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ًا ، عمدخالف واجبات العضويةتطرد المنظمة الدولية أحد أعضائها من الدول حين ت  
صراراً   ، ويتم ذلك الجزاء الدولي في صورة تصرف إرادي وانفرادي من المنظمةوا 

هذا ظاهر بسطحية ؛ غير أن استبعاد دولة من العضوية ليس ووفق ضوابط محددة
في دساتير المنظمات الدولية بهذا  ال نجد نموذجًا موحداً  ففي النصوص؛ القول

من اللجوء لهذا الجزاء القاسي بالنظر في التطبيق تتوجس المنظمات خوفًا و  الشأن،
إلى آثاره على الطرفين وعلى عناصر العالقة بينهما، وحتى على ظاهرة التنظيم 

 ، ما يبرر خضوع جزاء الطرد إلى السلطة التقديرية للمنظمة إعماال وامتناعًا.الدولي
 .الطرد، العضوية، الجزاء الدولي، المنظمات الدولية الكلمات المفتاحية:

Abstract 

The international organization shall expel one of its members 

from states when it violates the duties of membership, 

deliberately and insistently, this international penalty shall be 

carried out in the from of voluntary and unilateral action by the 

organization according to specific regulation; but the expulsion 

of a state from membership is not as superficial as apparent; in 

this regard, we find no unified example in the constitution's of 

international organization in the texts, and in the applications 

organizations are afraid of resorting to this cruel punishment by 

regarding to the effects on both parties and the elements of the 

relationship between them, and even on the phenomenon of 
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international organization, which shows the imposition of the 

penalty of expulsion to the discretionary authority of the 

organization.  

Key Words: Expulsion, Membership, International penalty, 

International Organizations 

 مقّدمة:
بذلك الصدد هي ، و دولية   لمنظمة   منشئة   شارعة   تتقاطع إرادات الدول في معاهدة  

درك بأنها استحدثت شخصًا قانونيًا دوليًا مستقاًل عن أعضائه، إلى جانب إدراكها ت  
صرارًا، حتى ال تتعثر  بما يقع عليها من واجبات ما يكون لها أن تخالفها، عمدًا وا 

 هامها لتحقق أهدافها بما تملك من شخصية دولية وظيفية.المنظمة في أداء م
ت ليس لديها ضمانة بعدم اقتراف دولة ما يخالف واجباالدولية غير أن المنظمة 

 تراوحو  شهد المجتمع الدولي سوابق أخلت دوٌل بمبادئ منظماتها قدالعضوية، و 
َق للمنظمة أن توقع عبين الخفة والجسامة؛  إخاللها لى الدول من أجل ذلك ح 
 من العضوية. فة جزاًء يناسب درجة الجسامة، وقد يصل العقاب إلى الطردالمخال  

ة بجملة من محفوفخاصة  إن استبعاد الدولة من المنظمة جزاٌء دولٌي له طبيعة
الدولية؛ وتطبيقه يخضع إلجراءات محددة  عن غيره من الجزاءاتزه الخصائص تمي  

ثارًا على الدولة المبعدة جوء إليه يرتب أ، واللفي نصوص دساتير المنظمات الدولية
 والمنظمة وكذلك على عالقة العضوية بينهما.

ففي الوقت الذي تضمنت دساتير  هذا القول؛من ظاهر  عمقاً  غير أن األمر أشد  
جراءات توقيعه خلَ  ؛ أخرى من هكذا جزاء دساتيرت منظمات دولية جزاء الطرد وا 

المنظمات  لم تكنمنظمة إلى فصل دولة من عضويتها كذلك الشأن بالنسبة للجوء ال
؛ لدى المنظمة ما يثير مسألة األولوية واألفضلية، هتطبيقفي  الدولية على كلمة سواء

نحن بصدد التعامل مع قانون دولي إرادي خال من سلطة فوقية ومن و كل ذلك 
 ة مختلفة.أدوات اإللزام مقارنة بالقانون الداخلي ما يجعل جزاء الطرد ذا طبيع

بهذه المثابة، وأمام االنتهاكات الصارخة من قبل بعض الدول لمبادئ المواثيق 
الطرد من  بشأن الدولية، وفي غياب نموذج موحد لدساتير المنظمات الدولية

 ، ما هي ضوابط وأحكام إعمال جزاء الطرد من عضوية المنظمة الدولية؟العضوية
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وهو ما نحاول  هكذا جزاء في كل الحاالت؟ ما جدوى لجوء المنظمات الدولية إلى و 
 اآلتي: اإلجابة عليه من خالل 

 من المنظمة الدوليةالعضو طرد الدولة  طبيعة المحور األول/
لطرد من المنظمة الدولية هو ذلك الجزاء الدولي الذي توقعه المنظمة بإرادتها ا

وبشكل تام، عالقة بذلك تنتهي، لة عضو أخلت عمدًا بالتزاماتها، على دو المنفردة 
 .1العضوية بين الدولة والمنظمة الدولية

انونية فمن هذا التعريف يمكن استخالص جملة من الخصائص تشكل الطبيعة الق
للطرد من المنظمة الدولية؛ فالعضوية، كأساس لتوقيع الطرد، والجزاء الدولي، 

مصدر لهذا إن صح القول، واإلرادة المنفردة ك -كتصنيف أو تكييف لهكذا إجراء
التصرف القانوني، تستغرق كلها جوانب االستبعاد من المنظمة الدولية كتدبير طارئ 
على عالقة العضوية، خاصة ونحن بصدد التعاطي مع أحكام القانون الدولي العام 

، من حيث األشخاص والمصادر وفي ذي الطبيعة المختلفة عن القانون الداخلي
حكامه وتوقيع العقاب على مخالفيه كما في غياب سلطة فوقية تضطلع بتنفيذ أ

 .بوصفه قانون تنسيق وليس بقانون خضوعو القانون الداخلي، 
في العناصر ، التي تشكل طبيعته القانونية، دوبذلك يمكن جمع خصائص الطر 

 :اآلتية
 قع إال على دولة عضو في المنظمة الدولية،و ال يفهو  -
 والدولة العضو،ينهي العالقة بين المنظمة وهو جزاء دولي  -
 منظمة الدولية بإرادتها المنفردة.والطرد توقعه ال -

  قع فقط ضد دولة عضو:و الطرد ي -أوال
أن فقدان العضوية الحق الكتسابها، وهذا أمر بديهي، إذ ال ي تصور استبعاد ال جرم 

، سواء أصلية، التي تلك الصفةدولة  من عضوية المنظمة الدولية إال إذا اكتسبت 
د دستورها، أو ا عداعضاء المشاركين في مناقشة معاهدة إنشاء المنظمة و تخص األ

 .  2كانت عضوية الحقة، تخص الدول التي تنضم بعد إنشاء المنظمة الدولية
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ليس كل تواجد في المنظمة الدولية يعني العضوية فيها، فثمة صور  ومثار ذلك أن  
غير لمراقب للدول ا وصفة 3أخرى لعالقة الدولة بالمنظمة كاالنتساب إليها

من غير الدول، ليست ضمن اإلطار التنظيمي  ، وثمة أيضًا كيانات أخرى 4األعضاء
 كلها ال يطالها الطرد كجزاء دولي كحركات التحرير الوطنية،متواجدة فيها  للمنظمة،

 .5بمعناه الفني
ع أن تتمتيجب الدولة العضو الكتساب تلك العضوية، ف اً كما أن ثمة ضوابط وأحكام

يادة واالستقالل حتى يتسنى لها اكتساب العضوية داخل المنظمة، ومن ثم تتمتع بالس  
ئلة إخالل منها قد يجعلها تحت طا بحقوق العضوية وتتحمل التزاماتها، وأي  

 االستبعاد من المنظمة، كما يجب أال تكون مهددة للسالم العالمي.
دون استيفاء ة العضوية المجتمع الدولي اكتساب بعض الدول صفشهد  ومع ذلك
 والفيليبينشاركت في إنشاء المنظمة الدولية كعضو أصلي، فالهند بل و ، شروطها

الذي أعلن ميالد هيئة األمم ، 5491سنة شاركتا في مؤتمر سان فرانسيسكو 
المتحدة؛ وكذلك مملكة شرق األردن كانت من األعضاء المؤسسين لجامعة الدول 

كما تم قبول اسبانيا ؛ 5491قد استقلت إال عام  وقتئذ   ، ولم تكن5491العربية سنة 
 5411سنة  حتىرغم أنها كانت دولة فاشية  5491كعضو في األمم المتحدة عام 
إمارة موناكو التي انضمت إلى األمم أن و  ؛ ذلك6بدعوى أنها دولة محبة للسالم

في األمم ولم تكن قبل ذلك عضوًا كانت عضوًا في اليونسكو  54417المتحدة سنة 
وبذلك تكون موافقة الدول المنشئة ؛ 8ومركزها يتراوح بين االستقالل والحمايةالمتحدة، 

 9من سيادة الدولة واستقاللها ة المكونة لها الحقًا أشد تأثير  للمنظمة الدولية، واألجهز 
 5واألكثر من ذلك، كانت عصبة األمم قد أجازت في المادة . كتمام  ألهلية العضوية

أو مستعمرة  10من عهدها االنضمام إلى عضويتها كل دولة أو دومينون  2 الفقرة
  .11متمتعة بالحكم الذاتي

أن طرد الدولة من المنظمة الحق الكتساب العضوية يردفه القول بأن كل بالقول و 
طرد  جدوى حول يثير طرحًا نظريًا ما دولة عضو عرضة للطرد من تلك المنظمة، 

لكن هذه المسألة من االستحالة بمكان، ذلك لس األمن، أحد األعضاء الدائمة في مج
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ألن قرار طرد أي دولة عضو في األمم المتحدة يكون بناًء على توصية من مجلس 
أحد الدول الخمس على  األمن، المتمتع أعضاؤه بحق الفيتو، فال ي تصور أن توافق

 ير ممكن.  ؛ فإذا كان بحكم القانون ممكٌن فإنه بحكم الواقع غ12توصية بطردها
د  الحاالت التي طرأت و  دائمة في مجلس األمن إال تعليق العضوية الدول على لم تع 

علق  5411ففي سنة من جانبها للمشاركة في أعمال أجهزة الهيئة كاحتجاج منها، 
االتحاد السوفياتي مشاركته في مجلس األمن بسبب رفض األمم المتحدة عضوية 

ا مشاركتها في أعمال الجمعية العامة بسبب موقف الصين الشعبية، كما علقت فرنس
  .13الهيئة تجاه حرب التحرير الجزائرية

هذا حول العضوية وما يتصل بها من ضوابط وأحكام، وما شهدته المنظمات الدولية 
من حاالت بشأنها، لكن لم يكن ثمة مراٌء من أن طرد الدولة العضو الحق الكتساب 

  .ماتهالعضوية، ورهن بمخالفة التزاا
   العالقة بين المنظمة الدولية والدولة العضو:نهي الطرد جزاء دولي ي   -ثانيا

إن مفهوم الجزاء في القانون الدولي يدور حول فكرة الطبيعة العقابية، وأن  ي مارس 
يشكل الذي تصرف على أثر ذلك الكأثر مترتب على فعل غير مشروع دوليًا، أي 

؛ وفي هذا اإلطار تملك المنظمة 14قانون الدولي العامألحكام ال خرقًا أو انتهاكاً 
 عدم امتثالها اللتزامات العضوية.حال الدولية توقيع الجزاء على الدولة العضو في 

والتي تنشأ  ،فالدولة ملزمة، على وجه الخصوص، بالتزامات داخل المنظمة الدولية
لك يقع عليها بموجب نظامها األساسي أو بموجب قرارات من تلك المنظمة، وكذ
، ومخالفة تلك 15التزامات خارجية تنشأ بموجب اتفاق خاص بين المنظمة وأعضائها

   .16االلتزامات يشكل مبررًا لتوقيع الجزاء
تستدعي مخالفتها يتدرج بحسب جسامة المخالفة، فهناك التزامات غير أن الجزاء 

رم الدولة من مزايا حت  لذي يشكل إنهاًء مؤقتًا للعضوية حين ، واالوقفتوقيع جزاء 
قد طبق، و ؛ 18كامال بتعليق عضوية الدولة في المنظمةالوقف يكون ف 17العضوية

؛ كما قد 215119سنة مصر اإلتحاد اإلفريقي هذا الجزاء ضد  ،على سبيل المثال
  ،2154يناير 29في ، ف20حرم الدولة من التصويت بقوة القانون حين ت   يكون جزئياً 
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العام لألمم المتحدة الدول التي لم تسدد اشتراكاتها وهي  تضمنت رسالة األمين مثال،
 .21حرم من التصويتبذلك ت  

شكل ذلك، وتملك المنظمة الدولية الحق في إنهاء العالقة مع الدولة العضو، وب
 هخطر جزاء دولي توقعأالطرد أقسى و بذلك يكون نهائي، من خالل جزاء الطرد؛ ف

؛ كما أنه الملجأ 22ة العزلة عن المجتمع الدولينزل بها عقوبالمنظمة ضد دولة حين ت  
جدي وسائل العقوبات األخير الذي تضطر المنظمة الدولية الستخدامه حين ال ت  

األخف، أو حينما يصبح من المتعذر استمرار التعاون مع ذلك العضو، أو أن يكون 
 . 23في بقائه ضرٌر على المنظمة الدولية

فتنتهي بذلك ، نهاء عضوية الدولة من المنظمةلى إوبهذه المثابة يؤدي جزاء الطرد إ
أي  صلة بين الشخصين القانونيين الدوليين، ومن ثم  يكون الطرد أحد أسباب قطع 

 المنظمة الدولية والدولة العضو. العالقة بين
، ذلك أنها تصدق على 24تدعو، وبحق، إلى التوقف للتمعن "قطع العالقة"وعبارة 

الصالت الودية  ،عند حدوثهوالقنصلية بين الدول، فتنتهي، سية العالقات الدبلوما
التي كانت قائمة بين دولتين، ويبقى احتمال اللجوء إلى وسائل اإلكراه أو العنف 

  .أو اللجوء إلى الوسائل السلمية للتسوية القضائية أو غير القضائية 25لحسم النزاع
للتعبير  La ruptureظ "قطع" وبالرغم من ذلك فإن لجنة القانون الدولي استخدمت لف

استدعاء الوفد الدائم لدى المنظمة الدولية أو عدم مشاركة ممثلي دولة ما في عن 
الخاصة بالمعاهدات التي تبرمها  5491، كما أن اتفاقية فيينا لسنة 26أجهزة المنظمة

انتهاء اشتراك دولة في " عبارةالمنظمات الدولية فيما بينها أو مع الدول استخدمت 
 .27"عضوية المنظمة
يرتب إنهاء العالقة  أن قرار الفصل من عضوية األمم المتحدةإلى وتجدر اإلشارة 

نهائيًا بينها وبين الدولة العضو، فتنتهي بالجملة أوجه المزايا والحقوق والتزامات 
 غير مستقباًل، إال ما عليها من التزامات مالية سابقة على قرار الفصل، العضوية

لتزمة بمبادئ حفظ السلم واألمن الدولي كغيرها من الدول غير األعضاء؛ أنها تبقى م
وللدولة المفصولة الحق في االحتفاظ بعضويتها في النظام األساس لمحكمة العدل 
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. وبذلك يرتب جزاء الطرد من المنظمة 28الدولية وذلك لعدم التطابق بين العضويتين
  العموم. على أهم اآلثاردولة العضو، كام بينها وبين الإنهاء عالقة العضوية بشكل ت

 الطرد توقعه المنظمة بإرادتها المنفردة: -ثالثا
بوصفها كيانًا دوليًا مستقاًل عن الدول األعضاء تملك المنظمة الدولية إرادة ذاتية 

فيما  –، ويرتب ذلك 29الدولتلك فيه، كٌل على حدة، رغم نشأتها باتحاد إرادات 
من  تعبيرٌ إذ أن تصرفها هو لية تصدر بإرادتها المنفردة؛ أن تصرفاتها الدو  -يرتب
على ذلك يتم و  ،عن اتجاه اإلرادة الذاتية لها إلى ترتيب آثار قانونية محددة جانبها
 .30حدده دستورها ومن خالل اإلجراءات التي رسمها نحو  

اقترفتها، ضمن  عاد الدولة من المنظمة الدولية، كجزاء  على مخالفة  بويندرج إ
، وذلك نتيجة منطقية للطابع درة عن اإلرادة المنفردة للمنظمةالتصرفات الصا

أو في إنشاء المنظمة الدولية المشاركة  تاالختياري للعضوية فيها، فلما كان
لزامًا  وكان االنسحاب منها اختياريًا يكون  اختيارياً الحقًا أمرًا  إليها االنضمام

دولة من عضويتها عقابًا على سلوكها بالحق في إبعاد كل  االعتراف للمنظمة
   ، السيما في ظل قانون دولي إرادي.31المخالف

 -بقرار الطرد  –إن طرد الدولة هو إعمال للدور القاعدي للمنظمة الدولية، إذ أنها 
نما تطبق قواعد قانونية  ال تنشئ قواعد قانونية دولية عامة ومجردة مصدرها اتفاقي، وا 

؛ وبذلك فهي تحتكم، في 32إنشاء المنظمة الدولية منصوص عليها في معاهدة
، وتصدره بوصفها شخصًا قانونيًا تصرفها القانوني، إلى قواعد قانونية موجودة مسبقاً 

 .33دوليًا في معزل عن الدول أعضائه، وبذلك فهي ال تنشئ قواعد قانونية دولية
ة التي أنشأت تلك في المعاهدة الشارعم من أن الدولة المستبعدة شاركت بالرغذلك، و 

فإن طردها يكون عماًل انفراديًا، تصدره المنظمة من المنظمة أو انضمت إليها الحقًا 
 تفاق قبول العضوية، وال ينال ذلك من مشروعية سلوكها لكون اجانب واحد تنهي به 

       . 34لدولة المخالفةميثاق تلك المنظمة تضمن عقوبة طرد ا
االنفرادي للطرد من عضوية المنظمة شديد الصلة كل ذلك، وأن الطابع اإلرادي و 

بالسلطة التقديرية في تطبيقه، فنجد، بداءة وعلى سبيل المثال، بأن نص المادة 
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السادسة من ميثاق األمم المتحدة تضمن عبارة " جاز للجمعية العامة أن تفصله من 
ولمجلس : "من ميثاق جامعة الدول العربية 59/2كذلك جاء نص المادة  ،الهيئة"

الجامعة أن يعتبر أية دولة ال تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة"، أي 
فسح النصان المجال أمام المنظمة بجواز فصل الدولة أو اختيار الجزاء األقل أو 
التغاضي؛ وهو ما يبرر عدم لجوء المنظمات في الغالب إلى جزاء الطرد حتى في 

 .35أشد االنتهاكات لمواثيقها
 المنظمة الدولية المحور الثاني/ األساس القانوني لتوقيع جزاء الطرد من عضوية

بإمعان  هانتهاكا ت قدم المنظمة الدولية على استبعاد دولة عضو  إذا استقر لديها 
وتستند وتكرار لمبادئ دستورها، فت نهي بذلك عالقة العضوية بينها وبين تلك الدولة؛ 

توقيع عقوبة الطرد على أحد أعضائها من الدول، إلى المنظمة الدولية، وهي بصدد 
تضمن ذلك، لكن نجد دساتيَر منظمات  خلت من مثل هذه  ن  نصوص ميثاقها إ

مما يثير إشكال األساس القانوني الذي يبرر استبعاد الدولة من عضوية النصوص؛ 
جراءات أسبابمن يتصل بذلك ما و ، المنظمة ي فيمثل  جزاء  ، خاصة ونحن بصدد وا 

 أصله إنهاء اتفاقية قبول عضوية الدولة، ما يرتب أثارًا على أطراف عالقة العضوية
 .، وما يتصل بها(ق االلتزامات والحقو )وعلى عناصر العالقة،  (المنظمة والدولة)

وبذلك نقف خالل هذا المحور على األساس القانوني الذي يبرر توقيع عقوبة الفصل 
 .هجود نص  وعدمنظمة الدولية في حالتي و من الم

 جزاء الطرد من المنظمة في حالة وجود نص  -أوال
قرار الطرد من خالل ذكر النص القانوني الذي  األصل أن المنظمة ملزمة بتسبيب

 ت، وقد تضمن36الدولة المعنيةقبل استندت إليه في قرارها والمخالفة المستمرة من 
ومع هذا اختلفت  ،37لعضويةادساتير منظمات دولية استبعاد دولة خالفت التزامات 

جراءاته.     في بعض التفاصيل المتعلقة بأسبابه وا 
د أشارت ( من ميثاق األمم المتحدة 11المادة ) فنجد، مثال، إلى معياري التعم 

والجسامة، من خالل لفظ "اإلمعان" للداللة على التكرار واإلصرار، وعبارة "انتهاك 
رة الستحقاق الطردمبادئ الميثاق" للداللة على جسامة الس  .38لوك المبر 
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ميثاق جامعة الدول العربية خاليا من معياري اإلصرار والجسامة، إذ  في حين جاء
حتى لو كان اإلخالل  39أن عدم أداء الدولة لواجباتها يضعها تحت طائلة الفصل

؛ ورغم الصرامة الظاهرة في 40بواجبات غير أساسية أو حتى بطريقة غير عمدية
أن الجامعة العربية لم توقع الفصل حتى في حالة اإلخالل المتعمد من الميثاق إال 

اجتماعاتها سياسة  ،على سبيل المثالل بعض الدول لواجباتها، فقد شهدت، قب
، حين انسحبت من جلسات 5419الكرسي الشاغر من قبل الجمهورية التونسية سنة 

العام، كما تغيبت مجلس الجامعة بسبب خالفها مع مصر، وكذلك األردن في نفس 
 .541541مصر عن جلسات المجلس سنة 

واتفاقية تأسيس البنك الدولي لإلنشاء والتعمير اعتبرت الدولة التي تخل  بالتزاماتها 
وبذلك يسبق ، 42منفصلة تلقائيًا بعد مرور سنة من تاريخ صدور قرار إيقاف العضوية

 عد منفصلة تلقائيًا.العضوية، فإذا لم تمتثل خالل سنة ت الطرد إيقاف   قرارَ 
أشهر من  11كذلك تعد الدولة منفصلة من البنك الدولي بشكل تلقائي بعد انقضاء 

   .43البنك بخالف ذلك توقف عضويتها في صندوق النقد الدولي، ما لم يقض  
أما في اليونسكو فإن الدولة تفقد عضويتها تلقائيًا إذا ط ردت من هيئة األمم المتحدة، 

 . 44من ميثاق اليونسكو 2/1ه المادة وهو ما نصت علي
هذه العقوبة تصدر عادة باألغلبية المطلوبة في المسائل  وعن إجراءات الطرد فإن

الجوهرية، كما في األمم المتحدة إذ يصدر قرار الفصل بموافقة ثلثي األعضاء بناًء 
؛ كما قد يتطلب دون اعتراض من األعضاء الخمسة على توصية من مجلس األمن

   .45ار إجماع األعضاء مثل جامعة الدول العربيةالقر 
 الممارسة طردت عصبة األمم اإلتحاد السوفياتي إثر هجومه على فنلندة فيو 

ك الدولي لإلنشاء والتعمير قام البن 5419يناير  15وفي ، 541446ديسمبر 59
؛ كذلك طرد إتحاد البريد 47عدم دفع حصتها في رأس المالل بطرد تشيكوسلوفاكيا

وقد كانت  48جنوب إفريقيا بسبب سياسة التمييز العنصري  5419لمي سنة العا
 .49قضية جنوب إفريقيا مثار جدل في األمم المتحدة
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 5495سنة مم المتحدة قرارًا حالة الصين الشعبية أصدرت الجمعية العامة لألفي و 
جميع حقوق العضوية لها، واالعتراف بممثلي حكومتها بوصفهم  يقضي بإعادة

كاي شيك  -ين الشرعيين الوحيدين للصين، وأن تطرد على الفور ممثلي تشنغالممثل
من المقاعد التي يشغلونها بصورة غير قانونية في األمم المتحدة وفي المنظمات 

   ، وفي هذا إعادة األمور إلى نصابها.50المنتمية لها
شكلها من أثارت بعد تأن قضية يوغسالفيا االتحادية )صربيا والجبل األسود( هذا و 

 التي، جديد مسألة وراثة عضوية يوغسالفيا االتحادية االشتراكية في األمم المتحدة
األمن بتوقيع حزمة من العقوبات ضدها إلمعانها في انتهاك  صدر قرار من مجلس

، وبذلك تكون يوغسالفيا 51حدة، وتهديد السلم واألمن الدوليمبادئ األمم المت
 921ى األمم المتحدة، ويؤكد على ذلك القرار رقم االشتراكية فاقدة لعضويتها لد

عن مجلس األمن الدولي والذي يقضي بقبول  5441أبريل  59در بتاريخ االص
 . 52يوغسالفيا الجديدة إذا نفذت بشكل كلي للقرارات الصادرة عنه

ل جزاء الطرد بمعناه لكن يلزم التأكيد بأن حالتي الصين الشعبية ويوغسالفيا ال تمث
إنما أثيرت بوصفها طارئًا على التمثيل في حالة الصين، فوقع الطرد على  الفني،

الممثل غير الشرعي، وبسبب التوارث الدولي لمقعد يوغسالفيا االشتراكية في األمم 
  اإلجراءات القانونية.     الفيا الجديدة، فكان اإلشكال في المتحدة من قبل يوغس

 في حالة غياب النصجزاء الطرد من عضوية المنظمة  -ثانيا
تعرض الفقه لمسألة طرد دولة من عضوية منظمة دولية يخلو دستورها من النص 
على هكذا عقوبة، وقد تراوحت اآلراء بين عدم مشروعية التصرف لغياب األساس 

 .53القانوني، وبين عدم حرمان المنظمة من حق إبعاد دولة ال تلتزم بأحكام العضوية
عديدة لمنظمات دولية من النص على استبعاد الدولة  وقد خلت، بالفعل، دساتير

حاالت إبعاد دول من عضوية وبالرغم من ذلك شهدت الممارسة الدولية  ،54المخالفة
الفصل؛ وقد كان ذلك بالضغط على  عقوبةمنظمات مختلفة لم يتضمن دستورها 

لالنسحاب من منظمة  الدولة المعنية لالنسحاب، ومثله الضغط على البرتغال
 .55وهذه الصورة من االنسحاب تحت الضغط أقرب للطرد 5495اليونسكو سنة
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ولقد استبدلت اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي مصطلح "الطرد" بعبارة "االنسحاب 
اإللزامي" وذلك في حال استمرار عجز الدولة العضو من الوفاء بالتزاماتها حيال 

 .56/ج من اتفاقية التأسيس2 القسم 21الصندوق، وذلك ما نصت عليه المادة 
عقوبة الطرد، وهو ما  دولية إلى تعديل ميثاقها حتى تضيفوقد تلجأ المنظمة الهذا، 

، وبذلك يكون طابع التعديلبيدفع الدولة المقصودة لالنسحاب كونها لن تقبل 
لطرد الدولة الحقًا والتي  نتيجة واحدة، فما جرى التعديل إال  االنسحاب هو الطرد إذ ال

 5499مايو  29؛ وقد قامت منظمة الطيران المدني في تها االنسحابا كان في ني  م
نها من طرد بتعديل دستورها قصد إضافة نص خاص بالطرد من العضوية يمك  

   .57إسبانيا، وقد بادرت إلى االنسحاب قبل نفاذ التعديل
رد دولة أقر مؤتمر منظمة العمل الدولية تعديل دستورها لتضمينه ط 5419وفي عام 

من المنظمة في حال استبعاده من ، ويطبق الطرد عضو بعد موافقة ثلثي األعضاء
، وعلى أثر ذلك انسحبت جنوب 58األمم المتحدة، أو أدين بممارسة التمييز العنصري 

إفريقيا من منظمة العمل الدولية ألنها كانت المقصودة من ذلك التعديل، وتم 
   .59دم اكتمال نصاب التصديقاتانسحابها قبل نفاذ التعديل بسبب ع

ويسوق ذلك إلى ضرورة التفرقة بين طرد جنوب إفريقيا من إتحاد البريد العالمي أو 
الذي كان خاضعًا دفعها إلى االنسحاب وبين تجريدها من مهمة إدارة إقليم ناميبيا 

، فالتجريد من مهمة أوكلت إلى دولة إلساءة أدائها ليس له عالقة 60لنظام الوصاية
 بالعضوية وحقوقها والتزاماتها وامتيازاتها.

ومن مواثيق إنشاء المنظمات الدولية التي خلت من النص على جزاء الطرد ميثاق 
إثر اعتناقها  5412منظمة الدول األمريكية، ورغم ذلك تم طرد كوبا منها سنة 

الذي يخالف مقاصد العضوية التي تتوخاها  المذهب اللينيني والنظام الشيوعي
ع في و ؛ ورأى جانب من الفقه أن هذا القرار غير مشر 61جموعة الدول األمريكيةم

غيبة نص يقضي بتوقيع جزاء الطرد، لكن كان ظاهر القرار موجهًا إلى الحكومة 
الكوبية وليس لدولة كوبا، إال أن الوثائق ذات الصلة بالقرار ذكرت دائما دولة كوبا 

لة في المنظمة على هذا القرار، ولكن ولم تعترض أي  دو  .62كعضو  في المنظمة
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امتنعت ستة دول)األرجنتين، بوليفيا، البرازيل، شيلي، اإلكوادور، المكسيك(العتبارات 
قانونية، حين شككت في إمكانية اتخاذ إجراءات غير منصوص عليها في النظام 

  .63األساسي
لدول الخليج العربية فقد سكت عن جزاء الطرد تعاون الأما النظام األساسي لمجلس 

من المنظمة الدولية، واكتفى باحتمال وقوع نزاع داخل المنظمة، وهنا يمكن لمجلس 
التعاون أن يحيله إلى هيئة تسوية المنازعات، التي تنظر في منازعات بين الدول 

ة طرف في ؛ وفي حالة النزاع أيضًا ال يحق لرئيس دول64األعضاء أو مسائل التفسير
  .65النزاع القائم أن يترأس جلسة أو دورة مخصصة لموضوع النزاع

قضية عضوية مصر في جامعة الدول العربية تلح على التمعن، فالبرغم أن هذا، و 
من أن ميثاق الجامعة تضمن عقوبة الفصل، إال أنها لم تطبق على جمهورية مصر 

ألن هذه العقوبة تتطلب  ، وذلك5494 العربية بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد
اإلجماع، الذي لم يتحقق بسبب رفض سلطنة ع مان وجمهورية السودان وجمهورية 

، ولكن تم تعليق عضويتها في الجامعة العربية والمقاطعة السياسية 66الصومال
، واحتج الدكتور حازم محمد بهذا الجزاء يواالقتصادية رغم عدم وجود نص يقض

الذي رخص للدول العربية  5499)األردن( سنة مان ععتلم بما ورد في مؤتمر 
عدم ، الذي رأى بإعادة العالقات مع مصر فرادى، ولم يتم سحب قرار قمة بغداد

؛ وجدير باإلشارة أن 549467قمة الدار البيضاء سنة في  ولكن تم ذلك دستوريته،
تتضمن جزاء  الدكتور أحمد أبو الوفا، يرى بأن المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية لم

في مركز التوسط بين جزاء الفصل وجزاء  وضع هذا الجزاء تجميد العضوية، وقد
  .68، فهو أقل شدة من األول وأشد وطأة من الثاني، حسبهالحرمان من التصويت

     تقييم األساس القانوني لطرد الدولة العضو -ثالثا
جملة من  رتبعضو ي إن لجوء المنظمات الدولية إلى توقيع جزاء الطرد ضد دولة

نماآلثار  ؛69ا تضمنتها بعض الدراسات، والتي لم تكن محل اهتمام من الفقه، وا 
بالتزامات وحقوق الدولة العضو وآثار تتعلق بالعضوية وأخرى اآلثار تتعلق و 

بالمعاهدات الدولية المبرمة في إطار أو تحت رعاية المنظمة الدولية والمعاهدات 
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، الحكم العام، ولكن وغير ذلك من اآلثار. 70لدولة العضوالمبرمة بين المنظمة وا
المنظمات الدولية ويؤكد ذلك أن ضرره أكبر من نفعه، أن جزاء الطرد نظريًا، على 

 .هتتردد كثيرًا في توقيع
في أشد الحاالت، العتقادها بأنه  ولم تلجأ إليه هيئة األمم المتحدة منذ نشأتها

دى الدولة المفصولة في انتهاكها لدستور المنظمة ي ضعف المنظمة ماديًا، وقد تتما
وهي خارج العضوية، وفي ذلك قال األمين العام لألمم المتحدة )يوثانت( سنة 

:" إن غياب أي  عضو من أعضاء المجتمع الدولي عن مجلسنا سيؤدي إلى 5414
 .71"إضعاف نظامنا وتحديد جهودنا المؤثرة

الدولي أنه رغم وجود بعض الحاالت، لحسن  ار القانوني لصندوق النقدالمستشى رأو 
الحظ، قليلة العدد، التي اضطر خاللها األعضاء أال  يفوا بالتزاماتهم الدولية، لم 
يطبق الصندوق أية جزاءات وذلك القتناعه بأن العضو المعني يستمر في التعاون 
معه لكي يبدأ من جديد في االلتزام كعضو  وبأسرع وقت ممكن بنصوص نظامه 

خير من األساسي. ويعد هذا الجزاء أفضل من جزاء االنسحاب اإلجباري ألن األ
شأنه أن يجعل العضو متحلاًل من كافة االلتزامات التي يلتزم بها في حالة بقائه 

 . 72عضوًا في الصندوق 
وذات النحو عند الفقيه جنكس الذي ال يعتبر الفصل عالجًا صحيحًا، فهو يؤدي، 

ضغوط الرأي العام داخل المنظمة، والتي اعتبرها ضو من حسبه، إلى تخليص الع
 .73أفضل السبل المؤدية إلى حمله على تنفيذ التزاماته

ورغم ذلك نجد من يعارض هذا االتجاه، ويرى من الضروري توقيع جزاء الطرد حتى 
ن لم يتضمن دستور المنظمة الدولية نصًا على ذلك بشرط اإلخالل الجسيم  وا 

الدول يجب، عند الدكتور جمال و ؛ 74ومبادئ القانون الدولي العام يةالعضو  بالتزامات
، أن تحترم التزامات العضوية، ومقاصد المنظمة الدولية التي يحق عبد الناصر مانع
، وفي ذات السياق رأى بأن اإلتحاد المغاربي يملك سلطة 75تهافلها إبعاد دولة خال

الوثيقة المؤسسة له، بشرط فصل أحد أعضائه حتى في غياب النص على ذلك في 
 .76ثبوت اإلخالل المتعمد بالتزاماته، واإلصرار على ذلك
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 الخاتمة:
لقد تضمن موضوع طرد الدولة من عضوية المنظمة الدولية أهم الجوانب المتعلقة 

، وكان ذلك من خالل رصد خصائص هذا التصرف، والتي تشكل مجتمعة به
ضو، إذ أن المنظمة الدولية ال يمكنها توقيع الطبيعة القانونية الستبعاد الدولة الع

الطرد إال ضد دولة تتمتع بالعضوية الكاملة فيها، كذلك يندرج الطرد ضمن الجزاءات 
الدولية القانونية والخالية من اإلكراه، فيوقع على الدولة المخالفة اللتزامات العضوية، 

أن هذا التصرف القانوني لتنهى عالقة العضوية نهائيا بين الشخصين الدوليين، كما 
تصدره المنظمة الدولية بإرادتها المنفردة وال معقب عليها، ويستتبع ذلك خضوعه 

 لسلطتها التقديرية.
كل ذلك وأن التبرير القانوني لجزاء الطرد كان مثار إشكاالت عدة، خاصة حين  

طرد، شأنه، فقد نظمت بعضها بالنص جزاء الفي اختلفت دساتير المنظمات الدولية 
خلت التي اختلفت على نفسها في التفاصيل المتعلقة باإلجراءات واألسباب، في حين 

، والتي اصطدمت بالضرورة الملحة لتوقيع جزاء الطرد على دساتير أخرى من ذلك
بعض الدول أعضائها، مما دفعها إلى اللجوء للضغط أو تعديل ميثاقها لتضمينه 

 التحليل، وفي كل نقطة تفصيل يالئمها.  جزاء الطرد. هذا باختصار ما كان محل
   :النتائج

المنظمات تتردد الرأي القائل بجدوى اللجوء إلى جزاء الطرد، إال أن من بالرغم  -5
وأهمها أنه  كثيرا عند توقيع جزاء الطرد، وذلك العتبارات سياسية وقانونية ومادية،

انكفاء ظاهرة التنظيم ليس في صالح المنظمة توقيعه في كل الحاالت، فقد يؤدي إلى 
 الدولي.

هذا الجزاء، إال أن ثمة حاالت تستدعي، تطبيق استبعاد وبالرغم من التوجه نحو   -2
، حين يثبت االنتهاك عزل الدولة العضو عن المجتمع الدوليإلى اللجوء وبحق، 

، على أن ي ردف الصارخ والمتعمد لمبادئ القانون الدولي وتهديد السلم واألمن الدولي
 ع العالقات الدبلوماسية من قبل الدول األعضاء األخرى.بقط
 ليس ثمة ضوابط محددة وموحدة لعقوبة الطرد من المنظمة الدولية. -1
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 توقيع جزاء الطرد. من المنظمة عند يظهر بقوة االحتكام إلى السلطة التقديرية  -9
 ليس في صالح بعض المنظمات اإلبقاء على شرط اإلجماع لتوقيع جزاء الطرد. -1
ناك حلول أخرى أكثر جدوى ونجاعة من طرد الدولة، كمساءلة الحكومات ه  -1

وليس الدولة، وفي أشد االنتهاكات جسامة يمكن اللجوء إلى المحكمة الجنائية 
نما يعاقب األشخاص.   الدولية، وبذلك ال تعاقب الدولة وا 

 الهوامش:
                                                           

دار النهضة العربية، القاهرة، قانون التنظيم الدولي،  ،مرد/ صالح الدين عا -1
 .219، ص 2115-2112

د/محمد طلعت الغنيمي، األحكام العامة في قانون األمم، دراسة في كل انظر: -2
، منشأة المعارف، من الفكر المعاصر والفكر اإلسالمي، التنظيم الدولي

 .912اإلسكندرية، د.ت، ص 
د/سهيل حسين الفتالوي، مبادئ المنظمات الدولية العالمية واإلقليمية، الطبعة  -

 . 19، ص 2152دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  الثانية،
يكون للدولة المنتسبة للمنظمة الدولية رخصة الحصول على مركز قانوني  -3

في نشاط المنظمة، وال تتمتع بكافة حقوق العضوية العادية، كما  يخولها اإلسهام

 ال تتحمل كافة االلتزامات، وهو أيضا صورة مؤقتة للعضوية.

انظر في ذلك: د/خليل حسين، موسوعة القانون الدولي العام، الجزء األول، النشأة 
لقنصلي، القانون الدبلوماسي وا-المعاهدات-الدولة والمنظمات واألفراد-والمصادر

 212، ص 2152الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
ود/محمد المجذوب، التنظيم الدولي، النظرية والمنظمات العالمية والمتخصصة، 

 .  99، ص 2111الطبعة الثامنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

تباط الدولة بمنظمتها، يحسن في هذا المقام التذكير بأن حدود االلتزامات رهن بار  -4
ومظهره في التفرقة بين المراكز القانونية من العضوية في المنظمة الدولية ومقعد 
المراقب والتمثيل، فاألخير يكون للحكومات التي كثيرًا ما تخضع للتغيير سواء 
 دستوريًا أو ثوريًا، وهو ما يبرر اشتراط تقديم أوراق االعتماد لممثلي الحكومات.
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صالح الجنابي، مسؤولية المنظمة الدولية، الطبعة األولى، منشورات  د/هديل -
 .11، ص 2152الحلبي الحقوقية، بيروت، 

  .291، 214د/خليل حسين، المرجع السابق، ص ص  
، وقطع الوفا، قطع العالقات الدبلوماسيةد/أحمد أبو : قريب من هذا الطرح -5

ية، القاهرة، ار النهضة العرببين منظمة دولية ودولة عضو فيها، دالعالقات 
 .254-259، ص ص2159

د/أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، الطبعة الثامنة، دار  -6
  .111، هامش 919، ص 2155النهضة العربية، 

. موقع 5441-11-29انضمت إمارة موناكو إلى هيئة األمم المتحدة بتاريخ:  -7
 .2154-19-11اإلطالع:  هيئة األمم المتحدة. تاريخ

 https://www.un.org/ar/member-states/  

: د/ خليل إسماعيل الحديثي، الوسيط في التنظيم الدولي، جامعة بغداد، انظر -8
   .14، ص 5445العراق، سنة 

قانونية سواء في المبادئ العامة للتنظيم فالغلبة للمواقف السياسية على الشروط ال -9
المرجع نفسه، ص  الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية.الدولي أم في نصوص 

91. 
 الدولهي و  ي،لث البريطاندول الكومنو  مني الدولة المستقلة الدومينيون ه -10

انظر موقع  .المملكة المتحدة ةي كانت في يوم ما تابعه لسيادوالت المستقلة ذاتيا
 2154-19-51ويكيبيديا، تاريخ اإلطالع: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%D9

%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86   

المرجع السابق، ص  د/أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، -11
 .111، هامش 912

د/مصطفى أحمد فؤاد، القانون الدولي العام، الجزء األول، انظر في ذلك:  -12
 . 159 ، صالمنظمات الدولية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، د.ت

 .95المرجع السابق، ص  د/ خليل إسماعيل الحديثي،و 

https://www.un.org/ar/member-states%20%20/
https://www.un.org/ar/member-states%20%20/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86_(%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86_(%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86/
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، ص 2119، مؤسسة مجد، لبنان، 5طد/وليد البيطار، القانون الدولي العام، -13
119. 

سيد أبو عيطة، الجزاءات الدولية، بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة د/ال -14
 .42، ص 2111الجامعية، اإلسكندرية، 

د/سيد إبراهيم الدسوقي، النظرية العامة للعالقات الدولية، دراسة تطبيقية على  -15
العالقات الخارجية لمجلس التعاون الخليجي، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 . 22 ، ص2119
)سابقا( شهدت األمم المتحدة أزمة حادة بسبب رفض االتحاد السوفييتي وقد  -16

وفرنسا أداء نفقات قوات الطوارئ الدولية التي قد تنشئها الجمعية العامة لحفظ 
السالم الدولي، بدعوى أنها ليست من قبيل االشتراكات المالية اإلجبارية، بمفهوم 

/ محمد سامي عبد الحميد: التنظيم الدولي، د -.من ميثاق الهيئة 54ادة الم
الجزء الثاني الجماعة الدولية واألمم المتحدة، الطبعة السادسة، منشأة المعارف، 

 .12-15، ص ص 2111
:" هل تعد من محكمة العدل الدولية الفتوى في السؤال الجمعية العامةطلبت وقد 

من  59/2في المادة  نفقات المنظمة في الكونغو ضمن مدلول النفقات الواردة
 ميثاق الهيئة؟"

 - International Court Of Justice, Reports Of Judgments, 

Advisory Opinions And Orders Certain Expenses Of The 

United Nations (Article 17, Paragraph 2, Of The Charter) 

Advisory Opinion Of 20 July 1962. pp 152- 153. 

  "باإليجابالمحكمة "حسم المسألة حين ردت قد رأي االستشاري ال وكان 
-Ibid. P 179. 

 .914المرجع السابق، ص  د/محمد طلعت الغنيمي، -17
يجوز للجمعية من ميثاق األمم المتحد بنصها:"  1ومثله ما جاءت به المادة  -18

و العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس األمن ق َبله عماًل من أعمال المنع أ
 ...".عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياهاالقمع، 
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19"..Accordingly, and as mandated by the relevant AU 

instruments, Council decides to suspend the participation of 

Egypt in the AU’s activities until the restoration of 

constitutional order." 

Peace And Security Council 384th Meeting 5 July 2013 Addis 

Abeba, Ethiopia, p 2. 
 ثم عادت إلى الحظيرة اإلفريقية، بل ورئاسة االتحاد اإلفريقي.

د/رياض صالح أبو العطا، المنظمات الدولية، األمم لمزيد من التفصيل انظر:  -20
 .  41 ، ص2111المنظمات اإلقليمية، دار النهضة العربية،  –المتحدة

 .925المرجع السابق، ص  د/السيد أبو عيطة،و  -
جزر  -؛ والدول هي: بوليفيامن ميثاق األمم المتحدة 54لمادة وذلك تطبيقا ل -21

 فيت نام.  -الصومال -يبيسرينبسان تومي و  -باالو -ليبيا -غابون  -القمر
الصادرة عن الجمعية January 2019 28  بتاريخ  A/73/722انظر الوثيقة رقم 

 مة. العا
وسددت الدول الحقا اشتراكاتها، إال الصومال وجزر القمر وسان تومي وبرينسيبي، 

 وقد سمح لهم بالتصويت لظروفهم.
 .2154-19-19حدة: تاريخ اإلطالع/ لمزيد من التفاصيل انظر موقع األمم المت

https://www.un.org/ar/ga/about/art19.shtml/                              

 .592ص  المرجع السابق، د/مصطفى أحمد فؤاد، - 22
 .91المرجع السابق، ص  د/ خليل إسماعيل الحديثي، - 23
، وقطع قطع العالقات الدبلوماسية أحمد أبو الوفا، د/ وقد أثار هذه المسألة - 24

، هامش 549، صالمرجع السابق عضو فيها، بين منظمة دولية ودولةالعالقات 
2.  
، ص 2111اإلسكندرية،  د.ط،د/علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي،  - 25

211. 
26- "Il n’est guère discutable que La rupture de ces relations 

entre un Etat et une organisation internationale…" . 

https://www.un.org/ar/ga/about/art19.shtml/
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Rapport de la commission du droit international à l’AG, 35e 

session 1980, A/35/10, p 203. 
، وقطع قطع العالقات الدبلوماسية د/ أحمد أبو الوفا،احتج بهذه الحجج:  -27

، هامش 549المرجع السابق،  بين منظمة دولية ودولة عضو فيها،العالقات 
2. 

 .511ص  د/رياض صالح أبو العطا، -28
بادئ القانون الدولي العام، دار الكتب القانونية، دار شتات مأمون المنان، م/د -29

 .591، ص 2151للنشر والبرمجيات، مصر، 
د/محمود إبراهيم حامد سكر، التصرف القانوني الصادر باإلرادة المنفردة وأثره -30

 ، كلية الحقوق، عين شمس،في تطوير القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه
 .525، ص2111

 .19-11المرجع السابق، ص ص  حمد سامي عبد الحميد:د/ م - 31
 .521، المرجع السابق، ص د/محمود إبراهيم حامد سكر - 32
 .521تناول هذه المسألة بشيء من التفصيل: المرجع نفسه، ص  - 33
بين منظمة ، وقطع العالقات قطع العالقات الدبلوماسية د/ أحمد أبو الوفا، - 34

 .259ص رجع السابق، الم دولية ودولة عضو فيها،
 .259المرجع نفسه، ص  -35
 .259المرجع نفسه، ص   -36
( من ميثاق األمم 11( من عهد عصبة األمم، والمادة )51/9مثل المادة ) -37

البند ج(  11( من ميثاق جامعة الدول العربية، والمادة )59/2المتحدة، والمادة )
( من ميثاق 2/1والمادة ) من اتفاقية تأسيس البنك الدولي لإلنشاء والتعمير،

  اليونسكو.
من ميثاق هيئة األمم المتحدة على:" إذا أمعن عضو من  1نصت المادة  -38

أعضاء "األمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله 
 من الهيئة بناًء على توصية مجلس األمن".
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عربية على:" ولمجلس الجامعة من ميثاق جامعة الدول ال 59/2نصت المادة  -39
  أن يعتبر أية دولة ال تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة".

وزيادة على ذلك لم يحدد الميثاق الواجبات التي تؤدي مخالفتها إلى إقصاء  -40
الدولة العضو، وال درجة جسامتها أو تكرارها، فاإلخالل مرة واحدة يبرر جزاء 

  .الطرد من الجامعة
ل في هذه المسألة: د/ أحمد أبو الوفا: جامعة الدول العربية كمنظمة دولية  -  فص 

  .292، ص2012، دار النهضة العربية، 2طإقليمية، دراسة قانونية، 
ولكن في الواقع والتطبيق ستراعي الدول األعضاء هذه درجة الجسامة في المخالفة 

صرار الدولة على ذلك  .وا 
 وما بعدها. 212المرجع نفسه، ص  - 41
وتعتبر الدولة العضو الموقفة عضويتها على  (:"...2بند 1جاء في المادة ) -42

هذا النحو منفصلة بصورة تلقائية بعد مرور سنة على تاريخ صدور قرار إيقاف 
  ..."العضوية

  .5491فبراير  51اتفاقية تأسيس البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، تاريخ تعديلها 
 2154-19-51دولي لإلنشاء والتعمير، بتاريخ: موقع البنك ال

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABIC

HOME/EXTABOUTUSARABIC/0,,contentMDK:20465560

~pagePK:51123644~piPK:329829~theSitePK:676331,00.ht

ml#two       
تعتبر الدولة من اتفاقية تأسيس البنك الدولي على:"  1بند 1نصت المادة  - 43

العضو التي توقف عضويتها في صندوق النقد الدولي منفصلة بصورة تلقائية 
نك الدولي بعد انقضاء ثالثة أشهر ما لم يوافق البنك بأغلبية ثالثة أرباع من الب

 ."المجموع الكلي لألصوات على السماح ببقائها عضواً 
د/عبد المجيد سعيد مصلح العسالي، إدارة المنظمات تناول المسألة بالمقارنة:  - 44

األيسيسكو،  -األلكسو-الدولية المتخصصة بالتربية والثقافة والعلوم، اليونسكو

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOUTUSARABIC/0,,contentMDK:20465560~pagePK:51123644~piPK:329829~theSitePK:676331,00.html#two
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOUTUSARABIC/0,,contentMDK:20465560~pagePK:51123644~piPK:329829~theSitePK:676331,00.html#two
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOUTUSARABIC/0,,contentMDK:20465560~pagePK:51123644~piPK:329829~theSitePK:676331,00.html#two
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTABOUTUSARABIC/0,,contentMDK:20465560~pagePK:51123644~piPK:329829~theSitePK:676331,00.html#two
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الجزء األول، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر، 
 .594، ص 2151

د/علي يوسف الشكري، المنظمات الدولية واإلقليمية في هذا الشأن انظر:  -45
، ص 2119والمتخصصة، الطبعة الثانية، شركة إيتراك للنشر والتوزيع، مصر، 

49. 
ظمات والمنازعات في القانون الدولي، الطبعة األولى، د/يوسف حسن يوسف، المنو 

د/ صالح  .291، ص 2151المركز القومي لإلصدارات القانونية، مصر، 
 .211، المرجع السابق، ص الدين عامر

الوسيط في قانون التنظيم الدولي، الطبعة الثانية،  ،حجازة / أشرف عرفات أبود -46
 .251-259ص  ، ص2119 -2111دار النهضة العربية، مصر، 

-299ص ص ، 5الهامش رقم المرجع السابق،  د/يوسف حسن يوسف، - 47
291 

 .251، المرجع السابق، ص حجازة د/ أشرف عرفات أبو - 48
ل في هذه المسألة:  - 49 د/ جعفر عبد السالم: المنظمات الدولية، دراسة فقهية فص 

ورغم . 111-111ص  ص ،وتأصيلية، دار النهضة العربية، مصر، د.ت
الحرمان من مزايا  الجدل الطويل لكن لم يتعد الجزاء من األمم المتحدة

 العضوية.
إعادة العضوية إلى الدولة  وقد أطلق الدكتور أحمد أبو الوفا على هذا الطرد" -50

، وقطع قطع العالقات الدبلوماسية د/ أحمد أبو الوفا،. "صاحبة الحق الشرعي
، 219المرجع السابق، ص  عضو فيها،بين منظمة دولية ودولة العالقات 

  .5هامش 
(، 5442)سبتمبر  999كانت إجابة مجلس األمن بالرفض من خالل قراره  -51

ويوغسالفيا الجديدة لن تشارك في أعمال الجمعية العامة، وعليها أن تقدم طلب 

ماري  -األستاذ/ بيارللتفصيل انظر:  .عضوية من جديد لدى األمم المتحدة
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د/سليم حداد،  – محمد عرب صاصيال نون الدولي العام، ترجمة: د/دوبوي، القا

 .541ص ، 2119الطبعة األولى، شركة مجد، بيروت، 

د/ أحمد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، المرجع السابق، ص  -52
  .151، هامش 955

نظمات د/جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي، النظرية العامة والم - 53
، 2119العالمية واإلقليمية والمتخصصة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 

 .521ص 
كالقانون التأسيسي لإلتحاد اإلفريقي وميثاق منظمة الدول األمريكية وميثاق  -54

مجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق منظمة التعاون اإلسالمي واتفاقية 
 اإلتحاد المغاربي.

   .291المرجع السابق، ص  ف حسن يوسف،د/يوس -55
/ج من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على:" 2القسم  21نصت المادة  -56

إذا استمر البلد العضو،...، عاجزًا عن الوفاء بأي من التزاماته... يجوز مطالبة 
 هذا العضو باالنسحاب من عضوية الصندوق...".

، والمعدلة في 22/19/5499المعتمدة في  اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي،
 .19، ص 2155، الطبعة العربية 11/11/2155

 .211صالح الدين عامر، المرجع السابق، ص  - 57
 . 291المرجع السابق، ص  د/يوسف حسن يوسف، -58
، ود/ يوسف حسن يوسف، 211د/ صالح الدين عامر، المرجع السابق، ص  -59

  .291المرجع السابق، ص 
مد أبو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، المرجع السابق، ص أحد/ -60

  .41، هامش 49
 .294المرجع السابق، ص  يوسف حسن يوسف، د/ -61
 .219-211د/ صالح الدين عامر، المرجع السابق، ص ص   -62
 .294المرجع السابق، ص  يوسف حسن يوسف، د/  -63
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  وية المنازعات التابعة لمجلس التعاون من النظام األساسي لهيئة تس 1المادة  -64
أحمد أبو الوفا، مجلس التعاون لدول الخليج /دتناول هذه المسالة بالتفصيل:  -65

العربية كمنظمة دولية، دراسة قانونية، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، 
 .11-12، ص ص 5441مصر، 

  .5494مارس  15كان ذلك في مؤتمر بغداد بتاريخ  -66
د/حازم محمد عتلم، المنظمات الدولية اإلقليمية، والمتخصصة، دار النهضة  -67

  .5، هامش 99، ص 2111العربية، مصر، 
المرجع السابق       جامعة الدول العربية كمنظمة دولية إقليمية، ،د/ أحمد أبو الوفا -68

؛ لكن هذه القول يحتاج إلى رصد دساتير المنظمات إلصدار هكذا 291ص 
 حكم.

بين منظمة ، وقطع العالقات قطع العالقات الدبلوماسية د/ أحمد أبو الوفا، -69
  .  221المرجع السابق، ص  دولية ودولة عضو فيها،

 وما بعدها. 221المرجع نفسه، ص  انظر في ذلك: -70
 -الثاني، حقوق اإلنسانن، القانون الدولي العام، الجزء عبد الكريم علوا/د - 71

 .129، ص 2119نشأة المعارف، اإلسكندرية، المنظمات الدولية، م
بين منظمة ، وقطع العالقات قطع العالقات الدبلوماسية د/ أحمد أبو الوفا،  -72

 .5، هامش 259المرجع السابق، ص  دولية ودولة عضو فيها،
  .129المرجع السابق، ص  عبد الكريم علوان،/د -73
  .5، هامش 251، المرجع السابق، صحجازة د/ أشرف عرفات أبو -74
  .521المرجع السابق، ص  د/جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي، -75
د/جمال عبد الناصر مانع، إتحاد المغرب العربي، دراسة قانونية سياسية، دار   -76

 .519، ص 2004 العلوم، عنابة،


