
المنظمبت الدولية لرعبية الطفولة

  :نشاتها 

تحقٌق التعاون فً عدة مجاالت.

انتشار األمن.

تحقٌق المصالح المشتركة.

الحاجة لمجابهة ظاهرة أو مشكلة معٌنة وحلها.



:تعريفها•

: المنظمة الدولية

عبارة عن هٌئة دائمة تتمتع باإلرادة الذاتٌة 
وبالشخصٌة القانونٌة الدولٌة، تتفق مجموعة 

من الدول على إنشائها كوسٌلة من وسائل 
التعاون اإلختٌاري فٌما بٌنها فً مجاالت 

.معٌنة ٌحددها اإلتفاق المنشئ للمنظمة



نشأة التنظيم الدولي

:خالل القرن الماضي اتجهت الدول إلى التنظيم الدولي

إلسئتثمار التعاون بٌنهم.

اإلستفادة من تجارب بعضهم البعض.

ًتحقٌق الترابط اإلقتصادي واإلجتماع.

دعم المصالح المشتركة.

حاجة المجتمع الدولً لألمن والرخاء.

 عجز القوانٌن الدولٌة التقلٌدٌة عن الوفاء باإللتزامات العدٌدة
.نحو الحاجات المتزاٌدة للشعوب

.كل ذلك ساعد على نشأة التنظيم الدولي في شكله الحديث



معبهدة وستقبليب

م عند توقٌع معاهدة 1648تعود جذور هذا التنظٌم إلى عام  •

:مضمونهاوستقالٌا فً أوروبا ، 

إذا حاولت دولة أن تتوسع على حساب غٌرها من الدول ، •

فإن لباقً الدول أن تتكاتف ضدها لتمنعها، لتحقٌق التوازن 

.الدولً والسالم فً العالم

.وقد توالت معاهدات دولٌة أخرى خالل السنوات التالٌة•



على أن تلك الفترة تتمٌز بأن التنظٌم الدولً ٌتصف بالطائفٌة •
واإلقلٌمٌة وال ٌعترف إال بالدول األوروبٌة المسٌحٌة كأعضاء 

.فً المجتمع الدولً

فً الفترة التً تلت الحرب العالمٌة األولى تمكنت العدٌد من •
الدول التً حرمت من اإلستفادة من المعاهدات الدولٌة بدعوى 

أنها لم تصل للمستوى الحضاري المطلوب كالصٌن وأثٌوبٌا 
.وإٌران أن تصبح فً الجماعة الدولٌة

بعد الحرب العالمٌة الثانٌة فتحت العضوٌة لكافة الدول الدول •
العربٌة واآلسٌوٌة واإلفرٌقٌة المستقلة لإلنضمام إلى التنظٌم 

.الدولً الذي ٌتمثل فً أكبر مؤسساته وهً هٌئة األمم المتحدة



سمبت المنظمبت الدولية المتخصصة

ًمتابعة تنفٌذ ما ٌصدره إجتماعات أعضائها : البعد التنظٌم
.من قرارات

أن تكون عملٌة اإلنتماء فٌها مقتصرة :البعد المتعلق بدولٌتها
.على الدول

ٌتم من خالله تحدٌد : البعد المتعلق بالمٌثاق الخاص بالمنظمة
اختصاصات المنظمة ومراعاة أهداف ومبادىءالمنظمة 

.وتحدٌد أقسامها اإلدارٌة والتنفٌذٌة ومهام كل قسم



هيئة األمم المتحدة

:خالل فترة الحرب العالمٌة الثانٌة: نشأتها•

.تجنب قٌام حرب أو حروب مماثلة فً المستقبلأ-

دعم التعاون اإلقتصادي واإلجتماعً الذي ٌحل محل ب-
.النزاعات واإلضطرابات الدولٌة والسٌاسٌة

.مدٌنة نٌوٌورك:  مقرهاج-



أهمٌة كبٌرة فً المتحدة له مٌثاق األمم •

تنظٌم المجتمع الدولً وهو ٌسمو فً 

قٌمته القانونٌة على بقٌة المعاهدات 

الدولٌة ، وتكون له األولوٌة فً التطبٌق 

.على ما عداه من معاهدات أخرى



أهداف هيئة االمم المتحدة

حفظ السالم واألمن الدولي:

إقامة السالم عن طرٌق تجنب الحروب أو استخدام 

العنف الدولً ومعالجة األسباب التً تؤدي لحدوث 

اإلضطرابات من أجل إزالتها ، وهً لٌس لها عالقة 

بالحروب األهلٌة الداخلٌة إال إذا كان ذلك ٌؤدي إلى 

.التأثٌر السلبً على السالم فً العالم



:تنمية العالقات الودية بين الدول •

تحقٌق احترام المبدأ الذي ٌقضً بالمساواة فً الحقوق 

بٌن الشعوب ، وأن ٌكون لكل منها حق تقرٌر 

مصٌرها وكذلك تعزٌز روابط اإلنسانٌة وحسن الجوار 

.  بٌن الدول



تحقيق التعاون الدولي لحل المشكالت اإلقتصادية •

:واإلجتماعية والثقافية واإلنسانية

عدم التمٌٌز بٌن الدول المختلفة بسبب الجنس أو 

اللغة أو الدٌن، كما ٌتضمن أن تحدد الشعوب 

.وتلتزم بما فٌه التقدم فً جمٌع المجاالت



:أن تكون األمم المتحدة مركزا لتنسيق أعمال الدول•

وٌعنً توفٌر أفضل الظروف للتفاهم بٌن 

.الدول


