعكد هلرا ايػسض َٔ ادٌ ذبكٝل ،املتشد٠

نُا عسؾت ايٛنا٫ت املتدضض١ َٔ خ٬ٍ ايرتنٝص ع٢ً ع٬قتٗا با٭َِ  .(2)اٖداف َػرتن١"
باْٗا املٓعُات اسبه١َٝٛ  ،املتشد٠ اييت ْغُٗا املٝجام

(Intergovernmental,Organizations اييت تستبط يف ع٬ق١ َع ا٭َِ املتشد٠ )
ذبكٝل اٖداف ا٭َِ املتشد٠ ( َٔ املٝجام َٔ ادٌ 63ٚ ّ/ 57طبكًا ملا تغُٓت٘ ْط )ّ/

 .(3) (55اييت ٚزدت يف ْط )ّ/
( َٔ املٝجام اييت دا٤ 57ض١ يف ْط )ّ/ٚقد ٚزد ذبدٜد َع٢ٓ ايٛنا٫ت املتدض

ؾٝٗا  ايٛنا٫ت املدتًؿ١ اييت تٓػأ مبكتغ٢ اتؿام بني اسبهَٛات ٚاييت تغطًع مبكتغ٢ 
اع ٚايجكاؾ١ ٚايتعًِٝ ٚايضش١ َٚا ْعُٗا ا٫ضاض١ٝ بتبعات دٚي١ٝ ٚاضع١ يف ا٫قتضاد ٚا٫دتُ

 .(4)(63ٜٛصٌ بٝٓٗا ٚبني ا٭َِ املتشد٠ ٚؾكًا ٭سهاّ )ّ/ ،ٜتضٌ بريو َٔ ايػ٪ٕٚ
                                                                                                                              

مرجر  ،د. دمحم شمعت الغشيسي .0947ارتبط باألمع الستحجة عاـ  0865باريذ عاـ =
 –لجولي التشطيع ا ،د. ابخاليع احسج شمبي ،وكحلظ .0183-0188ص ص  ،سابق

دراسة في الشطخية العامة والسشطسات الجولية )الجار الجامعية لمصباعة والشذخ 
 .466و ص 447( ص0988بيخوت/

-8119جامعة بشيا| –التشطيع الجولي العالسي )كمية الحقػؽ  ،د. ايساف احسج عالـ (0)
 .034( ص8101

)الجار  7، ط0الستحجة، جاألمع  –قانػف السشطسات الجولية  ،د. دمحم سامي عبج الحسيج (8)
 .085ص ،(0987الجامعية االسكشجرية|

)3( Klaus Hufner, Specialized Agencies, A Concise Encyclopedia 

of the United Nations, Edited by Helmut Volger with a preface 

by the Secretary – General of the United Nations Kofi Annan, 

AC.I.P. (Library of Congress, Kluwer Law International, 

London, New York/ 2002), p.516. 

 .( مغ ميثاؽ األمع الستحجة0ؼ 57انطخ نز )ـ/ (4)
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ٚبا٫ضتٓاد ع٢ً ٖرا ايٓط ؾإ ايٛنا٫ت املتدضض١ تعد َٓعُات دٚي١ٝ تٓػأ مبكتغ٢ 
 .(1)١ٝاتؿام تعكدٙ ايدٍٚ ٜكسز يًُٓع١ُ اختضاصات ٚاضع١ يف أٟ َٔ اجملا٫ت غري ايطٝاض

ٚتكتضس ٖرٙ ا٫ختضاصات ع٢ً ذبكٝل ايتعإٚ بني اعغا٥ٗا يف اسد٣ اجملا٫ت 
مما  ،ا٫قتضاد١ٜ اٚ ا٫دتُاع١ٝ اٚ ايجكاؾ١ٝ ٚيف صباٍ ايتعًِٝ اٚ ايضش١ اٚ ايٓكٌ َٚا اىل ذيو

ٜعين إ صباٍ ايٛنا٫ت املتدضض١ يٝظ صبا٫ً ٚاضعًا َتعدد ايٓٛاسٞ نُا يف ساي١ ا٭َِ 
امنا ميٓح نٌ َٓٗا اختضاظ يف قطاع َعني َٔ قطاعات اسبٝا٠ ايدٚي١ٝ ٚ ،املتشد٠

ميجٌ ايػا١ٜ َٔ اْػا٤ ٖرٙ املٓع١ُ ٜٚبني يف ْؿظ ايٛقت اسبدٚد اييت تسد ع٢ً  ،املعاصس٠
 .(2)نٌ يف اطاز ٚظٝؿت٘ ،اختضاصٗا

 ادلطهة انثاَي
 عُاصر انىكاالخ انذونيح ادلرخصصح

اض١ٝ ٜتعني تٛاؾسٖا يف ايٛنا٫ت ( صبُٛع١ عٓاصس اض57يكد أبسش ْط)ّ/
 املتدضض١، ٚاييت ضٓعسعٗا يف ايؿسٚع ا٫ت١ٝ:

ع٢ً غساز املٓعُات ايدٚي١ٝ، ٜتِ اْػا٤ ايٛنا٫ت  ايؿسع ا٭ٍٚ: ٚدٛد اتؿام دٚيٞ:
املتدضض١ مبٛدب اتؿام دٚيٞ ميجٌ اضاع قٝاّ املٓع١ُ، ٜٚعد ٖرا ا٫تؿام مبجاب١ 

غع عاد٠ً ٖرا ا٫تؿام يٮسهاّ ايعا١َ يًُعاٖدات ايدضتٛز اٚ املٝجام املٓػ٧ هلا، ٚخي
ايدٚي١ٝ ٚبايرات تًو املٓػأ٠ يًُٓعُات ايدٚي١ٝ. ٚتهٕٛ ايدع٠ٛ اىل عكد ٖرا ا٫تؿام َٔ خ٬ٍ 

ٖٚرا  (.3)دٚي١ اٚ صبُٛع١ دٍٚ اٚ َٔ خ٬ٍ ا٭َِ املتشد٠ بكضد اْػا٤ ايٛناي١ املتدضض١
                                                      

"بانيا  ،وعخفيا د. دمحم حافظ غانع .449ص ،مرجر سابق ،د. ابخاليع احسج شمبي (0)
ف مػضػع معيغ مشطسة دولية يقترخ اختراصيا عمى تحقيق التعاوف بيغ اعزائيا بذأ

|"الػكاالت الستخررة في نصاؽ جامعة  ،د. دمحم حافظ غانع .لو شابع غيخ سياسي"
| السجمج الدابع والعذخوف| السجمة السرخية لمقانػف 0970الجوؿ العخبية"| الدشة, 

 .88ص ،الجولي|
)دار الشيزة العخبية, 8د. احسج ابػ الػفا، الػسيط في قانػف السشطسات الجولية، ط (8)

 .568-567(ص ص0985القاىخة| 
السشطسات الجولية واالحكاـ العامة واىع السشطسات العالسية  ،د. عبج هللا عمي عبػ سمصاف (3)

وانطخ نز  .868ص ،(8101، )مصبعة جامعة دىػؾ| 0ط ،واالقميسية والستخررة
 =تجعػ الييئة عشجي جاء فييا بيحا الخرػص "( مغ ميثاؽ األمع الستحجة الت59)ـ/
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٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١ َٓعُات دٚي١ٝ باملع٢ٓ َا دعٌ ايؿك٘ ايدٚيٞ ٜتذ٘ اىل اعتباز ايٛنا
 (.1)ايؿين ايدقٝل هلرٙ ايه١ًُ"

ٖٚٛ ايعٓضس ا٫ضاضٞ يف نٌ ايؿسع ايجاْٞ: ايعٓضس ايدٚيٞ يف ايٛنا٫ت املتدضض١: 
املٓعُات ايدٚي١ٝ اسبه١َٝٛ، ٫ٕ اْػا٥ٗا ٜهٕٛ باتؿام بني سهَٛات ايدٍٚ ؾاذا مل تٓػأ 

ؾإْٗا ٫ تعد ٚناي١ َتدضض١، ست٢ يٛ اقتضس ْػاطٗا ع٢ً املٓع١ُ باتؿام بني اسبهَٛات 
 27يف  288قطاع َعني َٔ ايكطاعات، اعُا٫ً يكساز اجملًظ ا٫قتضادٟ ٚا٫دتُاعٞ زقِ 

نٌ َٓع١ُ دٚي١ٝ ٫ ٜتِ تهٜٛٓٗا باتؿام بني ، ايرٟ تغُٔ إ "1950اٜس/ غباط ؾرب
 (.2)اسبهَٛات تعد َٓع١ُ دٚي١ٝ غري سه١َٝٛ"

تٗدف ايٛنا٫ت املتدضض١ اىل اغباع سادات َطتُس٠  :ح: عٓضس ايتٓعِٝايؿسع ايجاي
ٚيتشكل غسط ايدٚاّ ٖٓا ٜهؿٞ إ تهٕٛ  ،َٚٔ ثِ ٜتعني إ ٜتٛاؾس هلا طابع ايدٚاّ ،يًدٍٚ

نُا  .(3)املٓع١ُ قادز٠ ع٢ً ممازض١ ْػاطٗا يف أٟ ٚقت تساٙ َٓاضبًا يتشكٝل اٖداؾٗا
يًكٝاّ بأعبا٤ اختضاصات ايٛناي١، يرا ظبد إ غايب١ٝ  ٜٚتشكل بتٛاؾس ادٗص٠ َطتُس٠ ٚدا١ُ٥

ايٛنا٫ت املتدضض١ تػٌُ ث٬ث١ ادٗص٠ ز٥ٝط١ٝ ٖٞ ازبٗاش ايعاّ ٚدٗاش تٓؿٝرٟ ٚدٗاش 
نُا حيدد  ،ٖٛ ايرٟ حيدد ٖرٙ ا٫دٗص٠ ،ٚاملعاٖد٠ املٓػأ٠ يًٛناي١ اٚ َٝجاقٗا ،ادازٟ

اَات ايدٍٚ ا٫عغا٤ عبٛ ايٛناي١ ٚايتص ،ضًطاتٗا ٚٚظا٥ؿٗا ٜٚبني ايعغ١ٜٛ يف ايٛناي١
  .(4)ٚاٖداؾٗا َٚباد٥ٗا

ٜتِ ايٛصٌ بني ( : Relationship Agreementsايؿسع ايسابع: اتؿاقات ايٛصٌ )
بٛاضط١ اتؿاقات ٚصٌ تربّ بني ا٭َِ املتشد٠  ،ايٛنا٫ت املتدضض١ ٚبني ا٭َِ املتشد٠

                                                                                                                              

لسشاسبة الى اجخاء مفاوضات بيغ الجوؿ ذات الذأف بقرج انذاء اية وكالة متخررة ا=
 ("55ججيجة يتصمبيا تحقيق السقاصج السبشية في )ـ/

 .567ص ،السرجر الدابق نفدو ،د. احسج ابػ الػفا (0)
 .449ص ،مرجر سابق ،د. ابخاليع احسج شمبي (8)
 .41-39(، ص ص0997لع الكتب القاىخة | التشطيع الجولي )عا ،د. عبج الػاحج الفار (3)
(4) Sir William Dala ( |"الدشة الدادسة| العجد االوؿ 0975|"عالع األمع الستحجة | )

. وكحلظ، د. عمي ابخاليع، القانػف الجولي العاـ, )دار 89والعجد الثاني| مجمة الحق| ص
 .0975( ص0975الشيزة العخبية القاىخة| 
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 ،(1)ظ ايٛناي١ باضتك٬هلا ايراتٞٚايٛنا٫ت املتدضض١ ت٪ضظ يع٬قات بني ايطسؾني َع استؿا
ْٚضت ع٢ً إ  ،( َٔ املٝجام اييت ْعُت اسهاّ ٖرٙ ا٫تؿاقات63مبكتغ٢ ْط )ّ/

( ٖٛ ازبٗاش ايرٟ ٜتٛىل اعداد َػسٚعات ECOSOCاجملًظ ا٫قتضادٟ ٚا٫دتُاعٞ )
( بٛاضط١ "زب١ٓ املؿاٚع١ َع ايٛنا٫ت 3ف 62ٖرٙ ا٫تؿاقات، ٚؾكًا يٓط )ّ/

. ٚيف (2)٢ً إ ٜتِ عسض ٖرٙ ا٫تؿاقات ع٢ً ازبُع١ٝ ايعا١َ يًُٛاؾك١ عًٝٗاع ،املتدضض١"
املكابٌ تتغُٔ َٛاثٝل ايٛنا٫ت املتدضض١ ْضٛصًا تٓعِ ايسبط بٝٓٗا ٚبني ا٭َِ 

. ٚتتغُٔ اتؿاقات ايٛصٌ نٌ َا ٜتعًل حبكٛم ٚٚادبات ايٛنا٫ت املتدضض١ (3)املتشد٠
إ ٖرٙ ا٫تؿاقات تٓط  ،إ ْرنس يف ٖرٙ املٓاضب١َٚٔ املِٗ  ،ٚع٬قتٗا با٭َِ املتشد٠

ع٢ً ٚعع ايضٝػ١ ايكا١ْْٝٛ ايٓٗا١ٝ٥ يف َطا٥ٌ اْغُاّ ايدٍٚ غري ا٫عغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠ 
 .(4)اىل ايٛنا٫ت املتدضض١

( بني ايٛنا٫ت املتدضض١ ٚا٭َِ The Coordinationايؿسع اشباَظ: ايتٓطٝل )
 ،اقات ايٛصٌ اييت ٜٓعُٗا اجملًظ ا٫قتضادٟ ٚا٫دتُاعٞ: ٜٚتِ ذيو َٔ خ٬ٍ اتؿاملتشد٠

ايرٟ ٜٓشضس اختضاص٘ بتٓطٝل اْػط١ ايٛنا٫ت املتدضض١ َع ا٭َِ املتشد٠ عٔ طسٜل 
( يًٛنا٫ت Recommendations( ٚتكدِٜ ايتٛصٝات )Consultationايتػاٚز )

                                                      

 ،د. حدغ العصار ،وكحلظ .568-567ص ص ،مرجر سابق ،د. احسج ابػ الػفا (0)
 .817-816ص ص (0971,)مصبعة شفيق بغجاد| 0ط ،السشطسات الجولية

ولػافخ مغ التفاصيل عغ  ،( مغ ميثاؽ األمع الستحجة0ؼ 63انطخ نز )ـ/ (8)
(ECOSOC راجع : د. سييل حديغ الفتالوي، األمع الستحجة )–  ،اجيدة األمع الستحجة

 |، )دار الحامج لمصباعة والشذخ والتػزيع  عساف0ط ،8ج ،لسشطسات الجوليةمػسػعة ا
 .808-058(ص ص8100

السشطسات الجولية الحجيثة وفكخة الحكػمة العالسية, )الييئة  ،د. دمحم حدغ االبياري  (3)
( مغ السيثاؽ 01ومغ ذلظ نز )ـ/ .341(ص0978السرخية العامة لمكتاب القاىخة| 

 .( مغ مشطسة الرحة العالسية69ونز )ـ/ .0945ليػندكػ لعاـ التأسيدي لسشطسة ا
 ،وكحلظ

 Dr. Ahmed Abou Al-Wafa, A manual on the law of international 

organization , fourth edition,( Dar Al-Nahtha Al-Arabia Cairo| 

2006), p.432.                                                          

)4( Klaus Hufner, Op. Cit., p.517. and Dr. Ahmed Abou Al-Wafa, 

Ibid., p.432. 
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ٚاضت٬ّ  ،َٔ املٝجام( 2ف 63ٚيًذُع١ٝ ايعا١َ ٚاعغا٤ ا٭َِ املتشد٠ اضتٓادًا اىل ْط )ّ/
ٚاملػازن١ يف  .(1)ايتكازٜس َٔ ايٛنا٫ت املتدضض١ ٚتبًٝؼ ٬َسعات٘ عٓٗا اىل ازبُع١ٝ ايعا١َ

نُا ٜهٕٛ يًُذًظ ايتٓطٝل بني  .(2)ادتُاعات ايٛنا٫ت املتدضض١ دٕٚ سل ايتضٜٛت
( يتٓؿٝر قسازات سؿغ ا٫َٔ ٚايطًِ 48ايٛنا٫ت املتدضض١ ٚصبًظ ا٫َٔ مبكتغ٢ )ّ/

 .ايدٚيٝني
  (3) ٚميهٔ تضٓٝـ ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١ اىل ث٬خ ؾ٦ات ٖٞ :

ٚنا٫ت دٚي١ٝ َتدضض١ تع٢ٓ بايػ٪ٕٚ ا٫ْطا١ْٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٖٚٞ : َٓع١ُ  -
( َٚٓع١ُ ا٭َِ املتشد٠ WHO( َٚٓع١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ )ILOايعٌُ ايدٚي١ٝ)

( َٚٓع١ُ ايطٝاس١ ١ُFAO ايؿاٚ )( َٚٓعUNESCOيًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚايجكاؾ١ )
 .(WIPO( ٚاملٓع١ُ ايعامل١ٝ يًًُه١ٝ ايؿهس١ٜ )WTOايعامل١ٝ )

( ٚاذباد ICAOايٛنا٫ت املتدضض١ ايؿ١ٝٓ : َجٌ َٓع١ُ ايطريإ املدْٞ ايدٚي١ٝ ) -
( َٚٓع١ُ ا٫زصاد ازب١ٜٛ ITU( ٚا٫ذباد ايدٚيٞ ي٬تضا٫ت )UPUايربٜد ايعاملٞ )

( َٚٓع١ُ ا٭َِ املتشد٠ IAEAاي١ ايدٚي١ٝ يًطاق١ ايرز١ٜ )( ٚايٛنWMOايعامل١ٝ )
 .(UNEDOيًت١ُٝٓ ايضٓاع١ٝ )

 .(IMFايٛنا٫ت ا٫قتضاد١ٜ ٚاملاي١ٝ : َجٌ صٓدٚم ايٓكد ايدٚيٞ ) -

 ادلطهة انثانث
 اَىاع انعضىيح يف انىكاالخ انذونيح ادلرخصصح

ملتطًبات إ ايعغ١ٜٛ يف ٚناي١ اٚ انجس َٔ ايٛنا٫ت املتدضض١ يٝطت َٔ ا
يهٓٗا َٔ َتطًبات َٓح ايدٚي١ غري ايعغٛ اٚ ايهٝاْات  ،ايغسٚز١ٜ يًعغ١ٜٛ يف ا٭َِ املتشد٠

اييت مل تبًؼ ٚصـ ايدٚي١ َسنص دٚي١ َساقب يف ا٭َِ املتشد٠. ٚع٢ً ايٓكٝض َٔ ذيو ؾإ 
                                                      

 .( مغ ميثاؽ األمع الستحجة8ؼ 64انطخ نز )ـ/ (0)
( مغ الشطاـ الجاخمي 76نز )ـ/ ،وكحلظ .( مغ ميثاؽ األمع الستحجة71انطخ نز )ـ/ (8)

 .0946لمسجمذ االقترادي واالجتساعي لدشة 
بخغخ، األمع الستحجة في ربع قخف, تعخيب عباس العسخ)دار االفاؽ الججيجة كالرؾ ايذم (3)

 ..Klaus Hufner, Op. Cit., p.519 ،وكحلظ .( ص0971بيخوت|
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عغ١ٜٛ ايدٚي١ يف ا٭َِ املتشد٠ تٓطشب اٚتَٛاتٝهًٝا ع٢ً عغٜٛتٗا يف ايٛنا٫ت 
 .(1)املتدضض١

ٚنُا ٖٛ َعسٚف ؾإ غسٚط ايعغ١ٜٛ يف ايٛنا٫ت املتدضض١ ربغع يًكٛاعد 
ايٛازد٠ يف َٛاثٝكٗا غأْٗا غإٔ أٟ َٓع١ُ دٚي١ٝ. ٚبريو ؾٗٞ تكبٌ ايدٍٚ نأعغا٤ بػسٚط 
ضبدد٠ تغعٗا يف ْعاَٗا ا٫ضاضٞ يرا ؾكد ٜصٜد عدد ا٫عغا٤ املٓتُني ايٝٗا اٚ ٜٓكط 

نٕٛ ايعغ١ٜٛ يف غايب١ٝ ٖرٙ ايٛنا٫ت َؿتٛس١ اَاّ  (2)تشد٠بايٓطب١ يعدد اعغا٤ ا٭َِ امل
بٌ اْٗا تػٌُ عغ١ٜٛ  ،ا٫عغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠ ٚغري ا٫عغا٤ ؾٝٗا (3)مجٝع ايدٍٚ

 .ٖٚرا َا٫ تؿعً٘ ا٭َِ املتشد٠ .ايهٝاْات غري املطتك١ً ٚاييت مل تبًؼ َضاف ايدٍٚ بعد
 ١ٜ يف ايؿسٚع ا٫ت١ٝ :ٚع٢ً ذيو ؾإْٓا ضٓٛعح ٖرٙ ا٫ْٛاع َٔ ايعغٛ

 : عغ١ٜٛ ايدٍٚ ا٫عغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠ يف ايٛنا٫ت املتدضض١ ايؿسع ا٫ٍٚ

بايٓطب١ يًدٍٚ ا٫عغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠ ؾإ ا٫ْغُاّ ع٢ً ايعُّٛ بطٝط اىل 
٫ٚ ٜتطًب ض٣ٛ اغعاز َدٜس عاّ ايٛناي١ بهتاب َٔ سه١َٛ ايدٚي١  ،ايٛنا٫ت املتدضض١

تٗا يف ا٫ْغُاّ ٚتعٗدٖا بتٓؿٝر َا ٚزد َٔ ايتصاَات يف َٝجام ايٛناي١ اٚ ازبدٜد٠ بسغب

                                                      

)1( Klaus Hufner, Specialized Agencies Op. Cit., p.518. 

 ،مرجر سابق ،د. حدغ العصار ،وكحلظ .83ص ،مرجر سابق ،د. دمحم حافظ غانع (8)
ويسكغ االشارة الى اف عجد الجوؿ االعزاء في اليػندكػ عمى  .817-816ص ص

 ،( عزػ حتى كتابة ىحه الدصػر093واألمع الستحجة ) ،( عزػ095سبيل السثاؿ )
( وىسا دولتاف Niue( ونيػ )Cookفباإلضافة الى فمدصيغ تزع اليػندكػ جدر الكػؾ )

مغ ناحية اخخى  .عبارة عغ جدر صغيخة وىي في حالة ارتباط مع نيػزلشجا
( لع تشطع ابجا  الى اليػندكػ عمى الخغع مغ كػنيا عزػ في Lichtensteinليذتشذتايغ)

 األمع الستحجة
Compare UN, Members states, with list of the 195 members and the 8 

(associate members) of UNESCO and the date on which they became 

members (or associate members) of the organization , as of 23 

November 2011, UNESCO, http://www.unesco.org/new /en/member-

states/countries. (last visited May 4, 2013)... 
عمى اف عزػية  ،WHO( مغ دستػر 3نرت)ـ/ ،في ىحا الرجد عمى سبيل السثاؿ (3)

 .السشطسة يشبغي اف تكػف مفتػحة لجسيع الجوؿ دوف استثشاء

http://www.unesco.org/new%20/en/member-states/countries
http://www.unesco.org/new%20/en/member-states/countries
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ْعاَٗا ا٫ضاضٞ. ٚتعترب ايدٚي١ َكبٛي١ َٔ دٕٚ ساد١ اىل تضٜٛت أٟ َٔ ادٗص٠ ايٛناي١ 
ع٢ً سل ايدٍٚ ( َٔ دضتٛز َٓع١ُ ايعٌُ ايدٚي١ٝ 3ف 1ٖٚهرا ْضت )ّ .(1)املتدضض١

اىل عغ١ٜٛ املٓع١ُ مبذسد اخطاز املدٜس ايعاّ يًُهتب ا٫عغا٤ ا٭َِ املتشد٠ يف ا٫ْغُاّ 
. ٚايكاعد٠ ايعا١َ يف (2)ايدٚيٞ يًعٌُ بكبٛهلا ي٬يتصاَات اييت ْط عًٝٗا دضتٛز املٓع١ُ

بإ أٟ عغٛ َٔ  ،( اييت دا٤ ؾٝٗا4عغ١ٜٛ َٓع١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ ٚزدت يف ْط )ّ/
ب عغ١ٜٛ املٓع١ُ مبذسد املٛاؾك١ اعغا٤ ا٭َِ املتشد٠ ٜٓبػٞ إ ٜهٕٛ ي٘ اسبل يف انتطا

 .(3)ع٢ً دضتٛزٖا
باْ٘ اَس طبٝعٞ إ تهٕٛ ايدٚي١ ايعغٛ با٭َِ  ،ٚميهٓٓا ايكٍٛ يف ٖرا اشبضٛظ

قادز٠ ع٢ً ذبٌُ ا٫يتصاَات ٚانتطاب اسبكٛم ٚتطع٢ اىل ذبكٝل ا٫ٖداف ايٛازد٠  ،املتشد٠
 ،د٣ ايٛنا٫ت املتدضض١إ تضبح عغٜٛتٗا يف اس ،( َٔ َٝجام ا٭َِ املتشد55٠يف )ّ/

ٚبايتايٞ ؾ٬ عسٚز٠ َٔ قٝاّ ٖرٙ ايٛنا٫ت )نُٓع١ُ ايضش١  ،اَس طبٝعٞ اذا َا زغبت بريو
 ،اٚ ايْٝٛطهٛ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ( باٟ ادسا٤ يكبٍٛ عغ١ٜٛ دٚي١ عغٛ يف ا٭َِ املتشد٠

ِ مبٛدب اتؿاقات خاص١ ْعُٗا َٝجام ا٭َ ،طاملا اْٗا َستبط١ بٓعاّ ا٭َِ املتشد٠
 .ٚطاملا ايٛنا٫ت تطع٢ اىل عغ١ٜٛ مجٝع ايدٍٚ ،املتشد٠

 :ٚدبدز ا٫غاز٠ اىل إ َبدأ ايعغ١ٜٛ ايعامل١ٝ
 (Principle of Universal Membership)،  ٖدف بايٓطب١ يٮَِ املتشد٠ ٖٛ

نا٫ت ا٫ إ ٖرا املبدأ اصبح قغ١ٝ بايٓطب١ يبعض ايٛ ،ٚزبُٝع ايٛنا٫ت املتدضض١
 Monetary-Financial Organizationsٚاملضسؾ١ٝ –ات املاي١ٝٚذبدٜدًا املٓعُ

                                                      

 .817ص ،مرجر سابق ،د. حدغ العصار (0)
, وىي اوؿ مشطسة 0946( مغ دستػر مشطسة العسل الجولية لدشة 3ؼ 0انطخ نز )ـ/ (8)

 متخررة تختبط باألمع الستحجة.
السرادؽ عميو في  0946ػر مشطسة الرحة العالسية لدشة ( مغ دست4انطخ نز )ـ/ (3)

 ،د. عبج الكخيع عػض خميفة .، ويعتبخ ىحا اليـػ يـػ الرحة العالسي0948نيداف 
( 8103الججيجة  االسكشجرية| )دار الجامعة  ،United Nationقانػف السشطسات الجولية 

لميػندكػ لدشة ( مغ السيثاؽ التأسيدي 0ؼ 8وكحلظ ما نرت عميو )ـ/ .059ص
التي جاء فييا : "يحق لمجوؿ االعزاء في مشطسة األمع الستحجة اف تشزع الى  0946

 .عزػية مشطسة األمع الستحجة لمتخبية والعمـػ والثقافة"
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 Worldٚصبُٛع١ ايبٓو ايعامل١ٝ  IMFَجٌ صٓدٚم ايٓكد ايدٚيٞ  ،ست٢ ْٗا١ٜ ايجُاْٝٓات

Bank Group،  ٍٚؾًِ تدخٌ يف عغ١ٜٛ ٖرٙ ايٛنا٫ت يؿرت٠ ط١ًٜٛ ايبًدإ ايٓا١َٝ ٚايد
بطبب قاعد٠ ٚشٕ  ،٤ يف ا٭َِ املتشد٠( زغِ اْٗا اعغاSocialist States) (1)ا٫غرتان١ٝ
( يف ايضٓدٚم ايرٟ ٜتِ سطاب٘ عٔ طسٜل سض١ ايعغٛ Voting Weightا٫صٛات )

(Member's Guotaٚايرٟ ٜعتُد ع٢ً َد٣ َطا١ُٖ ايعغٛ يف زأمساٍ ايضٓدٚم )(2). 
باإلعاؾ١ اىل إ صٓدٚم ايٓكد ٚصبُٛع١ ايبٓو ايدٚي١ٝ ذبدد قبٍٛ ايعغ١ٜٛ ؾٝٗا ذبدٜدًا 

 .ؾسدًٜا يهٌ دٚي١ تسٜد ا٫ْغُاّ اىل ٖرٙ ايٛنا٫ت ُن٬ً ع٢ً سدا

 ايؿسع ايجاْٞ : عغ١ٜٛ ايدٍٚ غري ا٫عغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠ يف ايٛنا٫ت املتدضض١

ؾ٬ ٜتِ قبٛهلا يف عغ١ٜٛ  ،اَا يف ساي١ ايدٍٚ غري ا٫عغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠
ٚايرٟ ٜهٕٛ اَا  .(3)يف دٗاشٖا ا٫ع٢ًا٫ بعد ايتضٜٛت ايرٟ جيسٟ  ،ايٛنا٫ت املتدضض١

بأغًب١ٝ ايجًجني نُا ٖٛ ايػإٔ يف َٓع١ُ ايعٌُ ايدٚي١ٝ اييت ْط دضتٛزٖا ع٢ً إ ايدٍٚ 
غري ا٫عغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠ جيٛش قبٍٛ عغٜٛتٗا يف املٓع١ُ بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ َٔ 

                                                      

)1( Klaus Hufner, Op. Cit., p.519. 
بدبب رفزيا  ،لع يسثل االتحاد الدػفيتي )الدابق( والجوؿ االشتخاكية في الرشجوؽ  

ولكغ  ،نزساـ الى السشطسات السالية والسرخفية ألنيا كانت تعتبخىا اداة لمخأسسالية العالسيةاال
باإلضافة الى الريغ  .مع ىحا انزست رومانيا ويػغدالفيا )الدابقة( وكسبػديا وفيتشاـ

 ،د. ابخاليع احسج شمبي، مرجر سابق .0981نيداف  07الذعبية التي تقخرت عزػيتيا في 
 .478ص

ػاليات الستحجة وفخندا والسانيا والسسمكة الستحجة والياباف صاحبة الحرز الكبخى في ال (8)
العخض الخابع  8103وقج اكتسل في كانػف الثاني  .473ص .السرجر نفدو ،الرشجوؽ 

 ،IMFعذخ لمحرز وتبيغ اف حرة الريغ اصبحت ثالث اكبخ دولة عزػ في 
 .اشخ اكبخ مداىع في الرشجوؽ وتذكل مع البخازيل واليشج وروسيا االتحادية ع

See, International Monetary Fund, IMF members quotas and 

voting power, and IMF board of governors. 

http://www.imf.org/external/np/memdir/members.aspx.Apr.4.201.  

and, IMF, Facts beet on IMF quotas, 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/quotas.htm. Apr.4.2014. 

 .814ص ،مرجر سابق ،د. حدغ العصار (3)

http://www.imf.org/external/np/memdir/members.aspx.Apr.4.201
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/quotas.htm
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اٚ با٭غًب١ٝ ايبطٝط١  .(1)اجملًظ ايتٓؿٝرٟ ٚبكساز ٜضدز َٔ امل٪متس ايعاّ بأغًب١ٝ ايجًجني
ايرٟ انتؿ٢ مبٛاؾك١ مجع١ٝ ايضش١ ايعامل١ٝ  ،نُا ٖٛ ساٍ دضتٛز َٓع١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ

WHG بايٓطب١ يًدٍٚ غري ا٫عغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠ باعتبازٖا اسد٣  ،با٭غًب١ٝ ايبطٝط١
عدد َٔ  ؾكد اْعِ ،بٓا٤ً ع٢ً ذيو .(2)(6ٚنا٫تٗا املتدضض١، ٚؾكًا ملا ٚزد يف ْط )ّ/

قبٌ ازتباط َٓع١ُ ايعٌُ ب١٦ٝٗ ا٭َِ  1945ايدٍٚ َجٌ اٜطايٝا ملٓع١ُ ايعٌُ ايدٚي١ٝ عاّ 
ٚنإ ذيو  ،ٚاعرتؾت بٗا ازبُع١ٝ ٚناي١ َتدضض١ 1946املتشد٠ مبٛدب اتؿام ايٛصٌ عاّ 

-1952اضاع قاْْٛٞ إلٜطايٝا يًشضٍٛ ع٢ً َسنص دٚي١ َساقب يف ا٭َِ املتشد٠ بني عاَٞ 
ٚميهٔ  .(3)1956-1952قبٌ إ تضبح دٚي١ َساقب بني عاَٞ  1951يٝابإ عاّ ٚا .1955

يف ٖرا اجملاٍ ا٫ضتؿاد٠ َٔ ايُٓٛذز ايطٜٛطسٟ ايرٟ اصبشت ؾٝ٘ دٚي١ ضٜٛطسا عغٛ يف 
عدد َٔ ايٛنا٫ت املتدضض١ قبٌ تًكٝٗا دع٠ٛ يًُػازن١ بضؿ١ َساقب يف اعُاٍ ازبُع١ٝ 

 ،، ٚايػسط ايٛسٝد ايرٟ تعتُدٙ ايٛنا٫ت املتدضض١(4)1946ايعا١َ يٮَِ املتشد٠ يف عاّ 
يف قبٍٛ عغ١ٜٛ دٍٚ غري اعغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠ ٖٛ تعٗدٖا با٫يتصاّ مبا ٚزد يف َٝجام 

 .ايٛناي١

                                                      

ونرت عمى ذلظ  .0946جولية لدشة ( مغ دستػر مشطسة العسل ال8انطخ نز )ـ/ (0)
التي جاء فييا عمى انو "يجػز قبػؿ  ،( مغ السيثاؽ التأسيدي لسشطسة اليػندكػ0ؼ 8)ـ/

الجوؿ غيخ االعزاء في مشطسة األمع الستحجة كأعزاء في السشطسة بشاء  عمى تػصية 
 .صػات"مغ السجمذ التشفيحي ومػافقة السؤتسخ العاـ عمى تمظ التػصية بأغمبية ثمثي اال

وقج نز دستػر مشطسة الصيخاف  .( مغ دستػر مشطسة الرحة العالسية6انطخ نز )ـ/ (8)
( عمى اف الجوؿ التي لع تكتدب العزػية في األمع ICAO) 0947السجني الجولي لدشة 

 .فيتع قبػليا بػاسصة اجخاءات القبػؿ السشرػص عمييا في ميثاؽ السشطسة ،الستحجة
 .0104-0103ص ص ،رجر سابقم ،دمحم شمعت الغشيسيد.

 .518ص ،د. ابخاليع احسج شمبي، مرجر سابق (3)
 And , United Nations General Assembly Observers,. www.un.org  

  81/6/8103تاريخ الديارة :      
)4( Klaus Hufner, Specialized Agencies Op. Cit., p.519. 

http://www.un.org/
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بطبب صػس  ،ٚمما ٜرنس إ ايدٍٚ املطتك١ً اييت يٝطت اعغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠
 ،َٚجاٍ ع٢ً ذيو ،(1)نا٫ت املتدضض١سذُٗا قد قبٌ عدد َٓٗا اعغا٤ اصًني يف بعض ايٛ

ٚاذباد ايربٜد  1948متٛش  8اَاز٠ َْٛانٛ قبًت يف عغ١ٜٛ َٓع١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ بتازٜذ 
 .(3)1993-1956، ٚذيو قبٌ َٓشٗا َسنص دٚي١ َساقب يف ا٭َِ املتشد٠ يًؿرت٠ بني (2)ايعاملٞ

 ،املتدضض١ يٮَِ املتشد٠ٚنريو ايؿاتٝهإ اييت تتُتع بعغ١ٜٛ نا١ًَ يف بعض ايٛنا٫ت 
ٚذيو قبٌ تٛضٝع َسنصٖا اىل دٚي١ َساقب عاّ  ،UPU, ITU, WHO, WIPOَجٌ 
2004. 

ٌٖ متٓح ايدٍٚ غري ا٫عغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠ سكٛم  ،ٚزمبا ٜطأٍ ايبعض
إ قبٍٛ ا٫عغا٤ ازبدد يف  ؟ايعغ١ٜٛ ايها١ًَ ؾُٝا اذا قبًت عغًٛا يف ايٛنا٫ت املتدضض١

تدضض١ بعد ايتضٜٛت ع٢ً عغٜٛتٗا يف ادٗصتٗا ايس٥ٝط١ٝ ٜعطٞ صاسبٗا ايٛنا٫ت امل
ؾاذا َا ذبًُت ايدٚي١ ايعغٛ )ازبدٜد( ناؾ١  .سكٛم ايعغ١ٜٛ ايها١ًَ مبا ؾٝٗا سل ايتضٜٛت

ا٫يتصاَات ؾإْٗا تهتطب ناؾ١ اسبكٛم ٚاملصاٜا اييت تكسزٖا َٛاثٝل ايٛنا٫ت املتدضض١ 
 .(4)يًدٍٚ ا٫عغا٤

 

                                                      

االعزاء االصمييغ بالشدبة لبعس الػكاالت الستخررة الدابقة عمى وجػد مشطسة  (0)
ومشطسة الرحة العالسية تكػف لمجوؿ التي تستعت  ،كسشطسة العسل الجولية ،األمع الستحجة

والعزػية الالحقة تكػف مفتػحة اماـ كل الجوؿ  .0945بعزػية ىحه الػكاالت قبل عاـ 
انطخ في  ،والتي تقبل االلتداـ بسيثاؽ الػكالة ،يخ االعزاءاالعزاء في األمع الستحجة وغ

 .( مغ ميثاؽ مشطسة العسل الجولية8 ،83 ،0نرػص السػاد ) ،ذلظ
ومغ الجوؿ الرغيخة التي اصبحت اعزاء في الػكاالت الستخررة قبل انزساميا الى ( 8)

في مشطسة عزػية سامػا الغخبية  ،عزػية األمع الستحجة في تدعيشات القخف الساضي
وعزػية ليذتشذتايغ في  ،الرحة العالسية وعزػية ساف ماريشػ في اتحاد البخيج العالسي

 .815ص ،مرجر سابق ،د. حدغ العصار .واتحاد االتراالت الجولي ،ىحا االتحاد
)3( United Nations General Assembly Observers , Op. Cit.  

وقج نز دستػر االتحاد الجولي  .0186ص ،مرجر سابق ،د. دمحم شمعت الغشيسي (4)
عمى اف قبػؿ االعزاء الججد مغ الجوؿ بأغمبية الثمثيغ بعزػية كاممة  ،لالتراالت

 تسشح صاحبيا حق الترػيت. 
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 يح : عغ١ٜٛ ايهٝاْات اييت مل تبًؼ ٚصـ ايدٍٚايؿسع ايجا

إ عغ١ٜٛ ايهٝاْات اييت مل تبًؼ ايٛصـ ايكاْْٛٞ يًدٚي١ يف ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ 
املتدضض١ غايبا َا تٓط عًٝٗا َٛاثٝكٗا امل٪ضط١ هلا, ٚيهْٛٗا مل تبًؼ ٚصـ ايدٚي١ ؾإ 

ٖٞ سكٛقٗا  عغٜٛتٗا تتشكل با٫ْتطاب ايٝٗا, ؾُا املكضٛد بٗرٙ ايعغ١ٜٛ َٚا
 ٚايتصاَاتٗا؟ ضٝتِ ا٫داب١ عٔ ذيو يف ايؿكسات ا٫ت١ٝ:

 ا٫ٚ: ايعغ١ٜٛ با٫ْتطاب
ؾكد مسشت  ،ؾُٝا ٜتعًل بايدٍٚ احملت١ً ٚايهٝاْات اييت مل تبًؼ ٚصـ ايدٍٚ

 Limitedحبكٛم ضبدٚد٠ ) ،دضاتري بعض ايٛنا٫ت املتدضض١ بكبٛهلا اعغا٤ يدٜٗا

Rightsٜٚطًل  ،تك١ً ٚغري َط٪ٚي١ عٔ اداز٠ ع٬قاتٗا اشبازد١ٝ( يهْٛٗا اقايِٝ غري َط
ع٢ً ٖرا ايٓٛع َٔ ايعغ١ٜٛ "با٫ْتطاب" ٚقد ْعُت َٛاثٝل ايٛنا٫ت املتدضض١ اييت 

ٚمسشت با٫ْغُاّ ايٝٗا ع٢ً اضاع اقا١َ  ،سكٛم ٚايتصاَات ٖرٙ ايهٝاْات ،ْضت عًٝٗا
اييت ٜسّٚ  ،ف ايٛناي١ املتدضض١ع٬ق١ قا١ْْٝٛ بٝٓٗا ٚبني ايٛناي١ يغسٚزات تتعًل بأٖدا

 .(1)نٝإ يٝظ بدٚي١ ايتُتع ؾٝٗا َٔ خ٬ٍ عغٜٛت٘ يف تًو ايٛناي١
: "إ ايٛنا٫ت املتدضض١ تعترب َ٪ضطات سه١َٝٛ ٖرا ايػإٔ ٜكٍٛ ايبعضٚيف 

بعض  ،قا١ُ٥ ع٢ً اضاع املعاٖدات اسبه١َٝٛ ٚيهٔ يٝظ ايدٍٚ ؾكط هلا سل ايعغ١ٜٛ ؾٝٗا
ٚا٫ذباد ايدٚيٞ ي٬تضا٫ت ٚاذباد ايربٜد ايدٚيٞ ٚايْٝٛٝطهٛ َٚٓع١ُ ايٛنا٫ت َجٌ ايؿاٚ 

يف اسبكٝك١ تطُح اٜغًا بايدخٍٛ نأعغا٤ َٓتطب١ ا٫قايِٝ اييت مل تهتٌُ  ،ايضش١ ايعامل١ٝ
 .(2)يدٜٗا سبد ا٫ٕ عٓاصس ايدٚي١"

                                                      

الػضيفة التذخيعية لسشطسة الرحة العالسية, )دار الجامعة  ،د. خالج سعج انراري يػسف (0)
مرجر  ،د. احسج ابػ الػفا ،ظ. وكحل83-88(ص ص 8108الججيجة  االسكشجرية| 

 .95ص ،سابق
)2( "Specialized Agencies are to be considered as intergovernmental 

institutions based upon governmental treaties, not only states as 

such as eligible for membership. Some agencies, such as FAO, 

ITU, UPU, UNESCO and WHO in fact also admit as associated 

members territories , which do not (yet) possess statehood". Klaus 

Hufner, Specialized Agencies Op. Cit., p.519. 
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ٜٚتِ قبٍٛ نٝاْات يٝطت بدٍٚ يف ايٛنا٫ت املتدضض١، بتكدِٜ طًب َٔ ايطًط١ 
متازع اداز٠ ا٫قًِٝ َباغس٠ً اٚ عٔ طسٜل ايدٍٚ ا٫عغا٤ يف ٖرٙ اهل٦ٝات ٚاييت تعرتف اييت 

بٗرا ايهٝإ. ٚنريو ايطًط١ اييت متازع َط٪ٚي١ٝ اداز٠ ع٬قاتٗا اشبازد١ٝ، اىل ايؿسع 
املدتط يًُٛاؾك١ عًٝ٘، ٜٚضدز قساز بكبٍٛ عغٜٛتٗا َت٢ سككت ايٓضاب ايرٟ ْط عًٝ٘ 

يف َععِ ايٛنا٫ت بأغًب١ٝ ثًجٞ ا٫عغا٤ اسباعسٜٔ ٚاملػرتنني يف  ٜٚهٕٛ ،دضتٛز ايٛناي١
ضٝطٞ يًْٝٛٝطهٛ ؾكد ( َٔ املٝجام ايتأ3ف 2َا ْضت عًٝ٘ )ّ/ ،َٚٔ ذيو .(1)ايتضٜٛت

"جيٛش قبٍٛ ا٫قًِٝ اٚ صبُٛع١ ا٫قايِٝ اييت ٫ متازع بٓؿطٗا َط٪ٚي١ٝ اداز٠  :دا٤ ؾٝٗا اْ٘
اذا ٚاؾل ع٢ً ذيو بأغًب١ٝ ثًجٞ ا٫عغا٤ اسباعسٜٔ  ،ع٬قاتٗا اشبازد١ٝ نأعغا٤ َٓتطبني

ٚقدّ طًب ا٫ْغُاّ بايٓٝاب١ عٔ نٌ إقًِٝ اٚ صبُٛع١ َٔ ٖرٙ ا٫قايِٝ َٔ  ،ٚاملضٛتني
اٚ ايطًط١ اييت متازع َط٪ٚي١ٝ اداز٠ ع٬قاتٗا اشبازد١ٝ أًٜا ناْت ٖرٙ  ،ايدٚي١ ايعغٛ

 .(2)ايطًط١"
مجٗٛز١ٜ املاْٝا ا٫ذباد١ٜ اييت ناْت ست٢  تكدَت 1951يف عاّ  ،تطبٝكًا ع٢ً ذيو

ذيو ايٛقت ٫ تصاٍ زمسًٝا يف ظٌ ا٫ست٬ٍ ٚاييت ناْت متازع ع٬قاتٗا اشبازد١ٝ ٖٞ 
اساٍ املدٜس ايعاّ  ،تكدَت بطًب ايعغ١ٜٛ يف َٓع١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ ،ضًطات ا٫ست٬ٍ

 .(3)ا١ٜ اغهايٝاتايطًب اىل مجع١ٝ ايضش١ ٚٚاؾل اعغا٤ ازبُع١ٝ ع٢ً عغٜٛتٗا بدٕٚ 

                                                      

مثاؿ عمى ذلظ يتع قبػؿ الكيانات غيخ الجوؿ  .95ص ،مرجر سابق ،د. احسج ابػ الػفا (0)
ر يرجر باألغمبية البديصة مغ االعزاء الحاضخيغ في مشطسة الرحة العالسية بقخا

د. خالج سعج انراري  .( مغ دستػر السشطسة61شبقا  لسا ورد في نز )ـ/ ،والسرػتيغ
  .76ص ،مرجر سابق  ،يػسف

 .( مغ ىحا الجستػر0ؼ 8انطخ ايزا  نز )ـ/ ،( مغ دستػر اليػنيدكػ3ؼ 8نز )ـ/ (8)
 ،FAO( مغ دستػر 8و)ـ/ ،WHO( مغ دستػر 8نز )ـ/ ،وانطخ بيحا الخرػص

 .ILO( مغ دستػر 8و)ـ/ ،WTO( مغ دستػر 9، و)ـ/IMO( مغ ميثاؽ 9و)ـ/
( مغ دستػر مشطسة الرحة العالسية. ويحكخ اف اوؿ قبػؿ لعزػ 8انطخ نز )ـ/( 3)

مغ روديديا الجشػبية بشاء   0951( عمى سبيل السثاؿ كاف عاـ WHOمشتدب في )
( عمى ىحا 77-8( بالقخار رقع )WHAوقج وافقت ) ،ةعمى شمب مغ السسمكة الستحج

. وقج استفادت 86_83مرجر سابق, ص ص  ،د. خالج سعج انراري يػسف .الصمب
 =،د. دمحم شمعت الغشيسي .مغ ىحا الذخط بعس الجوؿ االفخيكية قبل اف تشاؿ استقالليا
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، نُا قبًت املاْٝا ا٫ذباد١ٜ يف (1) 1951ٚنريو سضٛهلا ع٢ً عغ١ٜٛ ايْٝٛٝطهٛ يف متٛش 
زغِ اْٗا َٔ ايدٍٚ ا٫عدا٤  –يف َٓع١ُ ايطريإ املدْٞ ايدٚي١ٝ  ،ضابك١ ٖٞ ا٫ٚىل َٔ ْٛعٗا
١ يٮَِ املتشد٠ اذ انتؿت مجع١ٝ املٓع١ُ مبٛاؾك١ ازبُع١ٝ ايعاَ –يف اسبسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ 

ٚاٜداع املاْٝا ا٫ذباد١ٜ يٛثا٥ل ا٫ْغُاّ. ٚقد شن٢ ٖرا ا٫دباٙ َٛقـ املٓع١ُ َٔ قبٍٛ 
ا٫َس ايرٟ َٗد ايطسٜل  (1955-1952، ؾأصبشت دٚي١ َساقب )(2)1947عغ١ٜٛ ايُٓطا عاّ 

 .1973-1952سبضٍٛ املاْٝا ع٢ً َسنص دٚي١ َساقب يف ا٭َِ املتشد٠ يًؿرت٠ بني عاَٞ 
زغِ تٛادد قٛات ادٓب١ٝ ع٢ً  1951عغ١ٜٛ ايٝابإ يف ايْٝٛٝطهٛ عاّ  ،َٔ ذيو اٜغًاٚ

 .1956-1952ازاعٝٗا قبٌ سضٛهلا ع٢ً َسنص دٚي١ َساقب يف ا٭َِ املتشد٠ بني عاَٞ 
ٜٚأتٞ تكسٜس دضاتري بعض ايٛنا٫ت املتدضض١ باْتطاب نٝاْات مل تبًؼ ٚصـ 

ن١ يف اْػطتٗا ٚدين ايؿٛا٥د ايٓامج١ عٔ ٖرٙ يتُهٝٓٗا َٔ املػاز ،ايدٍٚ يف عغٜٛتٗا
ٚبعد إ تضبح َطتك١ً ؾإ ٖرٙ  ،يهٔ بدٕٚ عُإ سكٛم ايدٍٚ املطتك١ً ،(3)ا٫ْػط١

٫ٚ شاٍ ٖرا  .(4)ايهٝاْات عاد٠ً تطتُس يف ٖرٙ ايعغ١ٜٛ اىل إ ٜتِ ا٫عرتاف بهاٌَ عغٜٛتٗا

                                                                                                                              

شيا والدػداف وبابػا )غي السغخب وتػنذ ،مثاؿ عمى ذلظ .0111مرجر سابق، ص=
واصبحػا  ،WHOكانػا اعزاء مشتدبيغ في  ،( وساحل العاج )غانا حاليا ( وقصخالججيجة

 اعزاء كاممي العزػية بعج استقالليع. 
)1( Klaus Hufner, UNESCO, United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organization, A concise of 

encyclopedia , Op. Cit., p.558. 

 .0104-0103ص ص ،مرجر سابق ،د. دمحم شمعت الغشيسي (8)
 .91ص ،مرجر سابق ،د. خالج سعج انراري يػسف (3)

)4( In many cases such membership was introduced for colonies 

and other non-autonomous territories, to permit them to 

participate in the activities of the organizations without 

granting them the right of independent states. After becoming 

independent , such territories usually continued as associate 

members until admitted to full membership. Henry G. 

Schermers & Niels M. Bolkker, International Institutional 

Law, Fourth Revised Edition, (Martinus Nijhoff publishers, 

Boston, London| 2003), p.123. 
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 ،ل ا٫َس مبٛعٛع ايدزاض١ٚقدز تعً ،(1)ايػهٌ َٔ املػازن١ ٜطتددّ يف َٓاضبات خاص١
ٚسهَٛات يف املٓؿ٢ عغ١ٜٛ  ،ؾاْ٘ ٚست٢ ٚقت قسٜب َٔ ا٫ٕ عُٓت سسنات ايتشسٜس

 .اْتطاب هلا يف عدد َٔ ايٛنا٫ت املتدضض١
ٜٚؿرتض بايٛنا٫ت املتدضض١ طبكًا ٭ٖداؾٗا ايتدضض١ٝ املسض١َٛ هلا 

ييت مل تبًؼ ايٛصـ ٚاملٓضٛظ عًٝٗا يف َٛاثٝكٗا، إ تكبٌ عغ١ٜٛ أٟ َٔ ايهٝاْات ا
تتكدّ بطًب  ،اٚ ضًط١ غري ضٝاد١ٜ ،ايهاٌَ يًدٍٚ ٚاييت متجًٗا سسنات ذبسٜس ٚط١ٝٓ

ا٫ اْ٘ مت زؾض اٚ تأدٌٝ طًبات عدد َٔ ايدٍٚ احملت١ً اٚ ايهٝاْات َٔ قبٌ  ،ايعغ١ٜٛ ايٝٗا
د٠ يف بعض ايٛنا٫ت املتدضض١، حبذ١ اْٗا غري قادز٠ ع٢ً ايٛؾا٤ بايتصاَات ايٛناي١ ايٛاز

مما ٜدٍ ع٢ً تأثس قسازات  ،اٚ يٛدٛد اخت٬ؾات بني ا٫عغا٤ بايٓطب١ ملكدّ ايطًب ،َٝجاقٗا
تٓػأ بعٝدًا عٔ ا٫ٖٛا٤  ،زغِ اْٗا نُا بٝٓا ضابكًا ،ايٛنا٫ت املتدضض١ بايغػٛط ايطٝاض١ٝ

 ،1968ؾكد مت زؾض طًبات مجٗٛز١ٜ املاْٝا ايدميكساط١ٝ )ضابكًا( يف ا٫عٛاّ  ،ايطٝاض١ٝ
ٚمل متٓح ايعغ١ٜٛ ا٫ بعد ا٫عرتاف  ،(2)يًعغ١ٜٛ يف َٓع١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ ،1971 ،1970

يف ايٛقت ايرٟ قبًت عغ١ٜٛ املاْٝا ا٫ذباد١ٜ َٓر عاّ  1973املتبادٍ بني ا٫ملاْٝتني عاّ 
 :َٚٔ ازبدٜس بايرنس، إ مجٗٛز١ٜ املاْٝا ايدميكساط١ٝ .(3)1951

(Germany Democracies Republic ناْت دٚي١ َساقب يًؿرت٠ )1972-
ٚبدعِ َٔ  1952ؾؿٞ عاّ  ،ٚناْت عغٛ يف عدد َٔ ايٛنا٫ت املتدضض١ .(4)1973

 ،1955غباط  11( يف UPUايطٛؾٝٝت سضًت ع٢ً ايعغ١ٜٛ يف اذباد ايربٜد ايعاملٞ )
ثِ اصبشت  ،يف َٓع١ُ ا٫زصاد ازب١ٜٛ 1953ٚيف عاّ  ،(ITUٚا٫ذباد ايدٚيٞ ي٬تضا٫ت )

ٚاصبشت نا١ًَ ايعغ١ٜٛ يف ا٭َِ املتشد٠ عاّ  ،(5)1972ٌ ايعغ١ٜٛ يف ايْٝٛٝطهٛ عاّ ناَ
1973.  

                                                      

 ،0998ليا عزػيغ باالنتداب بػرتػريكػ انزست عاـ  WHOعمى سبيل السثاؿ حاليا   (0)
 .I bid. 0990وتػكيالو عاـ 

 .87ص ،مرجر سابق ،د. خالج سعج انراري يػسف (8)
 .86ص ،السرجر نفدو (3)

)4( United Nations General Assembly Observers. , Op. Cit. 

)5( Bernhard Neugebaar, UN policy-German Democratic Republic, A 

Concise Encyclopedia, Op. Cit., p.p.598-603.= 
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نُا مت تأدٌٝ طًبات َٓع١ُ ايتشسٜس ايؿًطط١ٝٓٝ يف عغ١ٜٛ نٌ َٔ ايْٝٛٝطهٛ 
( ايٓاَٝب١ٝ يف ن٬ SWAPOيف سني قبًت َٓع١ُ ) (،1)1989َٚٓع١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ عاّ 

ٚقبٌ  2011مل تكبٌ عغ١ٜٛ "ؾًططني" يف ايْٝٛٝطهٛ ا٫ يف عاّ ٚ .(2)1978ايٛنايتني عاّ 
  .2012ْٛؾُرب  29َٓشٗا عغ١ٜٛ دٚي١ َساقب يف ا٭َِ املتشد٠ يف 

 ثاْٝا: اسبكٛم ٚا٫يتصاَات ايٓاغ١٦ عٔ ايعغ١ٜٛ املٓتطب١ 
ؾكد ْضت  ،َٔ سٝح ايٛعع ايكاْْٛٞ يًعغٛ املٓتطب يف ايٛنا٫ت املتدضض١

م ايتأضٝطٞ يًْٝٛٝطهٛ ع٢ً إ "حيدد امل٪متس ايعاّ طبٝع١ ْٚطام ( َٔ املٝجا3ف 2)ّ/
( َٔ دضتٛز 8ٖٚٛ َا ْضت عًٝ٘ اٜغًا )ّ/ ،سكٛم ا٫عغا٤ املٓتطبني ٚايتصاَاتِٗ"

(WHO( ِٚمبٛدب ٖرٙ املاد٠ اصدزت مجع١ٝ ايضش١ ايكساز زق )يف ٜٛيٝٛ 80-1 )
غري ايدٍٚ املٓتطب١ اىل سددت ؾٝ٘ بضٛز٠ عادي١ سكٛم ٚايتصاَات ايهٝاْات  (3)1948

ٚميهٔ  .ٚايرٟ ْضت عًٝ٘ ايؿاٚ ٚايْٝٛٝطهٛ ٚغريٖا َٔ ايٛنا٫ت املتدضض١ ،املٓع١ُ
  .(4)امجاٍ سكٛم ٚايتصاَات ا٭عغا٤ املٓتطبني مبا ٜأتٞ

 . إ ا٭عغا٤ املٓتطبني هلِ اسبل يف :1
 يف َدا٫ٚت ايًذإ ايس٥ٝط١ٝ يًٛنا٫ت. )أ( ا٫غرتاى دٕٚ سل ايتضٜٛت

 .ب( املػازن١ يف ايتضٜٛت ٚغػٌ املٓاصب يف ايًذإ ايؿسع١ٝ ايتابع١ يًٛناي١)
                                                                                                                              

ونذيخ ىشا الى اف الجدء الذخقي مغ السانيا كاف مشصقة نفػذ سػفيتي بعج الحخب العالسية =
، ومع اعالف االتحاد الدػفيتي )سابقا ( 0949، كبجاية تأسدت عاـ 0945اـ ع ،الثانية

( عشجىا تغيخت غالبية GDRوقامت جسيػرية السانيا الجيسقخاشية ) 0955مشحيا الديادة عاـ 
بعج اف اعتخفت بيا عجد مغ الػكاالت  ،معيا 0961العالقات في الجسعية العامة عاـ 

 .I bid .الستخررة
 ،السباحث في القانػف الجولي ،بحث في كتاب ،دولة فمدصيغ ،ػاد الكاضعد. صالح ج (0)

ص  (0990بغجاد|  ،, )شباعة ونذخ دار الذؤوف الثقافية العامة افاؽ عخبية0ط
 .340-341ص

)2( Henry G. Schermers & Niels M. Bolkker, Op. Cit., p.124. 

( 0978-0948حي |السجمج االوؿ )دليل قخارات جسعية الرحة العالسية والسجمذ التشفي (3)
نقال  عغ د. خالج سعج انراري  .866( |مشطسة الرحة العالسية, | ص0973| جشيف) 

 .91ص ،(0مرجر سابق، ىامر رقع ) ،يػسف
)4( Henry G. Schermers & Niels M. Bolkker, Op. Cit., p.125. 
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)ز( املػازن١ ع٢ً قدّ املطاٚا٠ َع ايدٍٚ ا٭عغا٤ يف ا٭َٛز املتعًك١ بتطٝري اعُاٍ 
  .ادتُاعات ازبُع١ٝ ايعا١َ يًٛناي١ ٚزباْٗا

 .)د( سل ادزاز بٓٛد يف ددٍٚ ا٫عُاٍ
٥ل ٚا٫غعازات ٚايطذ٬ت ع٢ً قدّ املطاٚا٠ َع ايدٍٚ )ٙ( تًكٞ مجٝع ايتكازٜس ٚايٛثا

 .ا٫عغا٤
  .)ٚ( املػازن١ ع٢ً قدّ املطاٚا٠ َع ايدٍٚ ا٭عغا٤ يف عكد ايدٚزات اشباص١

. ا٫عغا٤ املٓتطبني هلِ اسبل ع٢ً قدّ املطاٚا٠ َع ايدٍٚ ا٭عغا٤ يف تكدِٜ املكرتسات 2
 ص٠ املٓع١ُ ٚايًذإ اييت ٜٓػ٦ٗا. اىل اجملًظ ايتٓؿٝرٟ ٚا٫غرتاى يف َٓاقػات ادٗ

ِٖٚ  ،. ا٭عغا٤ املٓتطب١ ٫ تتُتع عاد٠ً حبل ايتضٜٛت يف ايؿسٚع ايس٥ٝط١ٝ يًٛناي3١ 
خيغعٕٛ يٓؿظ ايتصاَات ايدٍٚ ا٭عغا٤، ا٫ اْ٘ ٜساع٢ عٓد ذبدٜد ايتصاَاتٗا املاي١ٝ 

 (2).نُا ٫ ٜطُح هلا بإْػا٤ َهتب يف املكس ايس٥ٝطٞ .(1)ٚععٗا اشباظ
 ادلثحث انثاَي

 شروط يُح انعضىيح نكياٌ نيس تذونح يف انىكاالخ ادلرخصصح 
مل تٓط َٛاثٝل ايٛنا٫ت املتدضض١ ع٢ً غسٚط َع١ٓٝ ٚضبدد٠ ٫شّ تٛاؾسٖا يف 

ض٣ٛ ادسا٤ات ايطًب  ،ايهٝاْات اييت مل تبًؼ ٚصـ ايدٍٚ ملٓشٗا عغ١ٜٛ ٖرٙ ايٛنا٫ت
ٚاملطتُس٠ يف اي١ٝ قبٍٛ نٝاْات يٝطت بدٍٚ يف  يهٔ املُازض١ ايع١ًُٝ املتهسز٠ .ٚايتضٜٛت

غايب١ٝ ايٛنا٫ت املتدضض١ اضتٓدت ع٢ً اضاع ا٫عرتاف املطبل بايهٝإ َٔ قبٌ ا٫َِ 
 ،خًكت ْٛع َٔ ايعسف ايدٚيٞ ،ٚإ تعرز ذيو ؾكبٛهلا يف اسد٣ ايًذإ ا٫ق١ًُٝٝ ،املتشد٠

يٝظ بدٚي١ ٭١ٜ ٚناي١ اصبح مبجاب١ غسٚط قا١ْْٝٛ جيب ذبككٗا ٫ْغُاّ أٟ نٝإ 
ٚاييت اَهٓٓا ا٫ضتد٫ٍ عًٝٗا َٔ خ٬ٍ ايبشح ٚايتُشٝط يف ٖرا  ،َتدضض١ ٜسغب ؾٝٗا

 ٚميهٔ اسبدٜح عٓٗا يف املطًبني اٯتٝني: ،اشبضٛظ
                                                      

 ،انراري يػسفد. خالج سعج  ،وكحلظ .95ص ،مرجر سابق ،د. احسج ابػ الػفا (0)
 ،وكحلظ .90-91ص ص ،مرجر سابق

 Henry G. Schermers& Niels M. Bolkker, Op. Cit., p.125  
 

(2)"Associate membership, usually entails membership without the 

right to vote, or hold office in the principal organs of the 

organization". Henry G. Schermers & Niels M. Bolkker, Op. Cit., 

p.124.  
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 ادلطهة االول
 حصىل كياٌ نيس تذونح عهً اعرتاف يسثك يف األيى ادلرحذج

اييت متجًٗا سسنات  ،ٍٜٚٚتشكل ذيو حبضٍٛ نٝاْات ٚط١ٝٓ مل تبًؼ ٚصـ ايد
َٔ خ٬ٍ َٓشٗا َسنص  ،ذبسٜس ٚط١ٝٓ نُُجٌ غسعٞ ع٢ً اعرتاف َطبل َٔ ا٭َِ املتشد٠

ٚع٢ً ذيو ؾإ بعض  .مبٛدب قساز صادز عٔ ازبُع١ٝ ايعا١َ"َساقب" يف ا٭َِ املتشد٠ 
ايٛنا٫ت املتدضض١ تبين اضاضٗا ايكاْْٛٞ يف َٓح ايهٝإ غري ايدٚي١ اجملطد 

Embodied ضؿ١ "َساقب" يف ا٭َِ املتشد٠ بكساز صادز عٔ ازبُع١ٝ ايعا١َ، ايعغ١ٜٛ ب
تضبح  ،ٚاذا َا ذبككت ٖرٙ ايعغ١ٜٛ يف ٚناي١ اٚ انجس َٔ ايٛنا٫ت املتدضض١ .ايها١ًَ

يريو ايهٝإ سذ١ ع٢ً ا٭َِ املتشد٠ ي٬عرتاف ب٘ دٚي١ غري عغٛ بضؿ١ املساقب يف ا٭َِ 
َٔ "نٝإ َساقب" اىل "دٚي١ ريو ٜتػري َسنصٙ ايكاْْٛٞ ٚب ،املتشد٠ اذا تكدّ بطًب ذيو

 ." داخٌ املٓع١ُ ا٫مم١َٝساقب
بإ سسن١  1973بعد اعرتاف ازبُع١ٝ ايعا١َ يف دٜطُرب  ،ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ

( ٖٞ املُجٌ ا٫صًٞ يػعب ْاَٝبٝا SWAPOايتشسٜس ايٛط١ٝٓ يف دٓٛب غسب اؾسٜكٝا )
(Namibia)، ٛنا٫ت املتدضض١ يف اطاز ا٭َِ املتشد٠ ؾغ٬ً طًبت ازبُع١ٝ َٔ ناؾ١ اي

عٔ ايدٍٚ ا٫عغا٤ إ تتدر خطٛات يتُهني "صبًظ ْاَٝبٝا" ايتابع يٮَِ املتشد٠ 
َٔ املػازن١ ْٝاب١ً عٔ ْاَٝبٝا يف عٌُ  ،باعتبازٙ ايطًط١ ايػسع١ٝ املط٪ٚي١ عٔ ْاَٝبٝا

ٓتطب يف ( نعغٛ SWAPOَٚع٢ً ٖرا ا٫ضاع مت قبٍٛ ) .(1)ٖرٙ ايٛنا٫ت"
ٚمت اعتبازٖا ذات عغ١ٜٛ نا١ًَ يف ن٬  .1974ايْٝٛٝطهٛ َٚٓع١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ عاّ 

ايدٍٚ  ،1976بعد إ ْاغدت ازبُع١ٝ ايعا١َ يف نإْٛ ايجاْٞ  1978املٓعُتني عاّ 

                                                      

(، ص 0977حقائق اساسية عغ األمع الستحجة, )مكتب األمع الستحجة لإلعالـ |نيػيػرؾ  (0)
قانػف  ،د. دمحم سامي عبج الحسيج ،وحػؿ السذكمة الشاميبية راجع .039-037ص

-094ص ص (0981)مؤسدة الثقافة الجامعية االسكشجرية |  ،5ط ،السشطسات الجولية
التشطيع الجولي، )الجار الجامعية لمصباعة والشذخ  ،د. دمحم الدعيج الجقاؽ ،وكحلظ .095

د. بصخس بصخس غالي, |  ،. وكحلظ373-378ص ص ،(0987باإلسكشجرية | 
| |مجمة الدياسة 39(| العجد 0985يشايخ ) "االقميات وحقػؽ االنداف في الفقو الجولي"

 .01الجولية| ص
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إ متٓح نٌ املطاعدات  ،ا٫عغا٤ ٚايٛنا٫ت املتدضض١ املستبط١ با٭َِ املتشد٠
( بعد َػازنتٗا "نُساقب" يف اعُاٍ ازبُع١ٝ ايعا١َ SWAPOايغسٚز١ٜ ملٓع١ُ )

 ،ٚمجٝع َ٪متساتٗا ايدٚي١ٝ اييت تعكد ذبت زعا١ٜ ا٭َِ املتشد٠ ٚاضس٠ ٚنا٫تٗا املتدضض١
 .(1)ٖٚٞ تعسب عٔ َطاْدتٗا يًهؿاح املطًح يػعب ْاَٝبٝا

( ايضادز عٔ 3118ٚع٢ً اضاع ايكساز زقِ ) 1974ٚبايٓطب١ يؿًططني يف عاّ 
طًب َٔ املدٜس ايعاّ ملٓع١ُ  ،يف ايدٚز٠ ايجا١َٓ ٚايعػسٜٔ يٮَِ املتشد٠ ،١ ايعا١َازبُعٝ

ايضش١ ايعامل١ٝ "ارباذ اشبطٛات اي٬ش١َ يدع٠ٛ سسنات ايتشسٜس ايٛطين اييت تعرتف بٗا 
َٓع١ُ ايٛسد٠ ا٫ؾسٜك١ٝ ٚداَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ سبغٛز ادتُاعات َٓع١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ 

ٚناْت ٚاسد٠ َٔ مخظ سسنات  ،ت دع٠ٛ َٓع١ُ ايتشسٜس ايؿًطط١ٝٓٝبضؿ١ "املساقب" ٚمت
ذبسٜس ٜتِ دعٛتِٗ سبغٛز ادتُاعات مجع١ٝ ايضش١ مجٝعِٗ اصبشٛا اعغا٤ يف ٖرٙ 

ٚنريو اسباٍ بايٓطب١ يًْٝٛٝطهٛ ٚبك١ٝ  .(2)املٓع١ُ، بكٝت ؾكط َٓع١ُ ايتشسٜس ايؿًطط١ٝٓٝ
ات غري ايدٍٚ تػازى يف ْػاطات َععِ َٚٔ ذيو ايٛقت ؾإ ايهٝاْايٛنا٫ت املتدضض١. 

ايٛنا٫ت املتدضض١ ٫ٕ "ايٛنا٫ت املتدضض١ تبٓت بػهٌ عاّ ضٝاضات هلا ع٬ق١ 
  .(3)باملساقبني املٓتعُني يف قسازات ازبُع١ٝ ايعا١َ"

أَا َا ٚادٗ٘ طًب ؾًططني ٖٚٞ نٝإ َساقب يف ا٭َِ املتشد٠ ي٬ْغُاّ اىل 
ؾكد ادٌ  ،َٔ َٛقـ ضًيب َدعا٠ يٮضـ 1989هٛ عاّ َٓع١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ ٚايْٝٛٝط

ٚنإ اثس املٛقـ ا٫َسٜهٞ املعازض ٚاعشًا يف ٖرا  ،طًب ا٫ْغُاّ اىل نًتا ايٛنايتني
تس٣ يف عغ١ٜٛ َٓع١ُ ايضش١  ،PLOسٝح ناْت َٓع١ُ ايتشسٜس ايؿًطط١ٝٓٝ  .(4)ايتأدٌٝ

 ،ض١ َستبط١ با٭َِ املتشد٠ايعامل١ٝ ايؿسص١ ايٛسٝد٠ يدخٍٛ ؾًططني اىل أٟ ٚناي١ َتدض

                                                      

 .037مرجر سابق , ص ،سية عغ األمع الستحجةحقائق اسا (0)
)2( Javed Siddiqi. World Health and World Politics, (University of 

South Carolina press, USA| 1995), p.p.114-116. خالج سعج  ،نقال  عغ 
  86ص ،مرجر سابق ،انراري يػسف

)3( "Specialized Agencies have generally adopted the politicizes 

with respect to observers embodied in the General Assembly 

resolution". Henry G. Schermers & Niels M. Bolkker, Op. Cit., 

p.136.  
 .340ص ،مرجر سابق ،بحث في كتاب ،دولة فمدصيغ ،د. صالح جػاد الكاضع (4)
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( ؾغ٬ً عٔ Simple Majorityْعسًا ٫ٕ عغٜٛتٗا تتطًب ؾكط ا٫غًب١ٝ ايبطٝط١ )
ٚناْت مجع١ٝ ايضش١ ايعامل١ٝ  .(1)ايدعِ ايرٟ تًكت٘ َٔ ايدٍٚ ايعسب١ٝ ا٫عغا٤ يف املٓع١ُ

WHA، بعد إ ٚدٗت ايٝٗا اي٫ٜٛات املتشد٠  ،قد قسزت تأدٌٝ طًب اْغُاّ ؾًططني
٫َسٜه١ٝ تٗدٜدات بطشب متًٜٛٗا َٔ أٟ ٚناي١ َتدضض١ متٓح َٓع١ُ ايتشسٜس ايؿًطط١ٝٓٝ ا

 ،(2)ٚتبعًا يتٛضٝع سكٛم ؾًططني نُساقب يف ازبُع١ٝ ايعا١َ 1998ٚيف عاّ  ،ايعغ١ٜٛ ؾٝٗا
زبطت  2000مت اعطا٤ ؾًططني ْؿظ ايرتتٝب يف املٓع١ُ أٟ ٚعع "َساقب". ٚيف عاّ 

ػازن١ ؾًططني يف َٓع١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ با٫عرتاف بٗا يف ا٭َِ مجع١ٝ ايضش١ ايعامل١ٝ َ
 .(4)قا٥ًُا ٚضٝعاد تؿعًٝ٘ يف ايٛقت املٓاضب ٫ٚWHO شاٍ ايطًب املٛدع يف  (3)املتشد٠

مت تأدٌٝ ايبشح يف قبٍٛ ؾًططني عغًٛا يف  1989تػسٜٔ ا٫ٍٚ  12ٚيف 
تكدِٜ طًبٗا يف نٌ دٚز٠ َٔ  ، ٚناْت ايطًط١ ايؿًطط١ٝٓٝ تهسز1991ايْٝٛٝطهٛ ست٢ عاّ 

تكدَت بطًب ثاْٞ ا٫ اْ٘ مل ٜتِ َٓح  1995ٚيف عاّ  ،دٚزات امل٪متس ايعاّ يًْٝٛٝطهٛ
                                                      

ػية فمدصيغ بسشطسة الرحة ومسا يحكخ اف الجوؿ العخبية ساومت عمى قبػؿ عز (0)
اال انيا لع  ،ITUالعالسية عمى تعميق عزػية "اسخائيل" في اتحاد االتراالت الجولي 

 .تشجح في ذلظ
Martin Wahlishch, Beyond a seat in the United Nations: Palestine's 

U.N. membership and International Law (HARVARD 

International Law Journal, Volume 53, Feature June| 2012), p.255.  

كانت فمدصيغ قج مشحت حقػؽ وامتيازات اضافية بسػجب القخار الرادر عغ الجسعية  (8)
(، الخاص بسشح حقػقا  وامتيازات اضافية لفمدصيغ 58/851رقع ) ،العامة لألمع الستحجة

 .0998تسػز / يػليػ  7السؤرخ في  ،برفتيا مخاقب
)3( W.H.O., 53rd World Health Assembly, Full Rep. of Comm. B., 

Aligning the participation of Palestine in the World Health 

Organization with it's participation in the United Nations, 

WHA Res.( A53/40), May 19, 2000. www.who.int.  

 52/5/8104تاريخ الزيارة :       
خز بو  ،جشيف ،لقاء مع الديج ابخاليع خخير الدفيخ الفمدصيشي في األمع الستحجة (4)

Swissinfo.chانزساـ فمدصيغ الى اليػنيدكػ يفتح السجاؿ اماـ  ،، بقمع دمحم شخيف"
  :السقابمة مشذػرة عمى السػقع ،عزػية باقي الػكاالت"

http://www.swissinfo.ch/ara 

 9/00/8104تاريخ الديارة :      

http://www.who.int/
http://www.swissinfo.ch/ara
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ْتٝذ١ ايدعِ ايرٟ سعٝت ب٘ ايطًط١ ايؿًطط١ٝٓٝ َٔ قبٌ  2011ؾًططني ايعغ١ٜٛ ا٫ يف عاّ 
 .( دٚي193١( دٚي١ عغٛ صٛتت يضاحل ايعغ١ٜٛ ايها١ًَ َٔ اصٌ )107)

يٌٓٝ ايعغ١ٜٛ يف اسد٣  ،اْ٘ اذا تكدَت نٝاْات يٝطت بدٍٚ ،تكدّ ٜتغح مما
يًشضٍٛ ع٢ً اعرتاف بٗا "دٚي١"  ،هلا إ تتٛد٘ اىل ا٭َِ املتشد٠ ،ايٛنا٫ت املتدضض١

غري عغٛ بضؿ١ املساقب يف ا٭َِ املتشد٠، اذا نإ يدٜٗا َٔ ا٫ضباب َا حيٍٛ دٕٚ متتعٗا 
٫ٕ ٖرا ايتٛد٘ عبٛ املٓع١ُ ا٫مم١ٝ  ،اٚ ْكط ايطٝاد٠بايعغ١ٜٛ ايها١ًَ ناضتدداّ ايؿٝتٛ 

  جيطد تعاٌَ ا٭َِ املتشد٠ َع تًو ايهٝاْات ع٢ً اْٗا دٍٚ يف املطتكبٌ.
 ادلطهة انثاَي

 لثىل انكياٌ ادلرالة يف عضىيح احذي انهجاٌ االلهيًيح
بإَهإ ايهٝاْات اييت مل تبًؼ ٚصـ ايدٍٚ ٫ٚ تطتطٝع ا٫ْغُاّ نعغٛ َٓتطب 

 Regionalإ تٓغِ اىل اسد٣ ايًذإ ا٫ق١ًُٝٝ  ، ايٛنا٫ت املتدضض١ يطبب اٚ ٭خساىل

Committee  (1)ايتابع١ يًٛناي١ املتدضض١ اٚ ايًذإ ايتابع١ يٮَِ املتشد٠. 
ٚاملكضٛد بايًذإ ا٫ق١ًُٝٝ ٖٓا ايًذإ ايتابع١ يبعض ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ 

ٜٚتِ اْػا٩ٖا مبكتغ٢  ،نْٛٗا ٚنا٫ت ؾ١ٝٓ املتدضض١ اٚ يًُذًظ ا٫قتضادٟ ٚا٫دتُاعٞ
ٚاييت َٓشت اسبل يًُذًظ يف اْػا٤ زبإ يًػ٪ٕٚ ا٫قتضاد١ٜ  ،( َٔ املٝجام68ْط )ّ/

ٚغري ذيو َٔ ايًذإ اييت قد حيتاز ايٝٗا يتأد١ٜ  ،ٚا٫دتُاع١ٝ ٚيتعصٜص سكٛم ا٫ْطإ
ثكاؾاتٗا ٚتكدِٜ ا٫َاْٞ ، ٚمبا ٜهؿٌ تكدّ ايػعٛب يف طبتًـ املٝادٜٔ ٚاسرتاّ (2)ٚظا٥ؿ٘

 .(3)ايطٝاض١ٝ هلرٙ ايػعٛب
تغِ يف عغٜٛتٗا دٍٚ اعغا٤ يف ا٭َِ  ،ٚتكّٛ ٖرٙ ايًذإ ع٢ً اضاع َٓاطكٞ

ٚتهٕٛ َُٗتٗا تكدِٜ ايسأٟ ٚاملػٛز٠ يًُذًظ  ،املتشد٠ ٚغري اعغا٤ ٚنٝاْات يٝطت بدٍٚ
٫دتُاعٞ بإْػا٤ ٚقاّ اجملًظ ا٫قتضادٟ ٚا .اٚ يًٛناي١ خبضٛظ َٓاطكٗا ازبػساؾ١ٝ

                                                      

 .84ص ،مرجر سابق ،د. خالج سعج انراري يػسف (0)
)2( Wolfgang Sprote, ECOSOC-Economic and Social Council, A 

Concise Encyclopedia, OP. Cit. ,p110.     
 .مع الستحجة( مغ ميثاؽ األ68وانطخ نز )ـ/     

 .003-008ص ص ،مرجر سابق ،د. عبج الكخيع عػض خميفة (3)
 Wolfgang Sprote, Op. Cit., p.110.  
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اْػ٦ت عاّ  ،(ECEٚزبا )اد١ٜ ٭ايًذإ ا٫ق١ًُٝٝ ايدا١ُ٥ ٖٚٞ مخط١ زبإ: ايًذ١ٓ ا٫قتض
( ESCAPايًذ١ٓ ا٫قتضاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٭ضٝا ٚاحملٝط اهلادٟ ) ،َٚكسٖا دٓٝـ 1947

ايًذ١ٓ ا٫قتضاد١ٜ ٭َسٜها اي٬ت١ٝٓٝ ٚايهازٜيب  ،َكسٖا باْهٛى 1947اْػ٦ت عاّ 
(ECLAC ّاْػ٦ت عا )َكسٖا ضاْتٝاغٛ 1948، ( ايًذ١ٓ ا٫قتضاد١ٜ ٭ؾسٜكٝاECA )

( ESCWAايًذ١ٓ ا٫قتضاد١ٜ يػسبٞ اضٝا ) ،َٚكسٖا ادٜظ ابابا 1958ٚاييت اْػأت عاّ 
اىل إ ٖرٙ ايًذإ يٝطت  ،َٚكسٖا سايًٝا عُإ. َٚٔ ازبدٜس باإلغاز٠ 1973اْػأت عاّ 

ٔ ْعاّ اجملًظ ا٫قتضادٟ ٚا٫دتُاعٞ يٮَِ َٓعُات دٚي١ٝ حبد ذاتٗا يهٓٗا دص٤ َ
 .(1)(ECOSOCاملتشد٠ )

ؾكد مسشت دضاتريٖا  ،ٚؾُٝا ٜتعًل بايًذإ ايتابع١ يبعض ايٛنا٫ت املتدضض١
 ،َٚٔ غري ا٫عغا٤ املٓتطبني ،بإ ٜهٕٛ يًهٝاْات غري املط٪ٚي١ عٔ ع٬قاتٗا ايدٚي١ٝ

َٚٔ ذيو َٓع١ُ  .تغ٢ ايٓط عًٝٗا صساس١با٫غرتاى يف ايًذإ ا٫ق١ًُٝٝ اييت تٓػ٪ٖا مبك
تتٛشع دػساؾًٝا ع٢ً ايعامل يتًب١ٝ ا٫ستٝادات  (2)ايضش١ ايعامل١ٝ قاَت بإْػا٤ زبإ اق١ًُٝٝ

 ،ٚاملٓتطب١ ،اشباص١ بتًو املٓاطل ٚتغِ يف عغٜٛتٗا دٍٚ تًو املٓاطل ا٫عغا٤ ؾٝٗا
ؾإ ايًذ١ٓ ا٫ق١ًُٝٝ تغِ  ،سمبع٢ٓ اخ .ٚتًو ايهٝاْات اييت مل تبًؼ ايٛصـ ايهاٌَ يًدٚي١

يف عغٜٛتٗا دٍٚ تًو املٓاطل بػض ايٓعس عٔ نْٛٗا اعغا٤ اٚ غري اعغا٤ يف ا٭َِ 
 .املتشد٠

ٚاييت دا٤ ؾٝٗا :  ،( َٔ دضتٛز َٓع١ُ ايضش١ ايعامل47١ٝٚبا٫ضتٓاد اىل )ّ/
 ،املعين "تتأيـ ايًذإ ا٫ق١ًُٝٝ َٔ ممجًٞ ايدٍٚ ا٫عغا٤ ٚا٫عغا٤ املٓتطب١ يف ا٫قًِٝ

ٚيٮقطاز اٚ صبُٛعات ا٫قطاز املٛدٛد٠ يف ا٫قًِٝ ٚغري املط٪ٚي١ عٔ َباغس٠ ع٬قاتٗا 
                                                      

)1( Wolfgang Sporte, Op. Cit., p.110.  

وشبقا  ليحا الشز تع انذاء  ،( مغ دستػر مشطسة الرحة العالسية44انطخ نز )ـ/ (8)
امخيكا مقخىا  .Congoخيكيا مخكدىا في الكػنغػ : افاقميسية تتػزع جغخافيا  كسا يأتيلجاف 

 .اوربا : كػبشياكغ في الجنسارؾ .القاىخة Eastern Medالذخؽ االوسط  .USواششصغ 
 Westernغخب اليادي  .اليشج ،: نيػدلييSouth East Asiaجشػب شخؽ اسيا 

Pacificالفمبيغ ،: مانيال. 
And, Wilfried Kreisel, WHO- World Health Organization, A Concise 

Encyclopedia, Op. Cit., p.p.655-657. 

   ,www.who.intWorld Health Organization        .01/08/8103تاريخ الديارة 

http://www.who.int/
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اسبل يف إ متجٌ ٚإ تػرتى يف ايًذإ ا٫ق١ًُٝٝ"  ،ايدٚي١ٝ ٚيٝطت َٔ ا٫عغا٤ املٓتطب١
ع٢ً إ ذبدد مجع١ٝ ايضش١ طبٝع١ َٚد٣ سكٛم ٚايتصاَات ٖرٙ ايهٝاْات َع ايدٍٚ اعغا٤ 

 .(1)ا٫ق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ ايعغٛ اٚ ايطًط١ املط٪ٚي١ عٔ ايع٬قات اشبازد١ٝ ايًذ١ٓ
ٚع٢ً ٖرا ا٫ضاع غازنت "ؾًططني" ممج١ً مبٓع١ُ ايتشسٜس ايؿًطط١ٝٓٝ يف 

(2)ايًذ١ٓ ا٫ق١ًُٝٝ يػسم املتٛضط
Eastern Mediterranean Regional 

Committee ادتُاعات املهتب ٖٚٞ ذبغس باْتعاّ  ،ايتابع١ ملٓع١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ
 (3)ا٫قًُٝٞ يػسم املتٛضط

Eastern Mediterranean Regional Office، 
 .Partial Membershipٜٚطًل ع٢ً ٖرا ايٓٛع َٔ املػازن١ "بايعغ١ٜٛ ازبص١ٝ٥" 

( ٚاييت 47اىل ن١ًُ "تػرتى يف ايًذإ ا٫ق١ًُٝٝ" ايٛازد٠ يف ْط )ّ/ ،ْػري ٖٓا
إ  ،سٝح امل٬سغ ع٢ً ٖرٙ ايه١ًُ ،ت املتدضض١ٚزدت يف ْضٛظ دضاتري بعض ايٛنا٫

تًو املٛاثٝل دزدت ع٢ً اعتُادٖا يٝٓدزز ذبتٗا ٚصـ ايٛعع اشباظ يبعض ا٫قايِٝ اييت 
 ،ٚاييت ٖٞ يٝطت عغًٛا يف ايٛناي١ املتدضض١ ،تٓغِ اىل عغ١ٜٛ ايًذإ ايؿ١ٝٓ ؾشطب

ظبد إ ازبُع١ٝ ايعا١َ  ،اض١. قدز تعًل ا٫َس مبٛعٛع ايدز(4)باملع٢ٓ ايؿين ايهاٌَ يًه١ًُ
يٮَِ املتشد٠، اضتددَت تعبري "املػازن١" يف مجٝع ايكسازات ايضادز٠ عٓٗا عٓد ايتعاٌَ 

 .َع سا٫ت املساقب١ يتُٝٝصٖا عٔ ساي١ ايعغ١ٜٛ ايها١ًَ
ٚايعغ١ٜٛ ازبص١ٝ٥ ٖٞ غهٌ َٔ اغهاٍ املػازن١ يف املٓعُات ايدٚي١ٝ اييت تتؿل 

بُٝٓا ٖٞ يٝطت نا١ًَ ايعغ١ٜٛ يف َٓع١ُ  ،َٓع١ُ َع١ٓٝ َع دٍٚ نا١ًَ ايعغ١ٜٛ يف
عغ١ٜٛ ؾًططني يف ايْٝٛٝطهٛ ٚاقتضازٖا ع٢ً املػازن١  ،. َجاٍ ع٢ً ذيو(5)مماث١ً

                                                      

 .( مغ دستػر مشطسة الرحة العالسية47انطخ نز )ـ/ (0)
)المجشة االقميسية لذخؽ  ،الرحة العالسيةمشطسة  ،8/ؽ41الػثيقة رقع : ش ـ / ؿ أ  (8)

 .القخار الثاني( ،الستػسط
السكتب االقميسي ىػ الجياز االداري لمجشة االقميسية ويخزع لدمصة السجيخ العاـ لسشطسة  (3)

( مغ دستػر مشطسة 50انطخ نز )ـ/ .ويتػلى تشفيح قخارات جسعية الرحة ،الرحة
 .World Health Organization, Op. Cit               ،وكحلظ .الرحة العالسية

 .0164ص ،مرجر سابق ،د. دمحم شمعت الغشيسي (4)
)5( Partial Membership, is a form of participation in international 

organization pursuant to which states are full members of 

certain organ(s), while they are not full members of the= 
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ٚن٬ُٖا َٓعُتإ َتُاثًتإ يف ا٭َِ  WHOبعغ١ٜٛ دص١ٝ٥ يف اسد٣ ايًذإ ا٫ق١ًُٝٝ يـ
هني ايدٍٚ غري ا٫عغا٤ يف ا٫َِ املتشد٠. ٚايػسض َٔ اجياد ٖرا ايٓٛع َٔ ايعغ١ٜٛ ٖٛ يتُ

َٔ ايتعإٚ يف ْػاطات ٚؾٛا٥د َٓعُات ٖٞ  ،املتشد٠ اٚ ايهٝاْات اييت مل تبًؼ ٚصـ ايدٍٚ
 يطبب َا غري َ٪١ًٖ ٫ٕ تهٕٛ عغًٛا ؾٝٗا.

 ،ٚقد ناْت ٖرٙ ايعغ١ٜٛ َطتدد١َ ع٢ً ا٫نجس يف ا٭َِ املتشد٠ ٭ضباب ضٝاض١ٝ
يرا ؾكد عسعت س٬ً َؿٝدًا يف َػازن١ ٖرٙ ايدٍٚ  ،اسٝح اْ٘ يٝظ مجٝع ايدٍٚ اعغا٤ ؾٝٗ

٭ْ٘ قد  ،ٚايهٝاْات غري ايدٍٚ يف بعض ٚنا٫ت ا٭َِ املتشد٠ ايؿ١ٝٓ اٚ زباْٗا ا٫ق١ًُٝٝ
يرا  ،ٜهٕٛ غٝاب تًو ايدٍٚ عٔ ا٭َِ املتشد٠ َ٪ثسًا بطبب ا٫عرتاعات ايطٝاض١ٝ يعغٜٛتٗا

. َٚٔ ذيو َا دا٤ (1)ايٛناي١ املتدضض١ جيب ايٓط عًٝٗا بٛعٛح عٓد اْػا٤ املٓع١ُ اٚ
ٚسطب َهتب ا٭َِ املتشد٠  .ا٫ْؿ١ ايرنس WHO( َٔ دضتٛز 47صساس١ً يف ْط )ّ/

ؾإ ايدٍٚ غري ا٫عغا٤ ضٛف  ،اذا مل ٜهٔ ٖٓاى َجٌ ٖرا ايٓط ايٛاعح ،يًػ٪ٕٚ اشبازد١ٝ
 .(2)ئ ٜتِ اعتبازٖا َ٪١ًٖ يًعغ١ٜٛ بػهٌ اٚتَٛاتٝهٞ يف ٖرٙ املٓع١ُ

بعض ايدٍٚ ا٫ٚزب١ٝ اييت مل  1956 ،1955 ،1954يف ا٫عٛاّ  ،ٝكًا ع٢ً ذيوتطب
 ،(ECEٚزبا )شت اعغا٤ يف ايًذ١ٓ ا٫قتضاد١ٜ ٭ٜعرتف بٗا بعد يف ا٭َِ املتشد٠ اصب

ٚؾٝتٓاّ ازبٓٛب١ٝ  .قبٌ إ تضبح دٚي١ َساقب يف ا٭َِ املتشد٠ (3)َجٌ املاْٝا ايػسب١ٝ
ُٗا يف ايًذ١ٓ ا٫قتضاد١ٜ ٭ضٝا ٚايػسم ا٫قض٢ ٚمجٗٛز١ٜ نٛزٜا مت ا٫عرتاف ب

(ECAFEبُٝٓا مل ٜهْٛا اعغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠ )،  ٚقبٌ َٓشُٗا َسنص دٍٚ َساقب١. ٚيف
( عغًٛا يف ايًذ١ٓ ا٫قتضاد١ٜ يف PLOاصبشت َٓع١ُ ايتشسٜس ايؿًطط١ٝٓٝ ) 1977متٛش 

إ" اييت هلا ٚعع . ٚميهٓٓا ا٫ضت٦ٓاع بُٓٛذز "ايؿاتٝه(4)(ESCWAغسب اضٝا )
 22. ؾكد ٚدٗت ايدع٠ٛ اىل ايهسضٞ ايسضٛيٞ يف 1964َساقب يف ازبُع١ٝ ايعا١َ َٓر عاّ 

يًشغٛز ٚاملػازن١ يف دٚزات ايًذإ ا٫ق١ًُٝٝ يًُذًظ ا٫قتضادٟ  1977متٛش 
                                                                                                                              

=organization as such. Henry G. Schermers & Niels M. 

Bolkker, Op. Cit., p.126. 

)1( Henry G. Schermers & Niels M. Bolkker, Op. Cit., p.127.  

)2( "According to the UN office of legal affairs, if there is no such 

express provision, non-member states would not be considered 

automatically eligible for membership of the organ concerned". 

I bid.  

)3( See ECOSOC Res.954(XX), 1954.  

)4( Henry G. Schermers & Niels M. Bolkker, Op. Cit. 
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ايرٜٔ يٝطٛا اعغا٤  ،ع٢ً قدّ املطاٚا٠ َع ايدٍٚ ا٫عغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠ ،ٚا٫دتُاعٞ
َٚٓر ذيو اسبني ٚايؿاتٝهإ عغٛ يف ايًذإ ا٫ق١ًُٝٝ ايتابع١ يًُذًظ  .يًذإيف تًو ا

َٚٔ ادٌ َتابع١ عٌُ ايًذإ اْػأ ي٘ بعج١ يًُساقب١ ايدا١ُ٥ يف  ،ا٫قتضادٟ ٚا٫دتُاعٞ
 .(1)دٓٝـ

 اسبكٛم ٚا٫يتصاَات ايٓاغ١٦ عٔ ايعغ١ٜٛ ازبص١ٝ٥ يف ايًذإ ا٫ق١ًُٝٝ
ْات يف ايًذإ ا٫ق١ًُٝٝ ؾُٝهٓٓا ا٫ؾاد٠ َٔ ايكساز اَا سكٛم ٚايتصاَات ٖرٙ ايهٝا

 ( ايرٟ ْط ع٢ً :103_2زقِ) 1947سصٜسا30ٕايضادز عٔ مجع١ٝ ايضش١ يف 
ايهٝاْات املٛدٛد٠ يف اإلقًِٝ ٚغري َط٪ٚي١ عٔ َباغس٠ ع٬قاتٗا ايدٚي١ٝ ضٛا٤  ( أ)

 .ناْت أعغا٤ َٓتطب١ اٚ غري ذيو جيٛش هلا ا٫غرتاى يف ايًذإ اإلق١ًُٝٝ
 ،عغا٤ املٓتطب١ مجٝع اسبكٛم ٚعًٝٗا مجٝع ا٫يتصاَات يف ايؿسٚع ا٫ق١ًُٝٝيٮ ( ب)

ض٣ٛ اْ٘ ٫ حيل هلا ايتضٜٛت يف ازبًطات ايعا١َ يًذ١ٓ ا٫ق١ًُٝٝ ٫ٚ يف ؾسٚعٗا 
  .اييت تعاجل املطا٥ٌ ايدضتٛز١ٜ اٚ املاي١ٝ

ش١، ٜٓبػٞ إ ٜهٕٛ ممجًٞ ٖرٙ ايهٝاْات َ٪ًٖني بهؿا٤تِٗ ايؿ١ٝٓ يف َٝدإ ايض ( ت)
 ( َٔ ايدضتٛز.8ٚإ ٜهٕٛ اختٝازِٖ َٔ بني ايطهإ ا٭صًٝني ٚؾكا )ّ/

يف ساي١ ايهٝاْات غري املط٪ٚي١ عٔ َباغس٠ ع٬قاتٗا ايدٚي١ٝ ٚاييت يٝطت َٔ  ( خ)
ا٭عغا٤ املٓتطب١ تطبل اسبكٛم ٚا٫يتصاَات املب١ٓٝ يف )ب( أع٬ٙ زٖٓا بايتػاٚز 

ا٤ اٚ ايطًط١ املط٪ٚي١ عٔ ايع٬قات بني ايدٍٚ ا٫عغا٤ يف اإلقًِٝ ٚايدٍٚ ا٫عغ
 .(2)اشبازد١ٝ هلرا ايهٝإ

                                                      

)1( 244(LXIII) Invitation to Holy See to attend sessions of the 

regional commissions, 2078th meeting, on 22 July 1977, 

(Economic and Social Council, Sixty-third sessions, Geneva, 6 

July-4 August |1977). 

الخاص بالتدامات وحقػؽ الكيانات في المجاف  ،البشج الثالث ،(013-8القخار رقع ) (8)
ورد  .(0949يػنيػ / حديخاف  31الرادر عغ )جسعية الرحة العالسية في  ،االقميسية

 .93- 98ص ص ،مرجر سابق ،ذكخ نز القخار في د. خالج سعج انراري يػسف
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ؾإ قبٍٛ ايهٝاْات غري ايدٍٚ يف ايًذإ ا٫ق١ًُٝٝ ايتابع١  ،اضتٓادًا اىل َا تكدّ
 ،٭سد٣ ايٛنا٫ت املتدضض١ اٚ يًُذًظ ا٫قتضادٟ ٚا٫دتُاعٞ بطبب طبٝعتٗا ايؿ١ٝٓ

ٚي١ٝ َطتكب٬، اَا اذا مل متٓح ايعغ١ٜٛ يف ٜعصش عغ١ٜٛ تًو ايهٝاْات يف ٖرٙ امل٪ضطات ايد
نشاي١  ،ايٛناي١ املتدضض١ ؾإْٗا تبك٢ ضبتؿع١ بعغٜٛتٗا يف ايًذ١ٓ ا٫ق١ًُٝٝ ايتابع١ يًٛناي١

ٚبريو ٜهٕٛ هلا دبسب١ ع١ًُٝ َع اسد٣ ايًذإ ا٫ق١ًُٝٝ  ،ؾًططني يف َٓع١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ
ٚؾغ٬ً عٔ ا٫ؾاد٠ َٔ خدَاتٗا ؾإ  ،تدضض١ايتابع١ ملٓع١ُ ا٭َِ املتشد٠ اٚ يٛنا٫تٗا امل

 ،ٖرا ايكبٍٛ ٜرتدِ ضٝاضًٝا ٚقاًْْٛٝا ع٢ً اْ٘ اعرتاف ذبع٢ ب٘ ع٢ً صعٝد ٖرٙ ايًذإ
ٚميهٓٗا ا٫ضتٓاد عًٝٗا يتربٜس تكدِٜ طًب زؾع َسنصٖا َٔ نٝإ َساقب اىل "دٚي١" َساقب 

 .غري عغٛ يف ا٭َِ املتشد٠
ت طًب تػٝري ٚععٗا اىل دٚي١ َساقب يف ا٭َِ ٖٚرا َا ؾعًت٘ ؾًططني سني قدَ

 ،املتشد٠، سٝح تٓاٍٚ ايطًب ايؿًططٝين ايرٟ قدّ اىل ازبُع١ٝ ايعا١َ َٔ مج١ً َا تٓاٚي٘
 ،ٚايًذ١ٓ ا٫قتضاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يػسبٞ اضٝا ،عغ١ٜٛ ؾًططني ايها١ًَ يف ايْٝٛٝطهٛ

 .(1)ٚايضني 77ٚصبُٛع١ دٍٚ اضٝا ٚاحملٝط اهلادٟ، ٚصبُٛع١ ايـ
 ادلثحث انثانث

 اثر انعضىيح يف انىكاالخ ادلرخصصح يف احلصىل
 عهً يركز دونح يرالة يف األيى ادلرحذج

 فهسطني امنىرجا
قبٌ اسبدٜح عٔ اثس عغ١ٜٛ ايٛنا٫ت املتدضض١ ع٢ً ايعغ١ٜٛ املساقب١ يف ا٭َِ 

قبٍٛ املتشد٠، ٜٓبػٞ إ تهٕٛ يٓا ٚقؿ١ َع ا٭ضباب اييت دبٝص يًٛنا٫ت املتدضض١ 
نٝاْات مل ٜهتٌُ يدٜٗا ايٛصـ ايكاْْٛٞ يًدٍٚ يف عغٜٛتٗا، ٚيٓا يف ضبٌٝ تػط١ٝ ا٭ثس 

                                                      

(، الخاص بسخكد 67/09)رقع  ،القخار الرادر عغ الجسعية العامة لألمع الستحجة (0)
 A/RES/67/19 ،4الجورة الدابعة و الدتػف)رقع الػثيقة  ،فمدصيغ في األمع الستحجة

December 2012  الصمب الفمدصيشي السقجـ لمجسعية العامة ،(. وانطخ ايزا، 
الجورة الدابعة  ،A/67/L.28)رقع الػثيقة  ،بخرػص مخكد فمدصيغ في األمع الستحجة

 (.November 2012 26والدتػف | 
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ضٝتِ ايتعاٌَ َع ٖرٙ املعطٝات يف  .ٚا٭ضباب ا٫ضت٦ٓاع بعغ١ٜٛ ؾًططني يف ايْٝٛطهٛ
 املطايب ا٫ت١ٝ: 

 ادلطهة انثاَي
 اسثاب لثىل انىكاالخ ادلرخصصح نكياَاخ نيسد تذول

اَاّ ايهٝاْات اييت ٫ تعد د٫ًٚ ي٬ْغُاّ اىل ايٛنا٫ت  إ ايؿسص١ َتاس١
ْعسًا يًطابع ايؿين ايرٟ تتُٝص ب٘ ٖرٙ ايٛنا٫ت بعٝدًا  ،املتدضض١، انجس َٔ ا٭َِ املتشد٠

زغِ آْا ٫ ْطتطٝع ؾضٌ ٖرٙ امل٪ثسات دباٙ بعض ايهٝاْات  .عٔ امل٪ثسات ايطٝاض١ٝ
ا٫ إ ٖرا ٫ ميٓع يف  .نُا ضبل ٚإ بٝٓا ،تيًشًٝٛي١ دٕٚ قبٍٛ عغٜٛتٗا يف ٖرٙ ايٛنا٫

ا٫عِ ا٫غًب، ٚدٛد عد٠ اضباب دبعٌ تًو ايهٝاْات اٚ ايدٍٚ غري ا٫عغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠ 
بعض ٖرٙ ا٫ضباب ٜتعًل  ،تتٛد٘ اىل ايٛنا٫ت املتدضض١ يًشضٍٛ ع٢ً اعرتاف ؾٝٗا

ا١ْْٝٛ ملٓح ايعغ١ٜٛ يف ايٛناي١ ٚايبعض ا٫خس ٜتعًل باٯي١ٝ ايك ،بطبٝع١ ايٛنا٫ت ْؿطٗا
ٖٚٛ ملاذا تكبٌ ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ  ،املتدضض١ ٚاييت ميهٔ عدٖا دٛابًا عٔ ض٪اٍ َِٗ

اٚ  ،املتدضض١ املستبط١ با٭َِ املتشد٠ يف عغٜٛتٗا دٍٚ غري اعغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠
اٜعاش ٖرٙ  ميهٓٓا ؟نٝاْات يٝطت بدٍٚ يف ايٛقت ايرٟ ٫ تكبٌ يف عغ١ٜٛ ا٭َِ املتشد٠

 ايعغ١ٜٛ اىل ا٫ضباب ا٫ت١ٝ:
 . عدّ ٚدٛد سل ايٓكض )ايؿٝتٛ( يف ايٛنا٫ت املتدضض١ : 1

ٜٚأتٞ يف َكد١َ ا٫ضباب اييت دبعٌ ايدٍٚ غري ا٫عغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠ اٚ 
تسبطٗا  ،ايهٝاْات يٝطت بدٍٚ تتذ٘ صٛب ايٛنا٫ت املتدضض١ حبجًا عٔ عغ١ٜٛ ؾٝٗا

ز٠ غري َباغس٠ ٖٛ عدّ ٚدٛد سل ايؿٝتٛ يبعض ايدٍٚ يف صبايظ با٭َِ املتشد٠ بضٛ
ؾاْغُاّ ايدٚي١ اٚ ايهٝإ غري ايدٚي١، اىل ٖرٙ ايٛنا٫ت أٜطس َٔ  .ايٛنا٫ت املتدضض١

 .(1)اذ ٫ تٛدد ؾٝٗا صبايظ ميًو بعض اعغا٩ٖا سل ايؿٝتٛ ،ا٫ْغُاّ اىل ا٭َِ املتشد٠
عرتاض اسد اعغا٥٘ ايدا٥ُٝني َٔ قبٍٛ ا٫عغا٤ نُا ٖٛ اسباٍ يف صبًظ ا٫َٔ ايرٟ ميٓع ا

يريو ؾإ ايعغ١ٜٛ  ،سٝح مل تٓط َٛاثٝكٗا ع٢ً ٖرا اسبل ،ازبدد يف عغ١ٜٛ ا٭َِ املتشد٠
ٚنٌ َا  ،يف ايٛنا٫ت املتدضض١ ٫ ميهٔ ْكغٗا بػهٌ َٓؿسد َٔ قبٌ اعغا٤ صبًظ ا٫َٔ

ايٓضاب ايرٟ ْضت عًٝ٘ تًو  ٜػرتط يٌٓٝ ايعغ١ٜٛ ؾٝٗا ٜعتُد ع٢ً ايٓذاح يف ايٛصٍٛ اىل

                                                      

 .341ص ،مرجر سابق ،بحث في كتاب ،دولة فمدصيغ ،د. صالح جػاد الكاضع (0)
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َٚٔ املؿرتض إ  .(1)املٛاثٝل يف ا٫دٗص٠ املدضض١ يًتضٜٛت ع٢ً ا٫عغا٤ ازبدد
ٚامل٪ٜد٠ يكغاٜا ايهٝإ غري ايدٚي١ يف سك٘  ،تطتطٝع ايدٍٚ ا٫عغا٤ يف ايٛناي١ املتدضض١

ي٬شّ يف تكسٜس املضري ٚا٫ضتك٬ٍ، إ ت٪يـ يٛبٞ داخٌ ٖرٙ ايٛنا٫ت ٚدبُع ايتأٜٝد ا
َٚٔ ذيو  ،إلصداز قساز املٛاؾك١ ع٢ً طًب ا٫ْغُاّ اىل عغ١ٜٛ ايٛنا٫ت املتدضض١

 .2011َٛقـ ايدٍٚ اييت ضاْدت عغ١ٜٛ ؾًططني يف ايْٝٛٝطهٛ عاّ 
 . ايضؿ١ ايعامل١ٝ يًٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١:2

ُٝع تهٕٛ دا٥ص٠ زب ،اْط٬قًا َٔ َبدأ "ايعامل١ٝ" ؾإ ايعغ١ٜٛ يف غايب١ٝ ايٛنا٫ت
ٚايٛنا٫ت املتدضض١ املستبط١ با٭َِ املتشد٠ ٖٞ يف سكٝكتٗا  .ايدٍٚ اييت تسغب يف ذيو

يهٕٛ ايعغ١ٜٛ ؾٝٗا َؿتٛس١ زبُٝع ايدٍٚ دٕٚ  ،َٓعُات عامل١ٝ اٚ متٌٝ ٫ٕ تهٕٛ نريو
يريو ؾكد دأبت غايب١ٝ  ،ٚمتتد اختضاصاتٗا اىل َطاس١ دػساؾ١ٝ غري ضبدد٠ ،متٝٝص

ع٢ً َٓح ايعغ١ٜٛ ٭ٟ دٚي١ تسغب يف ذيو، بػض ايٓعس عٔ نْٛٗا ايٛنا٫ت املتدضض١ 
٫ٚ دبرب ايدٚي١ ع٢ً  ،ذات ضٝاد٠ اٚ ْاقض١ ايطٝاد٠ ،عغٛ اٚ غري عغٛ يف ا٭َِ املتشد٠

ا٫ْغُاّ اىل ٖرٙ ايٛنا٫ت ٫ٕ ا٫ْغُاّ ايٝٗا اختٝازٟ ست٢ يٛ ناْت عغٛ يف ا٭َِ 
ٝاْات غري ايدٍٚ ايؿسص١ املٛات١ٝ هلا يف ٖرٙ ؾكد دبد ايه ،ٚع٢ً ٖرا ا٫ضاع .(2)املتشد٠

ست٢ يٛ اقتضست ع٢ً ضبٌٝ املػازن١ دٕٚ اسبل يف  ،ايٛنا٫ت ي٬عرتاف بٗا ندٚي١
 ايتضٜٛت.

 . ايطبٝع١ ايؿ١ٝٓ يًٛنا٫ت :3
٫ جيعًٗا  ،إ ايتدضط ايرٟ تتُٝص ب٘ ايٛنا٫ت املتدضض١ يف طبتًـ اجملا٫ت

بٌ متتد يف َٓشٗا اىل دٍٚ غري  ،غٛ يف ا٭َِ املتشد٠تتكٝد يف َٓح ايعغ١ٜٛ يدٚي١ ٖٞ ع
٫ٕ ربضضٗا ٖرا جيعًٗا َٔ املؿسٚض إ  ،اعغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠  ٚاىل نٝاْات غري دٍٚ

يهٔ َع ٖرٙ ايكاعد٠ ايعا١َ صازت  ،هلا ٚادبًا ؾًٓٝا متازض٘ بعٝدًا عٔ ايغػٛط ايطٝاض١ٝ

                                                      

)1( Martin Wahlishch, Op. Cit., p.245. 

د. مرصفى احسج فؤاد، السشطسات  ،وكحلظ .815ص ،مرجر سابق ،د. حدغ العصار (8)
( مغ ميثاؽ 83نرت )ـ/ .331-885( ص ص8115)مصبعة جامعة ششصا|  الجولية

 .مشطسة العسل الجولية عمى اف "عزػية السشطسة جائدة لكل دولة تخغب في ذلظ"
ية عمى اف "عزػية السشطسة مفتػحة ( مغ دستػر مشطسة الرحة العالس3ونرت )ـ/

 .لجسيع الجوؿ"
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ٚبايٓعس يتطًط عدد  ،ُا يف ايبٓو ايدٚيٞن ،ايطٝاض١ تًعب دٚزٖا يف تٛدٝ٘ ٖرٙ املٓعُات
 .قًٌٝ َٔ ايدٍٚ ايػسب١ٝ ع٢ً َععِ زأمساي٘ اصبح يف اعُاي٘ َتأثسًا بطٝاض١ تًو ايدٍٚ

ٚنريو زؾض قبٍٛ ايدٍٚ ايػٝٛع١ٝ غري ا٫عغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠ َجٌ نٛزٜا ازبٓٛب١ٝ 
 .(1)ٚؾٝتٓاّ ايػُاي١ٝ يف ايٛنا٫ت املتدضض١ ٭ضباب ضٝاض١ٝ

 كدِٜ اشبدَات ايؿ١ٝٓ ٚايتدضض١ٝ اىل مجٝع غعٛب ايعامل :. ت4
ٚيعٌ ايطبب يف ذيو ٖٛ اتاس١ اشبدَات اييت تٛؾسٖا ايٛنا٫ت املتدضض١ 

يتشكٝل اٖداؾٗا يف بًٛؽ مجٝع ايػعٛب اىل ازؾع  ،َٚا اىل ذيو ،نايضش١ ٚايتعًِٝ ٚايجكاؾ١
 دٚي١ اٚ غري َٓتع١ُ َطت٣ٛ ممهٔ َٔ ٖرٙ اشبدَات ضٛا٤ ناْت ٖرٙ ايػعٛب َٓتع١ُ يف

عغٛ اٚ غري عغٛ يف ا٭َِ  ،ٚضٛا٤ ناْت ايدٍٚ ذات ضٝاد٠ اٚ غري َطتك١ً ،يف دٚي١
 .املتشد٠

َٚٔ ذيو َا دا٤ يف املٝجام ايتأضٝطٞ يًْٝٛٝطهٛ َٔ إ ايدٍٚ املٛقع١ ع٢ً ٖرا 
ٔ ع ،املٝجام تعتصّ تأَني ؾسظ ايتعًِٝ زبُٝع ايٓاع ٚتكسز ت١ُٝٓ ايع٬قات بني ايػعٛب

 ،طسٜل تعإٚ اَِ ايعامل يف َٝادٜٔ ايعًِ ٚاملعسؾ١ ٚايجكاؾ١ يبًٛؽ اٖداف ايطًِ ايدٚيٞ
ٚنريو َا تٗدف ايٝ٘ َٓع١ُ ايطريإ املدْٞ  .(2)ٚذبكٝل ايضاحل املػرتى يًذٓظ ايبػسٟ

ؾغ٬ً عٔ َا تٗدف ايٝ٘ َٓع١ُ  .(3)ايدٚي١ٝ يف اغباع ساد١ غعٛب ايعامل يًٓكٌ ازبٟٛ
  .(4)يف إ "تبًؼ مجٝع ايػعٛب ازؾع َطت٣ٛ صشٞ ممهٔ"ايضش١ ايعامل١ٝ 

اٚ  ،ٖٚرا َا جيعٌ ايٛنا٫ت املتدضض١ متٓح ايعغ١ٜٛ يدٍٚ مل تبًؼ ايطٝاد٠ 
َٔ مجٝع  اشبدَات  ٕ ذبكٝل ٖدف اغباع سادات ايػعٛبا ْٚعتكد ،يهٝاْات مل تبًؼ ايدٚي١

ملتدضض١ ملٓح عغٜٛتٗا ٖٛ ايطبب اسبكٝكٞ ايرٟ سدا بايٛنا٫ت ا ،يف طبتًـ املٝادٜٔ
 يهٝإ يٝظ بدٚي١.

 
 

                                                      

 .816ص ،مرجر سابق ،د. حدغ العصار (0)
 .انطخ ديباجة السيثاؽ التأسيدي لسشطسة اليػنيدكػ (8)
 .847ص ،مرجر سابق ،د. حدغ العصار (3)
 ( مغ دستػر مشطسة الرحة العالسية. وكحلظ،0انطخ نز )ـ/ (4)

Wilfried Kreisel, Op. Cit.,p.658 
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 ادلطهة انثاَي
 اسثاب اشرتاط عضىيح انكياٌ يف انىكاالخ ادلرخصصح

 نُيم دونح يرالة يف األيى ادلرحذج
ٖٛ ملاذا تػرتط ا٭َِ املتشد٠  ،يعٌ اِٖ َا ٜجاز َٔ تطا٩ٍ يف ٖرا اشبضٛظ

ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١ عغ١ٜٛ دٍٚ غري اعغا٤ ؾٝٗا اٚ نٝاْات يٝطت بدٍٚ يف اسد٣ 
 .ملٓشٗا َسنص "دٚي١ غري عغٛ بضؿ١ َساقب" يف ٖرٙ املٓع١ُ ،املستبط١ با٭َِ املتشد٠

زغِ اْٗا ْعُت  ،اسبكٝك١ غايب١ٝ َٛاثٝل ايٛنا٫ت املتدضض١ مل تٓط ع٢ً ٖرا ايتطبٝب
ت ؾُا ٖٞ اضباب ايسبط بني ايعغ١ٜٛ يف ايٛنا٫ .عغ١ٜٛ ٚاي١ٝ اْغُاّ ٖرٙ ايهٝاْات

 .ٚسا٫ت ايعغ١ٜٛ املساقب١ يف ا٭َِ املتشد٠ ،املتدضض١
ٜأتٞ يبٓا٤ قاعد٠ هلا يف اقا١َ ع٬ق١ بني ايهٝإ اٚ  ،يعٌ اغرتاط ٖرٙ ايعغ١ٜٛ

يف اطاز ايتعإٚ ايدٚيٞ ايرٟ  ،ايدٚي١ غري ايعغٛ يف ا٫َِ املتشد٠ ٚبني ايٛنا٫ت املتدضض١
يف خد١َ مجٝع  ،ا٫ت ٚاعُاهلا ٚبساصبٗايإلؾاد٠ َٔ دبازب ايٛن، (1)ْط عًٝ٘ املٝجام

ايػعٛب ست٢ يٛ ناْت نٝاْات مل تٓعِ بعد ندٚي١ ٚتأخر ٖرٙ ايع٬ق١ اغها٫ً قا١ْْٝٛ 
 ،اٚ قبٍٛ ازتباطٗا با٫ْتطاب اىل ايٛنا٫ت املتدضض١ ،طبتًؿ١ ملٓشٗا ايعغ١ٜٛ ايها١ًَ

ٕٚ يف ضبٌٝ ذبكٝل ٜٚأتٞ اغرتاط ايعغ١ٜٛ ؾٝٗا يًتجبت َٔ َد٣ اضتعداد ايهٝإ يًتعا
ممج٬ً زمسًٝا  ،ٖٚرا ٜعين إ ٜهٕٛ يًهٝإ املسغح يًدٚي١ املساقب ،اٖداف اجملتُع ايدٚيٞ

ٚتعٌُ ذبت اغساؾٗا َٔ خ٬ٍ طبٝع١ ايع٬ق١ ايكا١ْْٝٛ  ،يف ٦ٖٝات ز٥ٝط١ٝ يف ا٭َِ املتشد٠
 ،ؾضًٓاع٢ً عبٛ َا  ،ايكا١ُ٥ بني ايٛنا٫ت املتدضض١ ٚاجملًظ ا٫قتضادٟ ٚا٫دتُاعٞ

 .(2)ٚنٌ َا ٜٓتر عٔ ٖرٙ ايع٬ق١ َٔ َػازن١ اٚ اعرتاف
متهٓٗا  ،ظبد إ عغ١ٜٛ ايهٝاْات يف ايٛنا٫ت املتدضض١ ،املػازن١ ؾع٢ً ضبٌٝ

َٔ ايطُاح هلا باملػازن١ يف ناؾ١ ا٫ْػط١ ايؿ١ٝٓ ٚادتُاعات َٚدا٫ٚت ا٫دٗص٠ ايس٥ٝط١ٝ 

                                                      

 :راجع ،لتفاصيل دقيقة عغ التعاوف في اشار نطاـ األمع الستحجة لمػكاالت الستخررة (0)
Inge Kaul, Development Cooperation of the UN system, A Concise 

Encyclopedia, Op. Cit., p.p.70-74. 

سجمج الثالثػف| ( |ال0974الدفيخ دمحم التابعي |"الػضع القانػني لجولة مجيشة الفاتيكاف"| ) (8)
 .057-056السجمة السرخية لمقانػف الجولي|, ص ص
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حبد ذاتٗا ٖٛ َا تٗدف ايٝ٘ ا٭َِ  ٚاملػازن١ ٖرٙ .(1)ٚايؿسع١ٝ يًٛنا٫ت املتدضض١
ٜطاِٖ يف  ،نُا إ ازتباط ٖرٙ ايٛنا٫ت با٭َِ املتشد٠ .املتشد٠ َٔ اغرتاط ٖرٙ ايعغ١ٜٛ

خًل ْٛع َٔ ا٫زتباط ٚايتعاٌَ ٭عغا٤ ٖرٙ ايٛنا٫ت ضٛا٤ ناْٛا د٫ًٚ اٚ نٝاْات غري دٍٚ 
ت املتدضض١ املػازنني َٔ خ٬ٍ َٓدٚبٞ ايٛنا٫ ،بضٛز٠ غري َباغس٠ َع ا٭َِ املتشد٠

( َٔ َٝجام ا٭َِ 70ع٬ًُ بٓط )ّ/ ،يف َدا٫ٚت اجملًظ ا٫قتضادٟ ٚا٫دتُاعٞ
 .(2)املتشد٠

يريو  ،إ ايباعح ع٢ً ٖرا ايٓط ٖٛ تٛسٝد صبا٫ت ايعٌُ بني اجملًظ ٚايٛناي١
نإ َٔ اسبه١ُ اجياد ْٛع َٔ ا٫تضاٍ بني ٖرٙ اهل٦ٝات بكضد متهٝٓٗا َٔ ٚعع اْطب 

ٚنإ ايتُجٌٝ املتبادٍ ٖٛ اسبٌ ايرٟ تغُٓ٘  .ًٍٛ يًُػانٌ اييت تكّٛ بايتعسض هلااسب
ٚاغرتاى َٓدٚبٞ ايٛنا٫ت املتدضض١ يف اعُاٍ اجملًظ ٜتِ  .املٝجام يتشكٝل ٖرا اهلدف

َع ايٛنا٫ت املتدضض١  –مبا ؾٝٗا اتؿاقات ايٛصٌ  –بعد ادسا٤ ايرتتٝبات اي٬ش١َ 
 .(3)املع١ٝٓ

ات اييت ٫ تتُتع بايطٝاد٠ ٚتكبٌ يف عغ١ٜٛ اسد٣ ايٛنا٫ت غري إ ايهٝاْ
ؾٗٞ تبك٢  ،ؾإ ٖرا ايكبٍٛ يٝظ عُاًْا ٫ضتك٬هلا ،ٚنُا قًٓا ضابكًا ،املتدضض١ اٚ انجس

ٚيهٔ َا ايؿا٥د٠ املتشكك١ َٔ ٖرٙ  .ضبتؿع١ بٛععٗا ايطٝاضٞ يف ايٛناي١ سبني اضتك٬هلا
 .دٚي١ َساقب يف ا٭َِ املتشد٠ ايعغ١ٜٛ يهٞ تهٕٛ غسط ملٓح ايهٝإ َسنص

ٚناْت عغٛ يف ٚناي١ دٚي١ٝ  ،َٔ ازبدٜس بايرنس إ ايدٍٚ املطتك١ً سدٜجًا
ؾإ ٖرٙ ايعغ١ٜٛ ذبكل هلا انتطاب خرب٠ ؾ١ٝٓ ٚقا١ْْٝٛ يف  ،يف ْطام املػازن١ ،َتدضض١

ي١ ؾإ ٖرٙ ايدٚ ،صباٍ ايتعاٌَ َع َجٌ ٖرٙ اهل٦ٝات ايدٚي١ٝ. ؾع٢ً صعٝد اشبرب٠ ايؿ١ٝٓ
انتطبت خرب٠ ؾ١ٝٓ ٚتك١ٝٓ ضبكت اضتك٬ٍ ايدٚي١ َٔ خ٬ٍ َٓدٚبٝٗا ايعاًَني يف ايٛناي١ يف 

تطتطٝع َٔ خ٬ٍ ٖرٙ اشبرب٠ املطا١ُٖ يف بٓا٤ ايب٢ٓ ايتشت١ٝ ٚتطٜٛسٖا  ،طبتًـ املٝادٜٔ
نُا ذبكل هلا ٖرٙ ايعغ١ٜٛ خرب٠ قا١ْْٝٛ ٚاضع١ يف صباٍ ايع٬قات ايدٚي١ٝ  .يًدٚي١ ازبدٜد٠

                                                      

 .95ص ،مرجر سابق ،د. احسج ابػ الػفا (0)
( مغ ميثاؽ األمع الستحجة "لمسجمذ االقترادي واالجتساعي اف يعسل عمى 71تشز )ـ/ (8)

اشخاؾ مشجوبي الػكاالت الستخررة في مجاوالتو او في مجاوالت المجاف التي يشذئيا 
 اف يكػف ليع حق الترػيت". دوف 

 .357ص ،د. ابخاليع احسج شمبي، مرجر سابق (3)
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ٚاييت تطاِٖ يف تٛؾري ادٚات قا١ْْٝٛ تؿتح هلا اؾاقًا  ،٢ يٛ ناْت ع٢ً ضبٌٝ املػازن١ست
ٚربغع يٓعاَٗا ميهٔ  ،ٚاضع١ يف صباٍ ايتعاٌَ َع ٦ٖٝات دٚي١ٝ َستبط١ با٭َِ املتشد٠

ٚبٓا٤ ع٬قات قا١ْْٝٛ ٚدبًَٛاض١ٝ َع  ،بعد ا٫ضتك٬ٍ َٔ د١ٗ ،ا٫ضتؿاد٠ ٚا٫ؾاد٠ َٓٗا
 .(1)ٚبػهٌ ْٗا٥ٞ خازز اطاز ا٭َِ املتشد٠ َٔ د١ٗ اخس٣ ،اغس٠ًايدٍٚ ا٫خس٣ َب

ؾإ قبٍٛ اسد٣ ايٛنا٫ت املتدضض١ نٝاًْا يٝظ  ،با٫عرتافاَا ؾُٝا ٜتعًل 
ٚإ ٖرا ايهٝإ ذبككت ؾٝ٘ َتطًبات ايعغ١ٜٛ  ،ٜعين اعرتاؾًا دٚيًٝا بٗا ،بدٚي١ يف عغٜٛتٗا

دي٬ًٝ ٜ٪ند ع٢ً إ ٖرا ايهٝإ ٖٛ اضاضًا اييت ميهٔ إ تعد  ،ا٫ضاض١ٝ ٖٚٞ قٝاّ ايدٚي١
 .دٚي١

ٜٚٓبػٞ ا٫غاز٠ اىل إ ا٫عرتاف داخٌ ايٛنا٫ت املتدضض١ بعغ١ٜٛ نا١ًَ يدٚي١ 
ٖٚٛ  ،اٚ يهٝإ غري ضٝادٟ، ٜتشكل ع٢ً ا٫قٌ َٔ قبٌ ايدٍٚ اييت تضٛت يضاحل ا٫ْغُاّ

ٚيعٌ ٖرا  .ايتضٜٛت يٝظ نريو بايٓطب١ يًدٍٚ اييت تضٛت عد ٖرا ايكساز اٚ متتٓع عٔ
ا٫عرتاف ٖٛ َا تطُح ايٝ٘ ا٭َِ املتشد٠ َٔ اغرتاط ايعغ١ٜٛ يهٝإ يٝظ بدٚي١، اذ يٝظ 

ٖٞ  ،َٔ املعكٍٛ إ ايدٚي١ اييت تضٛت ي٬عرتاف بايهٝإ عغٛ يف ايٛناي١ املتدضض١
ذاتٗا تسؾض اٚ متتٓع عٔ ايتضٜٛت ي٬عرتاف بريو ايهٝإ "دٚي١" غري عغٛ يف ا٭َِ 

 .شد٠ بضؿ١ املساقباملت
مل تهٔ دٚي١ َطتك١ً عٓدَا مت ا٫عرتاف بٗا نعغٛ  ،ساي١ ْاَٝبٝا ،َجاٍ ع٢ً ذيو

بايسغِ َٔ إ دضاتري بعض ايٛنا٫ت تضٛز  ،ناٌَ يف عدد َٔ ايٛنا٫ت املتدضض١
ٖٚهرا  ،غري إ ازبُع١ٝ ايعا١َ اٚصت با٫عرتاف بٓاَٝبٝا نعغٛ ناٌَ ،ايعغ١ٜٛ يًدٍٚ ؾكط

( WHO)( ILOٚ)، 1977ٚ( عاّ FAOف بٗا نعغٛ ناٌَ يف )مت ا٫عرتا
ٚ(UNESCO ّيف عا )سككت ْاَٝبٝا اضتك٬هلا ٚبعدٖا مت  1990ٚيف عاّ  .(2)1978

                                                      

)1( Henry G. Schermers & Niels M. Bolkker, Op. Cit., p.124. 

اف ناميبيا "لع ترل بعج لسخحمة قياـ  ،( رأيا  استشتج فيوILOقجـ السدتذار القانػني لػ ) (8)
( حتى ترل ILOالعتخاؼ بيا كعزػ في ).. لحلظ فيي "ال يسكغ ا.الجولة السدتقمة"

الى االستقالؿ وتربح قادرة عمى مسارسة حقػقيا وتشفح جسيع التداماتيا تجاه عزػية 
 .السشطسة"

Despite an opinion by the ILO legal adviser concluding that 

Namibia "has not yet attained independent statehood" (…) it 

"cannot be admitted as a member of the ILO until it attained= 
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سٝح اْٗا يف ذيو ايٛقت انًُت ْاَٝبٝا نٌ املعاٜري يكٝاّ  ،ا٫عرتاف بٗا يف ا٭َِ املتشد٠
 .ايدٚي١

 ،2011غ١ٜٛ نا١ًَ يف ايْٝٛٝطهٛ عاّ ؾكد مت ا٫عرتاف بٗا بع ،اَا يف ساي١ ؾًططني
ٖٚرا ا٫عرتاف َٗد هلا اسبضٍٛ ع٢ً ٚعع "دٚي١ غري عغٛ بضؿ١ َساقب" يف ا٭َِ 

ٜٚس٣ ايبعض اْ٘ "َٔ  .، ٖرٙ املسس١ً مل متس بٗا ْاَٝبٝا2012تػسٜٔ ا٫ٍٚ  29يف  ،املتشد٠
ٚحبكٗا يف  ،ٗاايبدٜٗٞ إ قبٍٛ دٚي١ عغًٛا يف ٚنا٫ت َتدضض١ ٜعين اعرتاؾًا دٚيًٝا ب

إ ٖٓاى  ،ٚعبٔ َع ٖرا ايطسح خضٛصًا اذا َا عًُٓا .(1)ا٫ْغُاّ اىل ا٭َِ املتشد٠ ْؿطٗا"
د٫ًٚ غري َطتك١ً، ناهلٓد ٚايؿًبني اصبشتا اعغا٤ يف ازبُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشد٠ قبٌ 

 .(1946متٛش  4، ايؿًبني/ 1947اضتك٬هلُا )اهلٓد / آب
ْس٣ َٔ ايغسٚزٟ ايتطسم اىل عغ١ٜٛ ؾًططني يف  ،دزاض١متاغًٝا َع اٖداف ٖرٙ اي

ٚاييت ضعت ايطًط١  ،نإسد٣ ايٛنا٫ت املتدضض١ املستبط١ با٭َِ املتشد٠ ،ايْٝٛٝطهٛ
َٔ ادٌ زؾع َسنصٖا ايكاْْٛٞ اىل "دٚي١"  ،ايؿًطط١ٝٓٝ يًشضٍٛ ع٢ً ايعغ١ٜٛ ايها١ًَ ؾٝٗا

 .َساقب يف ا٭َِ املتشد٠
 ادلطهة انثانث

 ني يف يُظًح انيىَيسكىعضىيح فهسط
أدٌ اجملًظ ايتٓؿٝرٟ يًْٝٛٝطهٛ ايبشح يف قبٍٛ  1989تػسٜٔ ا٫ٍٚ  12يف 

ٚيف ايعاٖس دا٤  .ايرٟ ٜٓعكد ؾٝ٘ َ٪متسٖا ايعاّ 1991ؾًططني عغًٛا يف املٓع١ُ ست٢ عاّ 
 ٖٚٛ ٫ جيتُع ،ٖرا ايتأدٌٝ ٫ٕ امل٪متس ٖٛ ايرٟ ٜكسز قبٍٛ ا٫عغا٤ ازبدد بأغًب١ٝ ايجًجني

ٚنإ بإَهإ اجملًظ اٚ ثًح ايدٍٚ ا٫عغا٤ دع٠ٛ امل٪متس ايعاّ اىل  .ا٫ نٌ ضٓتني
 .(2)ا٫دتُاع يف دٚز٠ اضتجٓا١ٝ٥ يبشح ٖرٙ املطأي١ يٛ اصسٚا ع٢ً ذيو

                                                                                                                              

=independence, and become able to exercise all the rights and 

discharge all the obligations of membership in the organization". 

International Labor Conference, (64th Session, Provisional Record 

of Proceedings. No.24), p.p.20-22. Quoted in : Henery G. 

Schermers & Niles M. Boker, Op. Cit., p.57. 

 .341ص ،مرجر سابق ،بحث في كتاب ،دولة فمدصيغ ،د. صالح جػاد الكاضع (0)
وانطخ  .340ص ،مرجر سابق ،بحث في كتاب ،دولة فمدصيغ ،د. صالح جػاد الكاضع (8)

 .لسيثاؽ التأسيدي لسشطسة اليػنيدكػ( مغ ا9ؼ 84( و)ـ6ؼ 5نرػص )ـ/
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عصَٗا ع٢ً ايطعٞ  1989إ َٓع١ُ ايتشسٜس ايؿًطط١ٝٓٝ اعًٓت يف اٚا٥ٌ عاّ 
دٚي١ ؾًططني يف ايغؿ١ ايػسب١ٝ احملت١ً  يعغ١ٜٛ نا١ًَ يف ايْٝٛٝطهٛ ع٢ً اثس اع٬ٕ تػهٌٝ

 .1988مجٝعِٗ اعغا٤ يف ايْٝٛٝطهٛ يف عاّ  ،( دٚي١ بٗرٙ ايدٚي98١ٚقطاع غص٠ ٚاعرتؾت )
ٚبغػٛط َٔ قبٌ اي٫ٜٛات املتشد٠ ٚتٗدٜداتٗا املطتُس٠ بكطع متًٜٛٗا ملٓع١ُ ايْٝٛٝطهٛ 

ع ا٫َسٜهٞ يف َطًع ؾكد اصدز ايهْٛػس ،مل متٓح ؾًططني عغ١ٜٛ نا١ًَ ٫ٚ اْتطاب١ٝ
حيعس ؾُٝٗا متٌٜٛ أٟ ٚناي١ َتدضض١ يف ا٭َِ املتشد٠ تكبٌ  ،ايتطعٝٓات قاْْٛإ

َٔ خ٬ٍ اصدازٙ قاًْْٛا ٜكغٞ  2011نُا اْ٘ غدد عاّ  ،(1)ؾًططني ندٚي١ نا١ًَ ايعغ١ٜٛ
ؾإ اي٫ٜٛات املتشد٠ ضتٛقـ تًكا٥ًٝا  ،( نعغٛ يف َٓع١ُ دٚيPLO١ٝباْ٘ اذا اْغُت )

ٖٚرا ايكإْٛ ٫ ٜطُح يًس٥ٝظ إ ٜتذاٚشٙ اٚ ٜؿسض  ،ضٝبٗا َٔ متٌٜٛ املٓع١ُدؾع ْ
 .(2)ايؿٝتٛ ع٢ً تطبٝك٘

ؾكد َٓح ايعغ١ٜٛ ايها١ًَ يؿًططني يف  ،غري إ َٛقـ ايْٝٛٝطهٛ ٚإ دا٤ َتأخسًا
عغًٛا ناٌَ ايعغ١ٜٛ يف  ،سٝح قسز امل٪متس ايعاّ قبٍٛ اْغُاّ ؾًططني ،31/10/2011

( دٚي١ عغٛ صٛتت يضاحل ايكساز َٔ بٝٓٗا ؾسْطا ٚزٚضٝا 107ِ َٔ )ايْٝٛٝطهٛ بدع

                                                      

  ،اليػنيدكػ تسشح فمدصيغ عزػية كاممة (0)
http://www.bbc.net/news/arabic/2011/10/31  

 .81/00/8103: تاريخ الديارة
بانو يجب تخؾ السشطسات  ،( عمل وزيخ الخارجية االمخيكي )جيسذ بيكخ( ىحا السػقف8)

عزػية  .الفشية لعسميا التقشي وابعادىا عغ االمػر الدياسية الستعمقة باالعتخاؼ بأية دولة
  . .كاممة لفمدصيغ في اليػنيدكػ

http://www.samanews.com/index.php?act=show&=164319 

 وكحلظ، فمدصيغ تفػز بعزػية اليػنيدكػ.  .81/00/8103: تاريخ الديارة     
http://www.aljazeera.com/ news/arabic/2011/10/31  

لى عزػية . ويذار الى اف الػاليات الستحجة عادت ا81/00/8103 تاريخ الديارة:     
( 71، وتقجـ الػاليات الستحجة )0984بعج اف اندحبت مشيا عاـ  ،8113اليػنيدكػ عاـ 

ولخبسا  ،%( مغ ميدانية السشطسة88مميػف دوالر سشػيا  الى اليػنيدكػ أي ما يقجر بػ)
 .تربح عزػية فمدصيغ مكمفة  ماديا  

http://www.bbc.net/news/arabic/2011/10/31
http://www.samanews.com/index.php?act=show&=164319
http://www.aljazeera.com/%20news/arabic/2011/10/31
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( دٚي١ عد ايكساز بغُٓٗا اي٫ٜٛات املتشد٠ ٚنٓدا 14يف سني صٛتت ) ،ٚايضني ٚاضباْٝا
 .(1)( دٚي١ ناْت ضٜٛطسا ٚاسد٠ َٓٗا49ٚاَتٓع عٔ ايتضٜٛت ) ،ٚاملاْٝا

نا١ًَ يف  ؾاْ٘ حبضٍٛ ؾًططني ع٢ً عغ١ٜٛ ،ٚع٢ً صعٝد ا٭َِ املتشد٠
تٛدٗت ايطًط١ ايؿًطط١ٝٓٝ اىل ا٭َِ املتشد٠ يًشضٍٛ ع٢ً ٚعع "دٚي١ غري  ،ايْٝٛٝطهٛ

عغٛ بضؿ١ َساقب" بعد ؾػٌ دٗٛدٖا يٌٓٝ صؿ١ "ايدٚي١" ايها١ًَ ايعغ١ٜٛ ؾٝٗا بطبب 
اْ٘  ،ٜٚس٣ ايؿًططٕٝٓٝٛ بايتشسى عبٛ ا٭َِ املتشد٠ ،(2)ايؿٝتٛ ا٫َسٜهٞ يف صبًظ ا٫َٔ

جيطد تعاٌَ ا٭َِ املتشد٠ َع "ؾًططني" "ندٚي١" ست٢ يٛ مل تهٔ عغًٛا ناٌَ ايعغ١ٜٛ 
٭١ُٖٝ املػص٣ ايطٝاضٞ يٛدٛد "ايدٚي١ ايؿًطط١ٝٓٝ" ٚتعاٌَ اجملتُع ايدٚيٞ َعٗا  ،ؾٝٗا

ضٝاضًٝا ٚقاًْْٛٝا "ندٚي١" ٚنػدط َٔ اغداظ ايكإْٛ ايدٚيٞ بػض ايٓعس عٔ ْٛع 
 .(3)تشد٠عغٜٛتٗا يف ا٭َِ امل

                                                      

 ،الجوؿ االفخيكية وامخيكا الالتيشيةايجت القخار جسيع الجوؿ العخبية واالسالمية وتقخيبا  كل  (0)
وربا الغخبية ىي فخندا واسبانيا وبمجيكا والشخويج والشسدا ولػكدسبػرغ وايدمشجا. أودوؿ مغ 

 اليػنيدكػ تسشح فمدصيغ عزػية كاممة.
See, How UNESCO countries voted on Palestine membership, The 

Guardian, Nov. 1, 2011.  

http://www.gurdian.com.uk/world/2011/nov/01/unesco-countries-vote-

palestine-membership. 

 .81/00/8103: تاريخ الديارة
مع نطيخه  ،في مؤتسخ صحفيقج اعتبخت مػسكػ عمى لداف وزيخ خارجيتيا سيخغي الفخوؼ 

اف مشح فمدصيغ العزػية في اليػنيدكػ امخ قانػني  ،8100تذخيغ الثاني  01اإلماراتي في 
 .www.arabic.rt.com 01/00/8104 ،واف مجمذ ادارة اليػنيدكػ اجخى ترػيتا  قانػنيا  

 عاد الدياسية والقانػنية الستختبة عمى االعتخاؼ بجولة فمدصيغ، |"االبد. سميع دمحم الدعشػف  (8)
عمى  ،4/08/8108"|صػت األحخار, جخيجة يػمية اخبارية جدائخية|, مقاؿ مشذػر في 

 .8103مارس  3: خ الديارةتاري ،www.alahrar.com ،مػقع الجخيجة االلكتخوني
الستحجة الصمب الفمدصيشي لمعزػية الكاممة في األمع الستحجة بذكل رفزت الػاليات 

 .عمشي معتبخة  انو سيزخ بعسمية "الدالـ"
 ،ماؿ والتحجياتاآل –فمدصيغ في االمع الستحجة  ،نبيل الديمي (3)

 www.wafa.ps/arabicindex.php?action=detailid=11616  
 .3/3/8103تاريخ الديارة :     

http://www.gurdian.com.uk/world/2011/nov/01/unesco-countries-vote-palestine-membership
http://www.gurdian.com.uk/world/2011/nov/01/unesco-countries-vote-palestine-membership
http://www.arabic.rt.com/
http://www.alahrar.com/
http://www.wafa.ps/arabicindex.php?action=detailid=11616
http://www.wafa.ps/arabicindex.php?action=detailid=11616
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ٚتعد عغ١ٜٛ ؾًططني يف ايْٝٛٝطهٛ اختبازًا يتعصٜص سكٛم ا٫ْطإ ٚاسرتاّ ايكإْٛ ايدٚيٞ، 
ؾايتأنٝد ع٢ً َها١ْ ؾًططني ندٚي١ َٔ خ٬ٍ عغٜٛتٗا يف ايْٝٛٝطهٛ ٜٓػ٧ ضابك١ َسدع١ٝ 

ٚاملضادق١  ،ي٬ْغُاّ اىل ايٛنا٫ت املتدضض١ ا٫خس٣ ،يًدٍٚ املساقب١ يف ا٭َِ املتشد٠
مبا ؾٝٗا ْعاّ زَٚا  ،٢ً قا١ُ٥ املعاٖدات ايدٚي١ٝ املٛدع١ يد٣ ا٫َني ايعاّ يٮَِ املتشد٠ع

 .ا٫ضاضٞ يًُشه١ُ ازبٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ
ٚاييت  ،ٚدا٤ ايتضٜٛت بٓا٤ً ع٢ً ايتٛص١ٝ اييت زؾعٗا اجملًظ ايتٓؿٝرٟ يًُٓع١ُ

قرتاع يف امل٪متس بإساي١ ايكغ١ٝ ي٬ ،( دٚي١ عغ58ٛ( ممج٬ً َٔ اصٌ )40سعٝت بتأٜٝد )
ٖٚرا ايتضٜٛت ايرٟ دس٣ سٍٛ ايعغ١ٜٛ ايؿًطط١ٝٓٝ يف ايْٝٛٝطهٛ ٫  .ايعاّ يًْٝٛٝطهٛ

ممٔ حيل هلِ  ،ٜتطًب ض٣ٛ اغًب١ٝ ايجًجني َٔ ايدٍٚ ا٫عغا٤ املٛدٛد٠ باملٓع١ُ
 .( يف املٓع195١ُٚبدخٍٛ ؾًططني تضبح ايدٚي١ ) ،(1)( دٚي١ عغ194ٛايتضٜٛت ٚعددِٖ )

ٌ َٔ اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٫َسٜه١ٝ ٚاضسا٥ٌٝ َعازع١ غدٜد٠ دباٙ ايطًب ٚقد ابدت ن
ايؿًططٝين يًعغ١ٜٛ ايها١ًَ يف ايْٝٛٝطهٛ ٚايٛنا٫ت املتدضض١ ا٫خس٣ املستبط١ با٭َِ 

إ ايعغ١ٜٛ املطتٓد٠ اىل  ،ؾكد ضاقت اي٫ٜٛات املتشد٠ سذ١ َتٓاقغ١ َؿادٖا ،املتشد٠
ايضؿ١ قد قٛعت اهلدف َٔ ايتؿاٚض ع٢ً اتؿام صؿ١ ؾًططني ندٚي١ ٚاملسضد١ هلرٙ 

ؾكد نإ  ،اَا ايسد ا٫ضسا٥ًٝٞ .(2)ٚعع ْٗا٥ٞ َٔ غأْ٘ إ ٜعًٔ قٝاّ "ايدٚي١ ايؿًطط١ٝٓٝ"
                                                      

  ،معخكة فمدصيغ في اليػنيدكػ ،د. مانػيل سخكيذ حداسياف (0)
http://www.palestinmissionak. com/arabic/?p=2703  

ىي رفزت اربع دوؿ مغ اعزاء السجمذ اجخاء الترػيت و  .9/00/8104تاريخ الديارة     
( دولة امتشعت عغ 04في حيغ اف ) ،الػاليات الستحجة والسانيا ورومانيا والتفيا

 ،تفاصيل االعتخاض والسػافقة عمى عزػية فمدصيغ باليػنيدكػ .الترػيت
http://www.maannews.net/content.aspx?in=43405 

( مغ السيثاؽ التأسيدي 8ؼ 0وانطخ في ذلظ نز )ـ/ .5/00/8104يخ الديارة : تار     
في األمع الستحجة بشاء  عمى تػصية السجمذ  التي اجازت قبػؿ غيخ االعزاء ،لميػنيدكػ

 .التشفيحي ومػافقة السؤتسخ العاـ عمى التػصية بأغمبية ثمثي االصػات
لجسعية العسػمية لسشطسة األمع الستحجة لمتخبية قالت وكيمة وزارة التعميع االمخيكية في ا (8)

: "اف الترػيت عمى انزساـ الفمدصيشييغ لثقافة مارثا كانتخ قبيل الترػيتوالعمـػ وا
صخح السبعػث االسخائيمي  ،وفي ىحا الذأف ،لميػنيدكػ سابق ألوانو ويؤتي نتائج عكدية"

 =عمى ترػيت لالنزساـ اف "اسخائيل" تقخ بأف الفمدصيشييغ سيحرمػف  ،نسخود بخكاف

http://www.maannews.net/content.aspx?in=43405
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( ٚسد٠ ضه١ٝٓ 2000قسازات اربرتٗا اسبه١َٛ ا٫ضسا١ًٝٝ٥ َٔ غأْٗا تطسٜع ٚتري٠ بٓا٤ )
 ،ًطط١ٝٓٝ اىل ايطًط١ ايؿًطط١ٝٓٝٚٚقـ ذبٌٜٛ ايعا٥دات ايغسٜب١ٝ ايؿ ،اضتٝطا١ْٝ يف ايكدع

 .( ًَٕٝٛ د٫ٚز ضًٜٓٛا ؾغ٬ً عٔ تعًٝل َطاُٖتٗا يف َٝصا١ْٝ ايْٝٛٝطه220ٛٚايبايػ١ )
َٚٔ تداعٝات ٖرا املٛقـ ع٢ً َٓع١ُ ايْٝٛٝطهٛ اْ٘ تطبب يف اش١َ اقتضاد١ٜ يف 

ا سكُٗا ٚيف ْؿظ ايٛقت تكٍٛ ايْٝٛٝطهٛ إ اي٫ٜٛات املتشد٠ ٚاضسا٥ٌٝ ؾكدت ،ايْٝٛٝطهٛ
 .(1)يف ايتضٜٛت يف املٓع١ُ بطبب عدّ تكدميُٗا ٭ٟ ايتصاّ بػإٔ َطاُٖتُٗا املاي١ٝ ؾٝ٘

ف/ب( َٔ املٝجام ايتأضٝطٞ اييت دا٤ ؾٝٗا : "٫ جيٛش ٭ٟ  8ٖٚرا َا ْضت عًٝ٘ )ّ/
دٚي١ إ تػرتى يف ايتضٜٛت يف امل٪متس ايعاّ اذا نإ صبُٛع ا٫غرتانات املطتشك١ عًٝٗا 

ٖٚٞ تسأٖ ع٢ً ايدعِ ايعسبٞ ٚايدٚيٞ  .(2)ؼ املطا١ُٖ املاي١ٝ املطًٛب١ َٓٗا"ٜؿٛم َبً
 .يًدسٚز َٔ اشَتٗا املاي١ٝ

تكس عغ١ٜٛ نا١ًَ  ،ٚتعد ايْٝٛٝطهٛ اٍٚ ٚناي١ َتدضض١ َستبط١ با٭َِ املتشد٠
ٚا٫عرتاف بؿًططني يف  ."يؿًططني" بعد ضٓٛات ط١ًٜٛ َٔ ٚععٗا نعغٛ َساقب

ؾإ عغ١ٜٛ  ،مبع٢ٓ اخس ،غري َباغس يف عغٜٛتٗا يف ا٭َِ املتشد٠ ايْٝٛٝطهٛ ي٘ تأثري
يهٓٗا تكٟٛ ايدؾاع عٔ  ،ايْٝٛٝطهٛ يٝطت بطاق١ دخٍٛ اٚتَٛاتٝه١ٝ يٮَِ املتشد٠

صشٝح إ دضتٛز ايْٝٛٝطهٛ ٜٓط ع٢ً إ عغ١ٜٛ  ،ايعغ١ٜٛ ايها١ًَ يف ا٭َِ املتشد٠
ٓ٘ ٫ ٜٓط ع٢ً إ ايعغ١ٜٛ سل يه ،ا٭َِ املتشد٠ ذبٌُ َعٗا سل عغ١ٜٛ ايْٝٛٝطهٛ

َتبادٍ ٭عغا٤ ايْٝٛٝطهٛ ي٬ْغُاّ يٮَِ املتشد٠ ؾٗرا اسبل غري َهؿٍٛ ٫ يف َٝجام 
يهٔ ميهٔ ا٫ؾاد٠ َٔ َتطًبات عغ١ٜٛ  .(3)ا٭َِ املتشد٠ ٫ٚ يف دضتٛز ايْٝٛٝطهٛ

ططني ٖٞ اييت ميهٔ اضتدداَٗا يدعِ ايديٌٝ ايرٟ ٜ٪ند إ ؾً ،ايْٝٛٝطهٛ ٖٚٛ قٝاّ ايدٚي١

                                                                                                                              

مػضحا   ،شبقا  لحداب االصػات الحي قسشا بو" ،الى اليػنيدكػ كعزػ كامل العزػية=
اف "اسخائيل ستشزع الى الػاليات الستحجة في سحب تسػيميا مغ السشطسة التابعة لألمع 

 .مرجر سابق ،د. مانػيل سخكيذ حداسياف ،الستحجة"
تاريخ  .http://www.alhaya.ps/arch ،يدكػفمدصيغ عزػ كامل في مشطسة اليػن (0)

 .9/00/8104الديارة :
 .ؼ/ب( مغ السيثاؽ التأسيدي ليػنيدكػ 8انطخ نز )ـ/ (8)
 .( مغ السيثاؽ التأسيدي لميػنيدكػ0ؼ 8انطخ نز )ـ/ (3)

http://www.alhaya.ps/arch
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ٚع٢ً ذيو بٓت ايْٝٛٝطهٛ اضاضٗا ايكاْْٛٞ يف َٓح ؾًططني ايعغ١ٜٛ  .(1)اضاضًا دٚي١
 ،ايها١ًَ ٚاعتربتٗا دٚي١ َعرتف بٗا َٔ قبٌ اعغا٤ يف ايْٝٛٝطهٛ ٚيف ا٭َِ املتشد٠

َٚطتٓد٠ يف ايٛقت ْؿط٘ اىل ا٫عرتاف بٗا َٔ قبٌ َٓعُات اق١ًُٝٝ ٚزبإ دٚي١ٝ تابع١ 
 .(2)املتشد٠مل٪ضطات ا٭َِ 

َٔ إ ايطًط١ ايؿًطط١ٝٓٝ تطازعت يف اسبضٍٛ ع٢ً عغ١ٜٛ  ،ٜٚعًٌ ايبعض
ٚاْٗا اربرت ٖرٙ اشبط٠ٛ َٔ ادٌ تضعٝد ايغػط ع٢ً املٓع١ُ  ،نا١ًَ يف ايْٝٛٝطهٛ

بايبشح عٔ َ٪ضطات َستبط١ بٗا بٗدف اسبضٍٛ ع٢ً اعرتاف يف  ،(UNايدٚي١ٝ )
تشد٠ ا٫َسٜه١ٝ باضتدداّ سل ايٓكض )ايؿٝتٛ( يف بعد اع٬ٕ اي٫ٜٛات امل ،عغٜٛتٗا ايها١ًَ

اًٍٜٛ  23صبًظ ا٫َٔ إلدٗاض طًب ؾًططني ايعغ١ٜٛ يف ا٭َِ املتشد٠ ايرٟ تكدَت ب٘ يف 
ؾايطًط١ ايؿًطط١ٝٓٝ قطعت غٛطًا ط٬ًٜٛ َٔ  ،يهٓٓا ْس٣ إ ايعهظ ٖٛ ايضشٝح .2011

بايسغِ َٔ نْٛٗا نٝإ  ،غُازايغػط ٚا٫ؾػاٍ َا مل تكطع٘ غريٖا َٔ ايهٝاْات يف ٖرا امل
ٚاستؿعت بٗرا ايرتتٝب داخٌ ايْٝٛٝطهٛ ٚاع٬ْٗا  1974َساقب يف ا٭َِ املتشد٠ َٓر عاّ 

خضٛصًا  2011يهٓٗا مل ذبضٌ ع٢ً عغ١ٜٛ ايْٝٛٝطهٛ ا٫ يف عاّ  ،1988ا٫ضتك٬ٍ عاّ 
طهٛ يف عاّ اذا َا عًُٓا إ ايطًط١ ايؿًطط١ٝٓٝ تكدَت بطًب ايعغ١ٜٛ ايها١ًَ يف ايْٝٛٝ

تكدَت بطًب  1995، ٚيف عاّ (3)ٚنسزت تكدمي٘ يف نٌ دٚز٠ َٔ دٚزات امل٪متس ايعاّ ،1989

                                                      

 .( مغ السيثاؽ التأسيدي لميػنيدكػ8ؼ 8انطخ نز )ـ/ (0)
 ،0977وفمدصيغ عزػ في المجشة االقترادية واالجتساعية لغخبي اسيا مشح عاـ  (8)

 ،وىي كامل العزػية في جامعة الجوؿ العخبية ،ومجسػعة دوؿ اسيا والسحيط اليادي
 والريغ. 77وحخكة عجـ االنحياز ومشطسة التعاوف االسالمي ومجسػعة الػ

باريذ قبػؿ انزساـ فمدصيغ عزػا  كامل  قخر السؤتسخ العاـ لميػنيدكػ السشعقج في (3)
.. وبحلظ تشتقل فمدصيغ مغ عزػ مخاقب الى عزػ كامل .العزػية في اليػنيدكػ

العزػية تتستع بكل االمتيازات التي تتستع بيا الجوؿ االعزاء االخخى، وقج نز القخار 
ي قجـ عمى : "اف السؤتسخ العاـ اذ يشطخ في شمب انزساـ فمدصيغ الى اليػنيدكػ الح

احاط عمسا  باف  ،وكخر تقجيسو في كل دورة مغ دورات السؤتسخ العاـ ،0989عاـ 
فمدصيغ تقبل السيثاؽ التأسيدي لميػنيدكػ، وانيا مدتعجة لمػفاء بااللتدامات التي ستمقى 

احاط عمسا   وكسا ،ودفع اشتخاكاتيا السالية الى السشطسة ،عمى عاتقيا بسػجب انزساميا
 =انزساـ فيحي قج اوصى في دورتو الدابعة والثسانيغ بعج السائة بقبػؿالسجمذ التش باف
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ٚذات املٛاقـ ٚمت تؿعٌٝ ٖرا ايطًب يف عاّ  ،ثاْٞ بػهٌ زمسٞ ٚٚادٗت ْؿظ ايعكبات
2011(1). 

صادقت ؾًططني بضؿتٗا "دٚي١" ع٢ً  ،ٚبعد ا٫ْغُاّ يعغ١ٜٛ ايْٝٛٝطهٛ
ٚبريو اصبشت دٚي١ طسف يف مثا١ْٝ اتؿاقٝات ٚبسٚتٛن٫ٛت  ،يًُٓع١ُاملٝجام ايتأضٝطٞ 

بػإٔ محا١ٜ املًه١ٝ  1954مبا ؾٝٗا اتؿاق١ٝ ٫ٖاٟ يعاّ  ،ذات ص١ً َٓبجك١ عٔ ايْٝٛٝطهٛ
ٚبريو ؾإ ؾًططني  .(2)ٚايربٚتٛنٛيني املًشكني بٗا ،ايجكاؾ١ٝ اثٓا٤ ايٓصاعات املطًش١

تازخي١ٝ اييت ذباٍٚ "اضسا٥ٌٝ" تٜٗٛدٖا اٚ ا٫ضت٤٬ٝ تطتطٝع محا١ٜ املٛاقع ايرتاث١ٝ ٚاي
 .عًٝٗا اٚ تدَريٖا

تسغٝح املٛاقع ايتازخي١ٝ  ،ٚع٢ً ذيو ضتتٝح عغ١ٜٛ ؾًططني يف ايْٝٛٝطهٛ
ٚايرتاث١ٝ يف ا٫زاعٞ ايؿًطط١ٝٓٝ احملت١ً ٚايكدع ع٢ً قا١ُ٥ ايرتاخ ايعاملٞ يف املٓع١ُ 

اَس مل تهٔ تتُهٔ َٓ٘ ايطًط١ ايؿًطط١ٝٓٝ ٖٚٞ  ٖٚٛ .سبُاٜتٗا َٔ ا٫عتدا٤ات ا٫ضسا١ًٝٝ٥
ٚبايؿعٌ سككت ؾًططني ٖرا املهطب سٝح اعاؾت  .(3)تػازى بضؿ١ َساقب يف املٓع١ُ

                                                                                                                              

فاف السؤتسخ العاـ يقخر قبػؿ فمدصيغ عزػا  في  ،فمدصيغ الى عزػية اليػنيدكػ=
انطخ نز قخار السؤتسخ العاـ لميػنيدكػ قبػؿ فمدصيغ عزػا  كامال  في  .اليػنيدكػ"
  ،عمى مػقع وفا ،شي الفمدصيشيمخكد السعمػمات الػش ،30/01/8100اليػنيدكػ 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=7392 
 .0/00/8104تاريخ الديارة :      

  .مرجر سابق ،دمحم شخيف (0)
التأسيدي لميػنيدكػ  عمى "فمدصيغ" اف تػقع عمى السيثاؽ ،حتى تربح العزػية فعمية (8)

 .وترادؽ عميو ،في ارشيف حكػمة السسمكة الستحجة في لشجف ،السػجػد ليحه الغاية
 ترػيت السجتسع الجولي لرالح عزػية فمدصيغ في اليػنيدكػ دعع لمحخية والعجالة،

 http://www.arabic.peopel.com/31662/7631804.html  
 .0/00/8104: تاريخ الديارة     

 ،سعي فمدصيشي لزع مػاقع تاريخية فمدصيشية لقائسة التخاث العخبي ،د. ايساف عخيقات (3)
www.bbc.com.  : وقج سعى الفمدصيشيػف مشح عاـ  .01/00/8104تاريخ الديارة

كشيدة السيج ومجيشة بيت لحع ضسغ قائسة التخاث العخبي لسشطسة لتخشيح  ،8113
لكػف الجانب الفمدصيشي يذارؾ برفة  ،اال اف ىحه السداعي لع تتكل بالشجاح ،اليػنيدكػ

 =،لكغ حرػلو عمى عزػية في مشطسة تشذط في ىحا السجاؿ ،مخاقب في السشطسة

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=7392
http://www.arabic.peopel.com/31662/7631804.html
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
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زغِ ا٫ستذادات يف  ،2012نٓٝط١ املٗد ٚبٝت سبِ اىل قا١ُ٥ ايرتاخ ايعاملٞ يف سصٜسإ 
 .اي٫ٜٛات املتشد٠

اْٗا ضبؿٌ َِٗ يتطبٝل ايكإْٛ طاملا بسٖٓت ع٢ً  ،ٚاسبكٝك١ إ ٖرٙ املٓع١ُ
 ،ايدٚيٞ ؾُٝا ٜتعًل باملُازضات ا٫ضسا١ًٝٝ٥ غري املػسٚع١ يف ا٫زاعٞ ايؿًطط١ٝٓٝ احملت١ً

ست٢ قبٌ َٓح ؾًططني ايعغ١ٜٛ ؾٝٗا، ؾكد اداْت ايْٝٛٝطهٛ َسازًا ٖرٙ املُازضات يف 
بٌ  ،ايؿًطط١ٝٓٝٚزقابتٗا ايػدٜد٠ ع٢ً املدازع ٚازباَعات  ،ايكدع َٚدٕ ايغؿ١ ايكدمي١

اْٗا سدت بايْٝٛٝطهٛ ٫ٕ تػرتط ع٢ً اضسا٥ٌٝ إ متتجٌ ٫يتصاَاتٗا َٔ ادٌ املػازن١ يف 
 .(1)بساصبٗا ٚا٫ضتؿاد٠ َٔ َصاٜا ايعغ١ٜٛ ؾٝٗا

قاًْْٛٝا  ٜٛؾس هلا غطا٤ً ،1954نُا إ اْغُاّ ؾًططني اىل اتؿاق١ٝ ٫ٖاٟ يط١ٓ 
ايدٍٚ ا٫عغا٤ َٔ قطع اثس١ٜ ذات اصٌ ميهٓٗا َٔ املطايب١ باإلؾضاح عُا يف سٛش٠ 

ٚصًت ايٝٗا بض٠ٛ غري َػسٚع١، يًتشؿغ عًٝٗا َٚٓع تضدٜسٖا اٚ عسعٗا اىل إ  ،ؾًططٝين
ٚميهٔ يؿًططني إ تطايب حبكٛقٗا ايطٝاد١ٜ ع٢ً املٝاٙ  .تعاد اىل َٛطٓٗا ا٫صًٞ

اييت صادقت ٚ ،2001مبٛدب اتؿاق١ٝ محا١ٜ ايرتاخ املػُٛز باملٝاٙ يط١ٓ  ،ايؿًطط١ٝٓٝ
ملطاعدتٗا يف ؾسض ضٝطستٗا ع٢ً املٝاٙ ا٫ق١ًُٝٝ ايؿًطط١ٝٓٝ قباي١  ،2011عًٝٗا عاّ 

سٝح ميهٔ ايطعٔ  ،ضاسٌ قطاع غص٠، اييت تؿسض عًٝ٘ اضسا٥ٌٝ سضازًا حبسًٜا َٓر ضٓٛات
يف تسضِٝ سدٚد ايبشس ا٫قًُٝٞ  ،2001َٔ خ٬ٍ املكّٛ ا٫ضاضٞ ٫تؿاق١ٝ  ،يف ٖرا اسبضاز

بٓا٤ًا ع٢ً َا متٓش٘ ا٫تؿاق١ٝ يًدٍٚ َٔ سل سضسٟ يف تٓعِٝ ٚتسخٝط ا٫ْػط١  ،ي١يهٌ دٚ
اييت تطتٗدف ايرتاخ ايجكايف املػُٛز باملٝاٙ ايداخ١ًٝ َٚٝاٖٗا ا٫زخب١ًٝٝ ٚحبسٖا 

                                                                                                                              

سة التخاث الحزاري العالسي سيتيح تذخيح اكثخ مغ عذخيغ مػقعا  تاريخيا  عمى قائ=
  .التابعة لميػنيدكػ

عشجما عمقت اليػنيدكػ كل مداعجاتيا السػجية 0974ما حجث عاـ  ،ومغ ذلظ (0)
والتي اديشت عمى نصاؽ  ،"إلسخائيل" حيغ استيجفت حفخياتيا البمجة القجيسة مغ القجس

البخاليسي وكيف اف محاولة اسخائيل ضع الحـخ ا 8101كسا اكجت اليػنيدكػ عاـ  .واسع
 ،البصاركة في الخميل ومدجج بالؿ بغ رباح وقبخ راحيل لقائسة التخاث الػششي االسخائيمي

وفي مصمع عاـ  ،تسثل انتياكات لمقانػف الجولي واتفاقات اليػنيدكػ وقخارات األمع الستحجة
وعدت ذلظ  ،ححفت اسخائيل السػقعيغ مغ قائسة السػاقع التي ستخزع لمتخميع 8108

 مرجر سابق. ،د. ايساف عخيقات .عتبارات ماليةال
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٬ًَٝ( حبسًٜا َٔ  12ٖٚٛ ازبص٤ َٔ ا٫زض ايطٝاد١ٜ يًدٚي١ اييت متتد ست٢ ) .(1)ا٫قًُٝٞ
( ٬ًَٝ حبسًٜا اخس٣ ميازع ؾٝٗا 24ايدٍٚ ٖرا اسبل عُٔ َطاس١ )نُا متٓح  .(2)ايطاسٌ

ٚهلا إ تٓعِ اْػط١ ايتٓكٝب يف َٓاطكٗا ا٫قتضاد١ٜ  ،ا٫ختضاظ ٭غساض خاص١
 .(3)( ٌَٝ حبس200ٟٚازبسف ايكازٟ ملطاؾ١ ) ،اشبايض١

 24اْػا٤ َٓطك١ ضٝطس٠ اثس١ٜ متتد ) ،ٚيًطًط١ ايؿًطط١ٝٓٝ يف ضبٌٝ ذبكٝل ذيو
حبسًٜا قباي١ ضاسٌ غص٠ يػسض ؾسض ايطٝطس٠ ايؿًطط١ٝٓٝ ع٢ً ايرتاخ احملتٌُ  ٬ًَٝ(

ٚميهٓٗا نريو املطايب١ بايطٝطس٠ ع٢ً َٛازد ايبشس املٝت َٚٓطكت٘  .ٚدٛدٙ ذبت َٝاٙ غص٠
 .(4)اييت ربغع يًطٝطس٠ غب٘ اسبضس١ٜ ا٫ضسا١ًٝٝ٥

َٔ  ،نيضتدعِ قدز٠ ؾًطط ،ٜتغح مما تكدّ إ ايعغ١ٜٛ يف اطاز ايْٝٛٝطهٛ
ع٢ً اضرتداد تساثٗا ايجكايف ٚاضتعاد٠ ايطٝطس٠  ،خ٬ٍ ا٫تؿاقٝات اييت اصبشت طسؾًا ؾٝٗا

يػسض اداز٠ َٛاقعٗا ايرتاث١ٝ اٚ اييت  ،ٚممازض١ سكٛقٗا ايطٝاد١ٜ ع٢ً ازعٗا َٚٝاٖٗا ،عًٝ٘
َٔ غأْٗا تكٝٝد قدز٠ "اضسا٥ٌٝ" ع٢ً تكدِٜ املٛاقع ايؿًطط١ٝٓٝ يًْٝٛٝطهٛ عُٔ قا٥ُتٗا 

إ متهٓت ايطًط١ ايؿًطط١ٝٓٝ َٔ اضتجُاز اْغُاَٗا اىل ٖرٙ  ،ٜٚتشكل ذيو ،يًرتاخ ايٛطين
اييت دا٤ت يت٪ند ع٢ً َها١ْ  ،َطتػ١ًً عغٜٛتٗا يف ايْٝٛٝطهٛ ،ا٫تؿاقٝات بػهٌ قاْْٛٞ

ٚع٢ً صعٝد ا٭َِ املتشد٠ ؾاْ٘ حبضٍٛ ؾًططني ع٢ً ايعغ١ٜٛ يف  .ؾًططني "ندٚي١"
ط١ ايٛط١ٝٓ ايؿًطط١ٝٓٝ اىل ا٭َِ املتشد٠ يًشضٍٛ ع٢ً ٚعع تٛدٗت ايطً ،ايْٝٛٝطهٛ

ٚؾل ادسا٤ات اداز١ٜ ٚقا١ْْٝٛ اؾسشتٗا املُازض١ ايع١ًُٝ يف  ."دٚي١ غري عغٛ بضؿ١ َساقب"
ٚمبا حيكل هلا ا٫عرتاف بضؿ١ ايدٚي١ ٫ضتهُاٍ ايعٓاصس ايكا١ْْٝٛ يكٝاّ ٖرٙ  ،ا٫َِ املتشد٠

 .ايدٚي١ يف املٓع١ُ ا٫مم١ٝ
 
 

                                                      

( مغ االتفاقية الخاصة بحساية التخاث السغسػر بالسياه لعاـ 0ؼ 7انطخ نز )ـ/ (0)
8110. 

 .0988( مغ اتفاقية األمع الستحجة لقانػف البحار لدشة 3( و)ـ/8انطخ نز )ـ/ (8)
خاث السغسػر بالسياه لعاـ ( مغ االتفاقية الخاصة بحساية الت83( و)ـ/8انطخ نز )ـ/ (3)

8110. 
 .مرجر سابق ،د. ايساف عخيقات (4)
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 حـاماخل
بعد إ عسعٓا ايعغ١ٜٛ يف ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١ تٛصًٓا اىل ا٫ضتٓتادات 

 ٚاملكرتسات ا٫ت١ٝ :
 أ٫ًٚ : ا٫ضتٓتادات

إ ايعغ١ٜٛ يف ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١ ٫ تكتضس ؾكط ع٢ً ايدٍٚ ا٫عغا٤ يف  .1
يف ا٫َِ  ؾكد ْعُت دضاتري بعض ايٛنا٫ت قبٍٛ دٍٚ غري اعغا٤ ،ا٫َِ املتشد٠

نُا ْعِ ايبعض َٓٗا ايٝات ٚغسٚط ٫ْغُاّ نٝاْات مل تبًؼ ايٛصـ  ،املتشد٠
 .ايكاْْٛٞ يًدٍٚ يف عغٜٛتٗا

إ قبٍٛ نٝاْات مل تبًؼ ٚصـ ايدٍٚ يف ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١ دا٤ بطبب  .2
اييت ذبتِ تكدِٜ اشبدَات ايؿ١ٝٓ ٚايتدضض١ٝ نايضش١  ،طبٝعتٗا ايؿ١ٝٓ غري ايطٝاض١ٝ

يتشكٝل اٖداؾٗا يف بًٛؽ مجٝع ايػعٛب ازؾع َطت٣ٛ  ،يتعًِٝ ٚايجكاؾ١ َٚا اىل ذيوٚا
ممهٔ َٔ ٖرٙ اشبدَات ضٛا٤ ناْت ٖرٙ ايػعٛب َٓتع١ُ يف دٚي١ اٚ غري َٓتع١ُ يف 

عغٛ اٚ غري عغٛ يف ا٭َِ  ،ٚضٛا٤ ناْت ايدٍٚ ذات ضٝاد٠ اٚ غري َطتك١ً ،دٚي١
 .املتشد٠

١ٜٛ ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١ ٜٓبػٞ إ تهٕٛ َستبط١ إ ايهٝاْات اييت تكبٌ يف عغ .3
ٚتتُتع بعغ١ٜٛ اسد٣ ايًذإ  ،بع٬ق١ قا١ْْٝٛ يف ا٫َِ املتشد٠ حباي١ املساقب١

  .ايتدضض١ٝ ا٫ق١ًُٝٝ اٚ ايدٚي١ٝ

ضازت املُازض١ ايع١ًُٝ يف ا٫َِ املتشد٠ ع٢ً إ َٓح ايدٍٚ غري ا٫عغا٤ اٚ ايدٍٚ  .4
يت مل تبًؼ ايٛصـ ايكاْْٛٞ يًدٚي١ َسنص ايدٚي١ املساقب يف ا٭َِ احملت١ً اٚ ايهٝاْات اي

املتشد٠ إ ٖٞ اصبشت عغًٛا يف ٚناي١ اٚ انجس َٔ ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١ حبٝح 
 اصبشت اِٖ غسط َٔ غسٚط اسبضٍٛ ع٢ً ٖرا املسنص. 

عرتاف بٗا إ زب٤ٛ ايهٝاْات غري ايدٍٚ اٚ ايدٍٚ غري ا٫عغا٤ يف ا٫َِ املتشد٠ اىل ا٫ .5
قبٌ ايتكدّ بتطٜٛس َسنصٖا اىل دٚي١  ،عغًٛا يف اسد٣ ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١

َساقب يف ا٭َِ املتشد٠، ٜأتٞ َٔ نٕٛ َٛاثٝل غايب١ٝ ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ ذبدد ايعغ١ٜٛ 
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تتُتع ٫ٚ  ،ؾٝٗا ببًٛؽ َكدّ ايطًب ايٓضاب ايكاْْٛٞ املٓضٛظ عًٝ٘ يف تًو املٛاثٝل
 .دٗاض طًب قبٛهلا يف ايٛناي١حبل ايؿٝتٛ إل ايدٍٚ ايهرب٣

إ اغرتاط ايعغ١ٜٛ يف ٚناي١ اٚ انجس َٔ ايٛنا٫ت ايدٚي١ٝ املتدضض١ يهٝإ يٝظ  .6
ٜطتٓد ع٢ً  ،ي٬عرتاف ب٘ بضؿ١ ايدٚي١ املساقب غري ايعغٛ يف ا٫َِ املتشد٠ ،بدٚي١

ٖٚٛ َا  ،ايها١ًَاعرتاف ايٛناي١ املتدضض١ بايهٝإ اعرتاؾًا دٚيًٝا مبٓشٗا ايعغ١ٜٛ 
ست٢  ،ٜعين إ ٖرا ايهٝإ َتشكل ؾٝ٘ املتطًبات ا٫ضاض١ٝ يًعغ١ٜٛ ٖٚٞ قٝاّ ايدٚي١

 .يٛ ناْت غري َطتك١ً

عّبد ايطسٜل اَاّ ا٫عرتاف بايهٝإ  2011إ عغ١ٜٛ ؾًططني يف ايْٝٛطهٛ عاّ  .7
اْٞ تػسٜٔ ايج 29ايؿًططٝين بضؿ١ ايدٚي١ املساقب غري ايعغٛ يف ا٫َِ املتشد٠ يف 

2012. 

 ثاًْٝا : املكرتسات
إ سضٍٛ نٝإ يٝظ بدٚي١ اٚ دٚي١ غري َطتك١ً ع٢ً عغ١ٜٛ نا١ًَ يف اسد٣ ايٛنا٫ت  .1

٫ ٜػري سكٝك١ ايٛاقع ايكاْْٛٞ هلرٙ ايدٚي١ َٔ سٝح اْٗا دٚي١  ،ايدٚي١ٝ املتدضض١
٫ٚ ٜرتتب ع٢ً ٖرٙ ايعغ١ٜٛ َٓشٗا ا٫ضتك٬ٍ ست٢ َع ا٫عرتاف هلا بضؿ١  ،ضبت١ً

ا٫ إ ٖرٙ ايٛنا٫ت تطتطٝع إ تػري اشبطاب ايطٝاضٞ دباٙ ايدٚي١  ،يدٚي١ ايعغٛا
ٚميهٔ ايٓعس ايٝٗا ع٢ً اْٗا  ،ايكا١ُ٥ با٫ست٬ٍ ٚاييت ٖٞ دٚي١ عغٛ يف ايٛناي١ ْؿطٗا

يرا ْكرتح تؿعٌٝ  ،دٚي١ عغٛ ذبتٌ دٚي١ اخس٣ عغٛ يف ْؿظ ايٛناي١ املتدضض١
١ُ با٫ست٬ٍ َٚطايبتٗا َٔ خ٬ٍ ايدٍٚ ا٫عغا٤ يف اشبطاب ايكاْْٛٞ َع ايدٚي١ ايكا٥

ٚاُٖٗا  ،ايٛناي١ ايدٚي١ٝ املتدضض١ با٫يتصاّ بكٛاعد ا٫ست٬ٍ َٚباد٨ ايكإْٛ ايدٚيٞ
 .َبدأ سل ايػعٛب يف تكسٜس َضريٖا ٚسسٜتٗا ٚاقا١َ دٚيتٗا املطتك١ً

ناٌَ املٛاقع ْكرتح اعاؾ١  ،ؾُٝا ٜتعًل بعغ١ٜٛ ؾًططني ايها١ًَ يف َٓع١ُ ايْٝٛطهٛ .2
سبُاٜتٗا َٔ  ،ايرتاث١ٝ ٚايتازخي١ٝ ايؿًطط١ٝٓٝ ع٢ً ٥٫ش١ ايرتاخ ايعاملٞ يف ايْٝٛطهٛ

ايتدسٜب ٚايتدَري ايرٟ تطع٢ ايٝ٘ اضسا٥ٌٝ اٚ َٔ تٜٗٛدٖا اٚ َٔ ا٫ضت٤٬ٝ عًٝٗا بعد 
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اىل ا٫تؿاقٝات ايدٚي١ٝ  ،اْغُاّ ايدٚي١ ايؿًطط١ٝٓٝ )احملت١ً( ايعغٛ يف ايْٝٛطهٛ
 .١ حبُا١ٜ ايرتاخ ايجكايف ٚاملًه١ٝ ايجكاؾ١ٝاشباص

The Authors declare That there is no conflict of interest 

 ادرـدلصا

 أ٫ًٚ : املضادز بايًػ١ ايعسب١ٝ
 ايهتب - أ

دزاض١ يف ايٓعس١ٜ ايعا١َ ٚاملٓعُات  –ايتٓعِٝ ايدٚيٞ  ،د. غًيب, ابساِٖٝ امحد .1
 .(1982 ،بريٚت ،يٓػسايدٚي١ٝ ) ايداز ازباَع١ٝ يًطباع١ ٚا

 ،داز ايٓٗغ١ ايعسب١ٝ ،2)ط،ايٛضٝط يف قإْٛ املٓعُات ايدٚي١ٝ ،د. ابٛ ايٛؾا, امحد .2
 (.1985 ،ايكاٖس٠

-2009 ،داَع١ بٓٗا –ايتٓعِٝ ايدٚيٞ ايعاملٞ)ن١ًٝ اسبكٛم  ،د. ع٬ّ, اميإ امحد .3
2010). 

 .(1970 ،بػداد ،َطبع١ غؿٝل ،1املٓعُات ايدٚي١ٝ )ط ،د. ايعطاز, سطٔ .4
د. ٜٛضـ, خايد ضعد اْضازٟ، ايٛظٝؿ١ ايتػسٜع١ٝ ملٓع١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ)داز  .5

 (.2012 ،ا٫ضهٓدز١ٜ ،ازباَع١ ازبدٜد٠

ادٗص٠ ا٭َِ املتشد٠، َٛضٛع١  –د. ايؿت٬ٟٚ, ضٌٗٝ سطني، ا٭َِ املتشد٠  .6
 .(2011 ،عُإ ،، داز اسباَد يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع1ط ،2املٓعُات ايدٚي١ٝ )ز

طباع١ ْٚػس داز ايػ٪ٕٚ  ،1َباسح يف ايكإْٛ ايدٚيٞ) ط ،ايهاظِ, صاحل دٛادد.  .7
 .(1991 ،بػداد ،اؾام عسب١ٝ ،ايجكاؾ١ٝ ايعا١َ

)داز  United Nationد. خًٝؿ١, عبد ايهسِٜ عٛض، قإْٛ املٓعُات ايدٚي١ٝ  .8
 .(2013ا٫ضهٓدز١ٜ,  ،ازباَع١ ازبدٜد٠

دٚي١ٝ ٚا٫سهاّ ايعا١َ ٚاِٖ املٓعُات د. ضًطإ, عبد اهلل عًٞ عبٛ، املٓعُات اي .9
 .(2010 ،، َطبع١ داَع١ دٖٛى1ايعامل١ٝ ٚا٫ق١ًُٝٝ ٚاملتدضض١ )ط

 .(1979 ،ايكاٖس٠ ،ايتٓعِٝ ايدٚيٞ )عامل ايهتب ،د. ايؿاز, عبد ايٛاسد .10
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 .(1975 ،ايكاٖس٠ ،د. ابساِٖٝ, عًٞ، ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ )داز ايٓٗغ١ ايعسب١ٝ .11

 ،تعسٜب عباع ايعُس)داز ا٫ؾام ازبدٜد٠ ،َِ املتشد٠ يف زبع قسٕا٭ ،اٜػًربغس, ن٬زى .12
 .(1970 ،بريٚت

د. ايدقام, ضبُد ايطعٝد، ايتٓعِٝ ايدٚيٞ )ايداز ازباَع١ٝ يًطباع١ ٚايٓػس،  .13
 .(1987ا٫ضهٓدز١ٜ، 

املٓعُات ايدٚي١ٝ اسبدٜج١ ٚؾهس٠ اسبه١َٛ ايعامل١ٝ )اهل١٦ٝ  ،د. ا٫بٝازٟ, ضبُد سطٔ .14
 .(1978 ،ايكاٖس٠ ،١َ يًهتاباملضس١ٜ ايعا

 ،7ط ،1ا٭َِ املتشد٠ )ز -د. عبد اسبُٝد, ضبُد ضاَٞ، قإْٛ املٓعُات ايدٚي١ٝ  .15
 .(1987ا٫ضهٓدز١ٜ,  ،ايداز ازباَع١ٝ

َ٪ضط١ ايجكاؾ١  ،5قإْٛ املٓعُات ايدٚي١ٝ )ط ،د. عبد اسبُٝد, ضبُد ضاَٞ .16
 .(1980 ،ا٫ضهٓدز١ٜ ،ازباَع١ٝ

ا٫ضهٓدز١ٜ  ،ايػُٓٝٞ يف ايتٓعِٝ ايدٚيٞ )َٓػأ٠ املعازفد. ايػُٓٝٞ, ضبُد طًعت،  .17
1974). 

 .(2005 ،املٓعُات ايدٚي١ٝ) َطبع١ داَع١ طٓطا ،د. ؾ٪اد, َضطؿ٢ امحد .18

 

 ايبشٛخ ٚايدٚزٜات - ب

 ،ا٫قًٝات ٚسكٛم ا٫ْطإ يف ايؿك٘ ايدٚيٞ) ايطٝاض١ ايدٚي١ٝ ،د. غايٞ, بطسع بطسع .1
 .(1985ٜٓاٜس  ،39ايعدد 

2. Sir William Dala ايط١ٓ  ،عامل ا٭َِ املتشد٠ )صب١ً اسبل ،ضري ٚيِٝ دا٫
 .(1975ايعدد ا٫ٍٚ ٚايعدد ايجاْٞ،  ،ايطادض١

)اجمل١ً املضس١ٜ يًكإْٛ ،د. ايتابعٞ, ضبُد، ايٛعع ايكاْْٛٞ يدٚي١ َد١ٜٓ ايؿاتٝهإ .3
 .(1974 ،اجملًد ايج٬ثٕٛ ،ايدٚيٞ

اَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ )اجمل١ً د. غامن, ضبُد ساؾغ، ايٛنا٫ت املتدضض١ يف ْطام د .4
 .(1971 ،اجملًد ايطابع ٚايعػسٕٚ ،املضس١ٜ يًكإْٛ ايدٚيٞ
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 ثاًْٝا : املضادز بايًػ١ ا٫ْهًٝص١ٜ

1. Dr. Abo-El-Wafa, Ahmed, A manual on the law of 

International Organizations (Fourth Edition, Dar Al-

Naha Al-Arabia, Cairo, 2006) 

2. Neugebaar, Bernhard, UN policy-German Democratic 

Republic, A Concise Encyclopedia of the United 

Nations (Edited by Helmut Volger with a preface by 

the Secretary – General of the United Nations Kofi 

Annan, AC.I.P. Library of Congress, Kluwer Law 

International, London, New York, 2002). 

3. Schermers, Henry G. and Blokker, Niels M., 

International Institutional Law, (Fourth Revised 

Edition, Martinus Nijhoff publishers, Boston, London, 

2003). 

4. Kaul , Inge, Development Cooperation of the UN 

system, A Concise Encyclopedia of the United 

Nations,( Edited by Helmut Volger with a preface by 

the Secretary – General of the United Nations Kofi 

Annan, AC.I.P. Library of Congress, Kluwer Law 

International, London, New York, 2002). 

5. Siddiqi, Javed. World Health and World Politics, 

(University of South Carolina press, USA, 1995). 

6. Hufner ,Klaus, Specialized Agencies, A Concise 

Encyclopedia of the United Nations,( Edited by Helmut 

Volger with a preface by the Secretary – General of the 

United Nations Kofi Annan, AC.I.P. Library of 

Congress, Kluwer Law International, London, New 

York, 2002). 

7. Hufner ,Klaus, UNESCO, United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organization, A Concise 
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Encyclopedia of the United Nations,( Edited by Helmut 

Volger with a preface by the Secretary – General of the 

United Nations Kofi Annan, AC.I.P. Library of 

Congress, Kluwer Law International, London, New 

York, 2002). 

8. Wahlishch, Martin, Beyond a Seat in the United 

Nations: Palestine's U.N. Membership and International 

Law, (Harvard International Law, Journal online, 

Volume 53, Feature June 2012). 

9. Kreisel,Wilfried ,WHO- World Health Organization, A 

Concise Encyclopedia of the United Nations, Edited by 

Helmut Volger with a preface by the Secretary – 

General of the United Nations Kofi Annan, AC.I.P. 

(Library of Congress, Kluwer Law International, 

London, New York, 2002). 

10. Sprote, Wolfgang, ECOSOC-Economic and Social 

Council, A Concise Encyclopedia of the United 

Nations, (Edited by Helmut Volger with a preface by 

the Secretary – General of the United Nations Kofi 

Annan, AC.I.P. Library of Congress, Kluwer Law 

International, London, New York, 2002). 
 ثايجًا : ايضهٛى ايدٚي١ٝ

 املعاٖدات ٚاملٛاثٝل ايدٚي١ٝ - أ

 .1945َٝجام ا٭َِ املتشد٠ يط١ٓ  .1

 .1946املٝجام ايتأضٝطٞ ملٓع١ُ ايْٝٛطهٛ يط١ٓ  .2

 .1946ايٓعاّ ايداخًٞ يًُذًظ ا٫قتضادٟ ٚا٫دتُاعٞ يط١ٓ  .3

 .1946دضتٛز َٓع١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ يط١ٓ  .4
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 .1946دضتٛز َٓع١ُ ا٫غر١ٜ ٚايصزاع١ يٮَِ املتشد٠ يط١ٓ  .5

 .1947دضتٛز َٓع١ُ ايطريإ املدْٞ يط١ٓ  .6

 .1948دضتٛز َٓع١ُ ايعٌُ ايدٚي١ٝ يط١ٓ  .7

 .1982اتؿاق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ يكإْٛ ايبشاز يط١ٓ  .8

 .2001ز باملٝاٙ يعاّ ا٫تؿاق١ٝ اشباص١ حبُا١ٜ ايرتاخ املػُٛ .9

 ٚثا٥ل ٚقسازات املٓعُات ايدٚي١ٝ - ب

 (.1972-1948 ،ديٌٝ قسازات مجع١ٝ ايضش١ ايعامل١ٝ ٚاجملًظ ايتٓؿٝرٟ,)اجملًد ا٫ٍٚ .1

 .(1977ْٜٝٛٛزى  ،سكا٥ل اضاض١ٝ عٔ ا٭َِ املتشد٠ ) َهتب ا٭َِ املتشد٠ يإلع٬ّ .2

 ايكساز ايجاْٞ, َٓع١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ، ايًذ١ٓ ا٫ق١ًُٝٝ يػسم املتٛضط، .3
 (.2/م40) ايٛثٝك١ زقِ : ش ّ / ٍ أ 

اشباظ مبسنص  ،(67/19زقِ ) ،ايكساز ايضادز عٔ ازبُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشد٠ .4
زقِ ايٛثٝك١  ،ؾًططني يف ا٭َِ املتشد٠ )ايدٚز٠ ايطابع١ ٚايطتٕٛ

(A/RES/67/19)،  4الصادر في December 2012.) 

 ،خبضٛظ َسنص ؾًططني يف ا٫َِ املتشد٠ ،ايعا١َ ايطًب ايؿًططٝين املكدّ يًذُع١ٝ .5
 (.November, 2012 26)،ايدٚز٠ ايطابع١ ٚايطتٕٛ ،(A/67/L.28)زقِ ايٛثٝك١ )
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