
 صضائهاأالمنظمات الدولية صلى تشريعات ُأثر 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

273 

 عضائهاأاملنظمات الدولية على تشريعات ُأثر 
 نمار نايف قاسمم.د. أ

 كركوك/كمية القانون/جامعة االمام جعفر الصادق 
 

THE IMPACT OF INTERNATIONAL 

ORGANIZATIONS ON THE LEGISLATIONS OF 

ITS MEMBERS 

Lecturer. Dr. Anmar Nayyef Qasim 

Imam Ja'afar Al-Sadiq Universit \ College of Law 

Kirkuk    

 المقدمة

تبرررررم اىميرررررة المو رررروم ترررررل ان المن مررررات الدوليرررررة  :أهميةةةةم ضومو ةةةةةوع/أوال
اصبحت تمعب دورًا كبيرًا ومؤثرًا تل العالقات الدولية، والتل اتسعت لتشمل مختمر  
المجاالت اقتصادية واجتماعية وعممية وقانونية، بحيث أصبحت تمارس ترثثير عمر  

مرررن  تعرررديالت عمررر  تشرررريعاتيا إجررررا أو  خرررالل سرررن تشرررريعات تشرررريعات الررردول مرررن
حقيررررق المواممررررة مرررر  ميثرررراق عمرررر   رررررورة ت ع ررررا خررررالل حررررث المن مررررة لمرررردول اأ

 عم  االرتقا  وتطوير تشريعات الدول .ثر أوتمك المواممة بال شك ليا المن مة 
وليرة المن مات الدُأثر تبرم مشكمة البحث ت ير تل ان  :مشكلم ضوبحث/ثانيا  

 تل تطروير تشرريعات الردول يتوقر  عمر  مردم الرمام الردول ترل سرن تشرريعات جديردة
تعررديالت عمرر  من ومتيررا التشررريعية بالشرركل الررائ يحقررق المواممررة مرر  مررا  إجرررا أو 

 جا  تل ميثاق المن مة الدولية . 
تفترررا الدراسررة ان لممن مررات الدوليررة، اثرررًا ودور ميررم  :فر ةةيم ضوبحةةث/ثاوثةةا  
تشريعات الردول، مرن خرالل تحقيرق المواممرة مر  ميثراق المن مرة ومرن ثرم  تل تطوير
 تعديالت عم  تشريعات قاممة .  إجرا أو  اما بسن تشريعات جديدةثر يكون اأُ 
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لقررد اممررت عمينررا الدراسررة المررنيي االسررتقرامل والتحميمررل  :منهجيةةم ضوبحةةث/رضبعةةا  
ن مررات دوليررة، ومررن ثررم مررن خررالل جمرر  المررادة العمميررة عررن مو رروم المواممررة مرر  م

 المترتب عم  تطوير التشريعات . ثر تحميميا وبيان اأُ 
سرو  نعتمرد ترل كتابرة بحثنرا عمر  خطرة عمميرة مكونرة خطةم ضوبحةث: /خامسا  

المن مررات الدوليررة عمرر  ُأثررر عررن م رراىر  ضألولضومبحةةث  مررن مبحثررين: نتنرراول تررل
المن مررات ُأثررر عررن  اأولتشرريعات الرردول، مررن خرالل تقسرريم المبحررث عمرر  مطمبرين 

المن مررات ُأثررر الدوليررة عمرر  التشررريعات الدسررتورية لمرردول، أمررا المطمررب الثررانل عررن 
سرررو  يكرررون عرررن  ضومبحةةةث ضوثةةةان الدوليرررة عمررر  التشرررريعات العاديرررة لمررردول، بينمرررا 

المن مررات الدوليررة عمرر  تشررريعات الرردول، امررا بخصررو  ُأثررر تطبيقررات ونمررااج عررن 
السرررتنتاجات الترررل توصرررمنا ليرررا، والتوصررريات الترررل نراىرررا الخاتمرررة، تاننرررا نررردون تييرررا ا

 ميمة . 

 ضألولضومبحث 
 ضومنظمات ضودوويم على تشريعات ضودولأُثر مظاهر 

المن مات الدولية عم  تشريعات الدولة يمتد ليشمل التشريعات ُأثر الشك تل ان     
 اأولمطمبين  التشريعات العادية، وبنا  عم  الك سو  نقسم المبحث عم و  الدستورية

المن مات الدولية عم  التشريعات الدستورية لمدولة، بينما المطمب الثانل عن ُأثر عن 
 :المن مات الدولية عم  التشريعات العادية لمدولة، والك عم  النحو االتلُأثر 

 ضألولضومطلب 
 على ضوتشريعات ضودستوريم ولدووم ضومنظمات ضودوويمأُثر 

الدولية عم  التشريعات الدستورية، من خالل اقتباس وا عل  المن ماتُأثر يبرم     
مشروم الدستور لبعا المبادئ والقواعد من المن مات الدولية، التل تفر يا تطورات 
الحياة الدولية وت مينيا تيو، من خالل تحديد أسس الدستور العامة وشكل ن ام 

يتمت  بو اأتراد من حقوق الحكم، وتحديد مقدار سمطات الييمات الحاكمة وما يجب أن 
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، والشك تل ان ىناك عوامل كثيرة تؤثر وتساىم تل صياغة مشروم (1)وحريات 
الدستور وتسيم تل تحديد االتجاىات اأساسية لو، ومن بين تمك العوامل ىل 

المن مة الدولية سو  يحدوا بالدولة ان إل   المن مات الدولية، حيث ان ان مام الدولة
سن أو  المواممة م  ميثاق المن مة من خالل التعديل تل تشريعاتيا تحقيقإل   تسع 

تشريعات جديدة، وىاا بال شك يساىم تل تطوير تشريعات الدول بشكل عام 
والتشريعات الدستورية عم  وجو الخصو ، تالمن مة الدولية من الممكن ان ت   

تل تبن  عمييا ان تقوم بتطوير االسس واأيدولوجيات الأو  اأساس تل الدستور
الدساتير، بحيث يستميم وا عو مشروم الدستور م امين ميثاق المن مات الدولية 
وأحكاميا، ومن ثم صبيا تل صياغات دستورية خصوصًا إاا ما كان الك البمد يمر 

حالة االتحادات أو  بمتػيرات جارية تل تاريخو السياسل كحالة االحتالل اأجنبل
مواثيق المن مات الدولية بمثابة مقدمة  رورية يتم من خالليا الفيدرالية، وعميو ستكون 

. وتل ىاا المجال ناكر المثال عم  الك عندما اشترط (2)تحديد اأسس العامة لمدستور
الحم  اأطمسل عم  الدولة طالبة الع وية ان يكون ن ام الحكم السياسل تييا ن اما 

ب تل ان تكون ع وًا تل من مة الحم  ومن ثم الدولة التل ترغ (3)ديمقراطيا نيابياً 
تعديل تل تشريعيا الدستورئ بالشكل الائ يتفق م  ماجا   إجرا اأطمسل ممممة عم  

تل ميثاق المن مة، وىاا بال شك يترك اثرًا يساىم تل االرتقا  بدستور الدولة. والمثال 
لمن مة عم  االخر ىو ميثاق بوجوتا إلنشا  من مة الدول اأمريكية، حيث اشترطت ا

المن مة ان ين  دستورىا عم  تبنل الديمقراطية إل   الدولة التل ترغب تل االن مام
تجرئ تعدياًل عم  دستورىا يجعل أو  . بالتالل عم  الدولة ان تشرم دستور(4)النيابية

من ن اميا السياسل ن اما ديمقراطيًا، وىاا اأمر ينطبق عم  بقية النصو  
                                                           

1 ) James Dobbins, The UN Role in Nation Building, Op. Cit., P. 27. 

 -, ت١شٚخ, داس إٌٙؼح اٌؼشت١حاألٚيظُ اٌغ١اع١ح ٚاٌمأْٛ اٌذعرٛسٞ, اٌعضء ( د. ِؽغٓ خ١ًٍ: ا2ٌٕ)

, ٚوزٌه ظان دٚٔذ٠ٛدٚ فاتش: اٌذٌٚح, ذشظّح اٌذورٛس عّٛؼٟ فٛق اٌؼادج, 57ص -7661

 .22, ص7611, 7ت١شٚخ, ِٕشٛساخ ػ٠ٛذاخ, ؽ

٘ادٞ ٔؼ١ُ اٌّاٌىٟ:  ػٍٝ عرٛس اٌذٌٚح د.أُشش ِٚٓ شُ اٌّٛائّح ِغ ١ِصاق إٌّظّح اٌذ١ٌٚح ٌٛ  (3)

 .17,ص2173, ِىرثح اٌغ١غثاْ, تغذاد,7إٌّظّاخ اٌذ١ٌٚح, ؽ

 . 7647( ِٓ ِٕظّح اٌذٚي األِش٠ى١ح اٌرٟ ٚػؼد ػاَ 1اٌّادج ) (4)
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سن تشري  أو  تعديل اجرا ة بترطت المن مة تثن الدولة ممممالدستورية تيما لو اش
 ، ومن ثم تل نياية المطا  نكون أمام تشري  دستورئ عم  درجة من التطور . جديد
 1971كالك الحال بخصو  دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة الصادر سنة      

. 1968شباط سنة  27بل تل حٍد بعيد بمعاىدة االتحاد الموقعة تل دإل   كان متثثراً 
تقد شكمت المعاىدة الماكورة المبنة اأساس تل قيام اتحاد تيدرالل بين ما كان يعر  
باسم إمارات ساحل عمان التل كانت ت م )أبو  بل ودبل والشارقة والفجيرة وأم 

. تمقد بينت ديباجتيا الػرا من قيام االتحاد وىو (1)القيوين وعجمان ورأس الخيمة(
ول بشعوب المنطقة نحو إشاعة االستقرار تل بالدىا وتحقيق الدتام الجماعل الوص

عن كيانيا وصيانة أمنيا وسالمتيا وتقًا أىدا  ومبادئ ميثاق اأمم المتحدة وميثاق 
 جامعة الدول العربية.

) رورة توثيق الصالت بين اإلمارات أما المادة الثانية تقد نصت عم 
ينيا تل المجاالت كاتة وتنسيق خطط تقدميا ورخاميا ودعم وتقوية التعاون ب ع ا اأ

احترام كل منيا الستقالل اأخرم وسيادتيا وتوحيد سياستيا الخارجية وتمثيميا 
الخارجل، وتن يم الدتام الجماعل عن بالدىا صيانة أمنيا ومحات ة عم  سالمتيا، 

بموغ أمانييا وتحقيق والن ر بصفٍة عامة تل شؤونيا ومصالحيا المشتركة بما يكفل 
 .(2)آمال الوطن العربل الكبير قاطبة(

ونتيجة لماتقدم يالح  بو وح دور المن مة الدولية تل تحديد اأسس العامة 
من حيث إقامة دولة اتحادية ، 1971التل أستند إلييا وا عو مشروم دستور دبل لسنة 

ساحمية السب ، ومن حيث تحمل أسم دولة اإلمارات العربية المتحدة، ت م اإلمارات ال

                                                           

( د. ٚؼ١ذ سأفد: ؼٛي ا١ٙٔاس االذؽاد اٌرغاػٟ ٌإلِاساخ اٌؼشت١ح فٟ اٌخ١ٍط ٚل١اَ اذؽاد عثاػٟ 7)

, ٠7612ح ٌٍمأْٛ اٌذٌٟٚ, اٌّعٍذ اٌصآِ ٚاٌؼششْٚ, تذ٠ً, تؽس ِٕشٛس فٟ اٌّعٍح اٌّظش

 .234ص

( د. ٚؼ١ذ سأفد: ؼٛي اذؽاد اإلِاساخ اٌؼشت١ح فٟ اٌخ١ٍط, تؽس ِٕشٛس فٟ اٌّعٍح اٌّظش٠ح 2)

. ٚوزٌه د. ؼغ١ٓ ِؽّذ اٌثؽاسٔح:  6, ص7611ٌٍمأْٛ اٌذٌٟٚ, اٌّعٍذ اٌغادط ٚاٌؼششْٚ, 

اٌخ١ٍط اٌؼشتٟ, تؽس ِٕشٛس فٟ اٌّعٍح اٌّظش٠ح ٌٍمأْٛ اٌرطٛساخ اٌما١ٔٛٔح ٚاٌذعرٛس٠ح فٟ دٚي 

 . 265, ص7612اٌذٌٟٚ, اٌّعٍذ اٌصآِ ٚاٌؼششْٚ, 
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. وبنا  عم  الك تمارس المن مة (1)تومي  االختصاصات والصالحيات بين اإلمارات
الدولية قوة مؤثرة أساسية مثمت روح الدستور المقام. جوىر اأمر أن المن مة الدولية 

أو  وىل تمتح  بمحا  القوة المؤثرة تل الدستور قد تشكل تل أحيان كثيرة أساسًا لنشثة
 .(2)قامة الدستور بل وحت  تطويرهإ

 ضومطلب ضوثان 
 ضومنظمات ضودوويم على ضوتشريعات ضوعاديم ولدولأُثر 

المن مات الدولية يتحتم بيا ان تمتمم بما جا  إل   يمكن القول ان ان مام الدولة     
تل ميثاق المن مة التل صادقت عميو الدولة والك االن مام يحتم عم  الدولة ان تعدل 

ان تسن تشريعات جديدة بالشكل الائ يتفق م  ماجا  تل أو  ل تشريعاتيا الوطنيةت
بثخر أو  ميثاق المن مة، ومن ثم تمك المواممة سو  يكون ليا اثرًا يساىم بشكل

المن مة الدولية مقرون بشروط إل   بتطوير تشريعات الدولة، حيث ان ان مام الدولة
تعديل عم   إجرا أو  أما بسن قانون جديد عديدة البعا منيا يتطمب قيام الدولة

تشريعاتيا مثال عم  الك بعا المن مات ت   شروطًا عم  الدولة التل تطمب 
الع وية تل المن مة الدولية كثن يكون ن اميا السياسل ن اما ديمقراطيا نيابيًا 

 وبنا  عم  الك تكون الدولة مجبرة (3)وبخال  الك ال تتمت   الدولة بحق الع وية
تحت  ػط الحصول عم  ع وية المن مة ان تعدل تل تشريعيا عم  نحو يحقق 

                                                           

أْ ِؼا٘ذج دتٟ ٚأْ وأد لذ شىٍد األعاط ٚإٌّطٍك فٟ إلاِح دعرٛس دٌٚح إٌٝ  ( ٚذعذس االشاسج7)

ٛطٙا فٟ ط١اغح اٌرم١ذ اٌؽشفٟ تٕظإٌٝ  اإلِاساخ اٌؼشت١ح اٌّرؽذج, إال أْ رٌه ٌُ ٠ىٓ ١ٌؤدٞ

ِششٚع اٌذعرٛس, تغثة ٚظٛد تؼغ اٌّغائً اٌرٟ اعرذػد إؼذاز ذغ١شاخ ظٛ٘ش٠ح, وّثذأ 

اٌّغاٚاج فٟ اٌغ١ادج ت١ٓ اإلِاساخ اٌزٞ ٔظد ػ١ٍٗ اٌّؼا٘ذج, ٚاٌزٞ ٌُ ٠ىٓ فٟ ٚالغ اٌؽاي ١ٌرفك 

دٜ أغؽاب تؼغ رٌه فمذ أإٌٝ  ٚؼاٌح اٌذٌٚح االذؽاد٠ح اٌّضِغ إلاِرٙا ت١ٓ ذٍىُ اإلِاساخ. إػافح

إ٠عاد ط١غح ظذ٠ذج ذرفك ٚاٌؽاٌح إٌٝ  اإلِاساخ, ٚٔمظذ تٙا )لطش ٚاٌثؽش٠ٓ( ِٓ ِششٚع االذؽاد

اٌّزوٛسج اٌرٟ ٌُ ذؼذ ذرالءَ ِغ ِا ٘ٛ ِمشس فٟ اذفال١ح دتٟ اٌرٟ وأد ذٕض ػٍٝ ذشى١ً اذؽاد 

ِاساخ اٌؼشت١ح فٟ ٠رأٌف ِٓ اإلِاساخ اٌرغغ. د. ٚؼ١ذ سأفد: ؼٛي ا١ٙٔاس االذؽاد اٌرغاػٟ ٌإل

اٌخ١ٍط ٚل١اَ اذؽاد عثاػٟ تذ٠ً, تؽس ِٕشٛس فٟ اٌّعٍح اٌّظش٠ح ٌٍمأْٛ اٌذٌٟٚ, اٌّعٍذ اٌصآِ 

 .   234, ص7612ٚاٌؼششْٚ, 

 .466( د. ٔؼّاْ أؼّذ اٌخط١ة: اٌّظذس اٌغاتك, ص2)

اِاً ؼ١س اشرشؽ اٌؽٍف االؽٍغٟ اْ ذىْٛ اٌذٌٚح ؽاٌثح اٌؼؼ٠ٛح ف١ٗ ٔظاِٙا اٌغ١اعٟ ٔظ (3)

 .17د٠ّمشاؽ١ا د. ٘ادٞ ٔؼ١ُ اٌّاٌىٟ: اٌّظذس اٌغاتك, ص
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الشرط لمقبول تل المن مة وىو ان يكون ن اميا ن اما ديمقراطيا نيابيًا. وكالك الحال 
بالنسبة لميثاق بوجوتا إلنشا  من مة الدول اأمريكية، حيث اشترطت المن مة عم  

من مة ان ين  دستورىا عم  تبنل الديمقراطية الإل   الدولة التل ترغب تل االن مام
تل  ع ا ، وىاا بال شك يساىم تل االرتقا  بالمن ومة التشريعية لمدول اأ(1)النيابية

سن تشريعات تيم الدول إل   المن مة، حيث تقوم المن مات الدولية تل أحيان كثيرة
تل تشريعاتيا الوطنية جميعًا من الممكن ان تقوم الدول باقتباس تمك التشريعات وسنيا 

مثال عم  الك التشري  العمالل الدولل الائ صدر عن من مة العمل الدولية، والائ 
ييتم بو   تشريعات تيم شريحة العمال، بالتالل تقوم الدول بت مين تشريعاتيا 

اإلعالن العالمل لحقوق اأنسان الائ إل   نصوصًا ت من ليم حقوقيم، باإل اتة
وىاا يحدو  (2)تصادئ واالجتماعل التاب  لمن مة اأمم المتحدةو عو المجمس االق

 بالدول ان تقوم بسن تشريعات تتعمق بحقوق اأنسان وحرياتو .
كالك الحال تل اتفاقية اأمم المتحدة لمكاتحرة الفسراد والترل عقردت مرن قبرل من مرة     

وقرد سرنت الردول  االتفاقيرةإلر   والعديرد مرن الردول ان رمت (3)2003اأمم المتحردة عرام 
أجررت تعرديالت عمر  تشرريعاتيا بالشركل الرائ أو  التل صادقت عم  االتفاقيرة تشرريعات

وترم  2007االتفاقيرة ترل عرام إلر   يحقق المواممة م  ميثاق المن مة، وقد ان م العرراق
تبريرررر التوقيررر  عمررر  االتفاقيرررة أعررراله بثنرررو بسررربب خطرررورة المشررراكل الترررل يطرحيرررا الفسررراد 

يمانررررًا مررررن الرررردول ب رررررورة التعرررراون لمنعررررُو والتررررل تيرررردد  اسررررتقرار المجتمعررررات وأمنيررررا، وال
ومكاتحتو أنو أصبح  اىرة تعبر الحدود الوطنية، أعدت الجمعية العامة لألمم المتحدة 

ترل  ع را اتفاقية دوليرة لمكاتحترُو، تمرت مناقشرتيا عمر  مردم عرامين مرن قبرل الردول اأ

                                                           

 . 7647( ِٓ ِٕظّح اٌذٚي األِش٠ى١ح اٌرٟ ٚػؼد ػاَ 1اٌّادج ) (7)

 . 715ص, اٌّظذس اٌغاتك :د. ٘ادٞ ٔؼ١ُ اٌّاٌىٟ (2)

, دٚس إٌّظّاخ اٌذ١ٌٚح فٟ ِىافؽح اٌفغاد االداسٞ ٚاٌّاٌٟ :ٔؼاي ِؽّذ سش١ذ طاٌػ اٌؽّذأٟ)  (3

. ذُ اٌرٛل١غ ػٍٟ اذفال١ح  67-61ص, 2173, ظاِؼح اٌّٛطً, و١ٍح اٌؽمٛق, سعاٌح ِاظغر١ش

, 766/ 51األُِ اٌّرؽذج ٌّىافؽح اٌفغاد فٟ ١ِش٠ذا فٟ اٌّىغ١ه, تّٛظة لشاس اٌعّؼ١ح اٌؼاِح 

 دٌٚح ػٍٝ االذفال١ح أشٕاء أؼماد اٌّؤذّش 65, ٚٚلؼد 2113ػاَ   األٚي وأْٛ 77 -6ٌٍفرشج ِٓ 

 .( ِادج, ِٛصػح ػٍٝ شّا١ٔح فظٛي 17رىْٛ االذفال١ح ِٓ )ٚذ
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انسررجامًا مرر  الررك تقررد تررم سررن قررانون ىيمررة النماىررة . ونتيجررة لررالك و (1)المن مررة الدوليررة 
ومررن ثررم تررثن الررك يسرراىم تررل تطرروير التشررريعات لمرردول  2011( لسررنة 30العراقررل رقررم )
تعررديالت  إجرررا أو  المن مررة الدوليررة . مررن خررالل سررن تشررريعات جديرردةإلرر   التررل تن ررم

 عم  التشريعات الناتاة .
 ضومبحث ضوثان 

 نظمات ضودوويم على تشريعات ضودول ضومُأثر نماذج وتطبيقات عن 
المن مات الدولية عم  ُأثر سو  نستعرا تل ىاا المبحث تطبيقات عن      

تشريعات الدول من خالل استعراا بعا المن مات الدولية التل ساىمت تل تطوير 
عن من مة الدول  اأولتشريعات الدول. من خالل تقسيم المبحث عم  مطالب ثالثة، 

ينما الثانل حم  الشمال اأطمسل، اما المطمب الثالث عن صندوق النقد اأمريكية ب
  :الدولل، والك عم  النحو االتل

 ضألولضومطلب 
 منظمم ضودول ضألمريكيم

تعد من مة الدول اأمريكية إحدم المن مات اإلقميمية التل تعمل عم  تحقيق       
جتماعية، بدأت تكرة الوحدة تييا السياسية واالقتصادية واال  ا عمصالح الدول اأ

اأمريكية منا أواسط القرن التاس  عشر، بعد قيام دول التينية تل قارة أمريكا الجنوبية 
. وقد حصمت أول محاولة جادة لجم  دول (2) واالعترا  بيا كدول مستقمة اات سيادة

غير أن ىاه  1836أمريكا الجنوبية تل اتحاد كونفدرالل خالل مؤتمر بنما سنة 
. ثم استمرت المحاوالت بعد الك حت  عقد مؤتمر (3) المحاولة لم يكتب ليا النجاح

. وقد أسفر المؤتمر (4) إا  م ممثمين عن دول أمريكا المختمفة 1890واشنطن سنة 

                                                           

 .    66( أ١ِش فشض ٠ٛعف: اٌّظذس اٌغاتك, ص7)

, ِؤعغح اٌشعاٌح, 7ؽ, اٌٛظ١ض فٟ لأْٛ إٌّظّاخ اٌذ١ٌٚح ٚاإلل١ّ١ٍح :( د. عؼ١ذ ِؽّذ أؼّذ تأاظح(2

 . 757ص, 7675, ٌثٕاْ, ت١شٚخ

 .   313, ص7611ؼح شف١ك, تغذاد, ِطث, إٌّظّاخ اٌذ١ٌٚح :د. ؼغٓ اٌؼطاس(3)

 . 757ص, اٌّظذس اٌغاتك :( د. عؼ١ذ ِؽّذ أؼّذ تأاظح(4
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عن إنشا  مكتب تجارئ ميمتو جم  المعمومات المتعمقة باإلنتاج والتجارة والقوانين 
واستبدل عم  أثره تسمية  1901تمر مكسيكو عام والموامح الكمركية، ثم انعقد مؤ 

المكتب بر )المكتب الدولل لمجميوريات اأمريكية( يتول  رماستو ومير الخارجية 
ومقرىا (1) صار المكتب يسم  بر )اتحاد الدول اأمريكية( 1910اأمريكية وتل عام 

 . (2) واشنطن تل الواليات المتحدة اأمريكية
الدول اأمريكية بشكل وا ح تل المؤتمر اأمريكل ىاا وقد  يرت من مة  

تل بوجوتا عاصمة كولومبيا، إا أسفر المؤتمر عن اتفاقية  1948التاس  المنعقد عام 
. (3) من مة الدول اأمريكيةإل   عرتت باسم ميثاق بوجوتا حولت االتحاد اأمريكل

 1951ديسمبر سنة  13صار ناتاًا تل و  وأصبح الميثاق يشكل دستورًا لياه المن مة
. ثم توالت المؤتمرات تل تنقيح  1952وسجل لدم اأمانة العامة لألمم المتحدة سنة 

نشا  لجان خاصة من ممثمل الدول اأ قامة ىياكل ع ا اختصاصات المن مة، وال ، وال
لممن مة عم  غرار ىياكل من مة اأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية م  اختال  

. وقد أصدرت المن مة عدد من التشريعات النمواجية (4) ة لكل منياالموامح الداخمي
بادرت لجنة البمدان اأمريكية لمسيطرة  1991المتعمقة بجرامم غسل اأموال، تل عام 

إنشا  لجنة من الخبرا  أعدت نمواج القوانين الم ادة إل   (CICADعم  المخدرات )
من أجل تنسيق االختالتات تل اأن مة  ع ا لجرامم غسل اأموال لتتبناىا الدول اأ

القانونية لدول المنطقة، وتسم  ىاه القوانين بر )التشريعات النمواجية المتعمقة بجرامم 
 غسل اأموال المتحصمة من اإلتجار غير المشروم بالمخدرات والجرامم المتصمة بيا(

حميران  وتل، 1992( عم  ىاه التشريعات تل آاار عام CICAD. وقد صادقت )(5)
                                                           

, األٚياٌعضء , اٌمأْٛ اٌذٌٟٚ اٌؼاَ :د. ػٍٟ طادق أتٛ ١٘ف :ٌٍّض٠ذ ؼٛي اٌّٛػٛع ٠ٕظش(7) 

 .   611ص, 7662, اإلعىٕذس٠ح, ِٕشأج اٌّؼاسف, 71ؽ

, داس اٌصمافح ٌٍٕشش, ػّاْ, 7عش٠ّح إٌّظّح,ؽاٌ :د. وٛسو١ظ ٠ٛعف داٚد :( ٠ٕظش فٟ رٌه (2

 .  721, ص2117األسدْ,

, ِٕشأج اٌّؼاسف, 2ؽ, دساعح لا١ٔٛٔح ع١اع١ح, إٌّظّاخ اٌذ١ٌٚح :د. اٌشافؼٟ ِؽّذ تش١ش(3)

 . 355ص, 7614, اإلعىٕذس٠ح

 .ِٚا تؼذ٘ا 7212,ص7614د.ِؽّذ ؽٍؼد اٌغ١ّٕٟ,اٌرٕظ١ُ اٌذٌٟٚ,ِٕشأج اٌّؼاسف,اإلعىٕذس٠ح,(4)

غغ١ً األِٛاي فٟ اٌمأْٛ اٌعٕائٟ, داس اٌصمافح ٌٍٕشش , د. ِف١ذ ٔا٠ف ذشوٟ اٌشاشذ اٌذ١ٌّٟ(5)

 .   243, ص2116ٚاٌرٛص٠غ, ػّاْ, األسدْ, 
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تل من مة الدول اأمريكية، وقد  ع ا من العام نفسو صادقت عمييا جمي  الدول اأ
، ( من أحكام1988راعت تمك التشريعات تل صياغتيا ما أقرتُو اتفاقية تيينا لعام )

( 19. وقد ت منت ىاه التشريعات ) (FATFوتوصيات ترقة العمل المالل الدولية )
ونصت المادة ،   منيا جريمة غسل اأموالاأوللمادة عرتت ا، مادة متصمة ومطولة

الرابعة عم  تجميد اأموال بقوليا ))وتقًا لمقانون ودون إعالن مسبق يمكن لممحكمة أن 
ات جرا وقامل المم لمحفا  عم  عامدات الجريمة(( وتمك اإلأو  مؤقت إجرا تثمر بثئ 

تشريعات تل المادة الخامسة و   الل. كما أوجبت ىاه الأو  يمكن أن تشمل التجميد
ات إجرا ( عم  18-8ونصت تل المواد من )، منيا مصادرة العوامد غير المشروعة

والك التعاون يكون من خالل قيام تمك الدول بتحقيق ، ع ا التعاون بين الدول اأ
تعديالت عم   إجرا المواممة م  ميثاق المن مة، وتمك المواممة تكون من خالل 

ان تقوم تمك الدول سن تشريعات جديدة، ومن ثم قامت الدول أو  وطنيةتشريعاتيا ال
تعديالت عم  تشريعاتيا بما يتواتق م  ميثاق المن مة وبالتالل  إجرا أو  بسن تشريعات

 تل المن مة .  ع ا تان الك يساىم تل تطوير تشريعات الدول اأ
 ضومطلب ضوثان 

 حلف ضوشمال ضألطلس 
كتابان تل الواليات المتحردة اأمريكيرة كران ليمرا  نشر 1943و 1939تل سنة 

وىمرا يعردان نرواة ، الفاعل تل اأوسراط العالميرة واأوربيرة واأمريكيرة بشركل خرا ثر اأُ 
وأول الكتابين كتاب )االتحراد ترل الحرال( الرائ الفرو ، التفكير بقيام حم  شمال اأطمسل

خرررر كتررراب السياسرررة الخارجيرررة واآل، كالرانرررتس سرررتريت مراسرررل نيويرررورك ترررايمم ترررل اوربرررا
لمواليرات المتحردة اأمريكيررة، والرائ اعرده ولترليسررمان  اشرير كتراب سياسررل ترل الواليررات 
المتحدة اأمريكية. تقد دات  كالرانتس عن  رورة قيام اتحاد ما بين الدول الديموقراطية 

والمدنيرررة الخمرررس عشررررة الترررل ترررربط بينيرررا عوامرررل الجػراتيرررة والتررراري  والترررراث المشرررترك 
كمررا تررربطيم حالررة السررالم القاممررة تيمررا ، القاممررة عمرر  مبررادئ الديموقراطيررة، وحريررة الفرررد

نتيجرررة تشررميا ترررل ، لكررل يحرررل الررك االتحررراد محررل عصررربة اأمررم، بيررنيم أكثرررر مررن قررررن
تحقيق السالم . تفل الك االتحاد تدخل حوالل خمس عشرة دولة وىرل الواليرات المتحردة 
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وترنسا وىولندا وبمجيكا والسرويد واسرتراليا ونيوملنردة والنررويي ، ايرلندةوبريطانيا الع م  و 
والررردنمارك وتنمنررردا وسويسررررا وكنررردا واتحررراد جنررروب أتريقيرررا . وان اتحررراد ىررراه الررردول يعنرررل 

، % من منتوج النيكل والمطاط95( مميون نسمة و300اتحاد اكبر قوم العالم إا ي م )
 .(1)مميار دوالر تل المصار  98ونحو 

وتم اإلعالن عن قيرام حمر   4/4/1949وتم التوقي  عم  معاىدة واشنطن تل 
شمال اأطمسل وتم التوقي  عم  المعاىدة قبل كل من الواليات المتحدة اأمريكية وكنردا 

والك ، تم  م تركيا واليونان 1952وتل عام ، والنرويي والبرتػال ولوكسمبورغ وايسمندا
الحمر  بعرد إلر   ترم  رم المانيرا الػربيرة 1955وترل عرام  ،العتبارات عسكرية وجػراتيرة

الحمر  . ان مرا يالحر  عمر  تكوينرو ىراا إلر   يثس الػرب من إمكانيرة توحيردىا و رميا
الحمرر  انررو اطمسررل ولرريس اوربررل والررك بفعررل التررثثير اأميركررل تررل تكوينررو . وان ىدتررو 

وا  الخطررررر وم ررررمونو ردم واحترررر، اأسرررراس ىررررو امنررررل يػمررررب عميررررو الطرررراب  العسرررركرئ
الشرريوعل تررل اوربررا واميركررا الشررمالية والمنرراطق الواقعررة بررين شررمال اأطمسررل ت رراًل عررن 

. وحررردد حمررر  الشرررمال اأطمسرررل شررررط التمتررر  بالع ررروية بررراالتل ) ان (2)تركيرررا واليونررران
مسررراعدًة ، حمررر  شررمال اأطمسررلإلرر   تكررون الدولررة الجديررردة التررل تسررع  ترررل االن ررمام

وسرمطان ، وحريرة الفررد، ىراا الميثراق القاممرة عمر  الديمقراطيرة بدورىا عم  تعميم مبرادئ
وان تعميررم تمررك المبررادئ يقرروم عمرر  أسرراس مررا نصررت عميررو المررادة الثانيررة مررن ، القررانون

)بمراعرراة تقاليررد الحريررة والسررعل لتو رريح المبررادئ  :ميثراق حمرر  شررمال اأطمسررل والقاممررة
 أحوال ونشر الرتاىية ( .التل اتبعت عم  أساسيا ىاه التقاليد واستقرار ا

اان تررران تعميررررم ىرررراه المبررررادئ يعررررد شرررررطًا  ررررروريًا لقبررررول الدولررررة الراغبررررة تررررل 
وىرراا يعنررل  رررورة سررن تشررريعات تحقررق ، ميثرراق حمرر  شررمال اأطمسررلإلرر   االن ررمام

حمر  شرمال إلر   المواممة م  ميثاق الحم  تاسبانيا عم  سبيل المثرال طمبرت االن رمام
قوبمت بالرتا عم  الرغم من كون ن اميا لم يكن ن امًا ديمقراطيًا، أال أنيا ، اأطمسل

                                                           

اٌّعٍذ , اٌّعٍح اٌّظش٠ح ٌٍمأْٛ اٌذٌٟٚ, ١ِصاق شّاي األؽٍغٟ, أظش د. تطشط تطشط غاٌٟ (7)

 .3ص, 7657, ِطاتغ اٌثظ١ش, اٌغاتغ ػشش

اٌّؤعغح اٌعاِؼ١ح , 7ؽ, 7ض, اٌؼاللاخ اٌذ١ٌٚح فٟ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ, ظش د. س٠اع اٌظّذأ(2)

 6, ص7673, ٌٍذساعاخ, ت١شٚخ
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أمررا بالنسرربة لمبرتػررال تقررد قبمررت كع ررو تررل حمرر  شررمال اأطمسررل عمرر  الرررغم مررن كررون 
، تااا لرم تكرن الدولرة ن اميرا السياسرل (1)ن اميا كان ديمقراطيًا ينسجم م  ميثاق الحم 
ق الع رررروية، وتررررل سرررربيل الحصررررول عمرررر  ن امررررًا ديمقراطيررررًا ال يمكنيررررا مررررن التمترررر  بحرررر

الع رروية عمييررا ان تعرردل تررل تشررريعاتيا بالشرركل الررائ يحقررق ماتصرربوا اليررو وتررل نيايررة 
 المطا  سو  ينصب الك تل تطوير تشريعاتيا الوطنية .

 ضومطلب ضوثاوث
 صندوق ضونقد ضودوو 

، وباشرررررر 1944نشرررررث البنرررررك الررررردولل بموجرررررب االتفاقيرررررة )بريترررررون وودم( عرررررام 
 ( دولررة183تيررو ) ع ررا ، ويبمررع عرردد الرردول اأ1947وق أعمالررو تررل آاار عررام الصررند

مررن اأىرردا ، ولعررل أىميررا تشررجي  تحقيررق جممررة إلرر   . يسررع  صررندوق النقررد الرردولل(2)
التعاون الدولل تل مجال النقد، وتوسي  نطاق التجارة العالمية، والعمل عم  إلػا  القيود 
عم  العمميات اأجنبية تل العمميات التجارية، وتجنب تخفيا قيمة العممة تل عمميات 

عم  قيام ن ام المعاونة إل   التبادل لخدمة أغراا تناتسية، كما ييد  الصندوق أي اً 
ترل عقرد الصرفقات النقديرة  ع را لمدت  متعدد اأطرا  من شثنو التيسير عم  الدول اأ

. يتكون صندوق النقد الدولل، شثنو ترل الرك شرثن البنرك الردولل مرن ثالثرة (3) تيما بينيم
 :أجيمة رميسية ىل: مجمس المحات ين، ومجمس المديرين التنفيايين، والمدير اإلدارئ

ينتخررب المرردير مررن قبررل مجمررس المررديرين التنفيررايين، ويكررون بحكررم  دضرة:مةةدير ضإ -1
 .(4) منصبو رميسًا ليم ولجمي  المو فين والعاممين تل الصندوق

يتكرون مجمرس المحرات ين مرن محرات  ونامرب لرو عرن كرل دولرة  مجلس ضومحافظين: -2
 لمردة خمرس سرنوات، ع را مشتركة تل الصرندوق، ويرتم تعييرنيم مرن قبرل الردول اأ

                                                           

دساعح , ؼٍف اٌشّاي األؽٍغٟ: ٚؼفظ اٌغٍُ ٚاألِٓ اٌذ١١ٌٚٓ :ػّش ػثذاٌؽ١ّذ ػّش إٌؼ١ّٟ(7)

 . 57,ص 2116اٌّٛطً ,, و١ٍح اٌؽمٛق, ظاِؼح, أؽشٚؼح دورٛساٖ, لا١ٔٛٔح

 .15, ص7671د. غغاْ اٌعٕذٞ, إٌّظّاخ اٌذ١ٌٚح, ِطثؼح اٌرٛف١ك, ػّاْ, األسدْ, (2)

د. إتشا١ُ٘ أؼّذ اٌشٍثٟ, اٌرٕظ١ُ اٌذٌٟٚ, دساعح فٟ إٌظش٠ح اٌؼاِح ٚإٌّظّاخ اٌذ١ٌٚح, اٌذاس (3)

 .413, ص7674اٌعاِؼ١ح, ت١شٚخ, ٌثٕاْ, 

 .235د. ؼغٓ اٌؼطاس: اٌّظذس اٌغاتك, ص(4)
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، وىررررو يباشررررر اختصاصررررات (1) ويعقررررد المجمررررس اجتماعاتررررو مرررررة واحرررردة تررررل السررررنة
الصررررندوق ولررررو الحررررق تررررل تفررررويا مجمررررس المررررديرين التنفيررررايين تررررل ممارسررررة تمررررك 

تػييررر أو  وقرر  الع رروية،أو  ،ع ررا االختصاصررات باسررتثنا  مررا يتعمررق بقبررول اأ
  الرردخل الصرراتل ، وتقريررر توميررع ررا تعررديل قيمررة عمررالت الرردول اأأو  اأنصرربة،
 .(2) تقرير تصفية الصندوقأو  لمصندوق

وىو المسؤول عن سير أعمال الصندوق، ويتثل  مرن  مجلس ضومديرين ضوتنفيذيين: -3
عشررررين ع ررروًا تعرررين خمسرررة مرررنيم الررردول صررراحبة الحصررر  اأكبرررر ترررل رأسرررمال 

 .(3) اآلخرين تل الصندوق ع ا الصندوق، أما الباقون تينتخبون من قبل اأ
صررررندوق النقررررد الرررردولل معررررايير تتعمررررق بالممارسررررات اإلحصررررامية، وبمررررورة و رررر  

مواثيق تتعمق بالممارسات السميمة تل مجال الماليرة العامرة والسياسرات النقديرة، ويحراول 
الصندوق تل إطار أنشرطتو الترل يمارسريا لحسرن اال رطالم بو امفرو المختمفرة الرقابيرة 

نحو االلتمام بتمك المعايير والمواثيق  ع ا اأ واإلقرا ية والفنية، توجيو سياسات الدول
وبالفعل قامت العديد من ، التل تساعد تل حال االلتمام بيا عم  سد الثػرات أمام الفساد

أنيرررا أجررررت تعرررديالت عمررر  تشرررريعاتيا الناتررراة لػررررا أو  الررردول بسرررن تشرررريعات جديررردة
وبمرررا أن و يفرررة ،(4) تحقيررق المواممرررة مررر  مرررا جرررا  ترررل المعرررايير الترررل و رررعيا الصرررندوق

، ع را صندوق النقد الدولل الرميسية ىل تقديم القرروا والمسراعدات الماليرة لمردول اأ
تانو يمارس من خالل ىاه الو يفة دورًا ميمًا ترل مجرال مكاتحرة الفسراد إا قرام صرندوق 
النقد الدولل بو    وابط تتعمق بتقديم القروا والمساعدات وأكد الصرندوق عمر  أنرو 

يعمررررق مسرررراعداتو الماليررررة أئ دولررررة يثبررررت أن الفسرررراد الحكررررومل تييررررا يعيررررق أو  سرررريوق 
 .(5)الجيود الخاصة بتجاوم مشكالتيا االقتصادية

                                                           

, ِؼذٌح, داس اٌّؼاسف, 2إٌّظّاخ اٌذ١ٌٚح ٚاٌرطٛساخ االلرظاد٠ح اٌؽذ٠صح, ؽ د. ؼغ١ٓ ػّش:(7)

 .55, ص7667اإلعىٕذس٠ح, 

 .541د. إتشا١ُ٘ أؼّذ اٌشٍثٟ: اٌّظذس اٌغاتك, ص(2)

 .235ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش فٟ رٌه د. ؼغٓ اٌؼطاس: اٌّظذس اٌغاتك, ص (3)

 .717د. ؼغٓ ٔافؼح: اٌّظذس اٌغاتك, ص(4)

ظاِؼح ٔا٠ف اٌؼشت١ح , اٌثششٜ: اٌفغاد ٚاٌعش٠ّح إٌّظّح, اٌفغاد ٚاٌعش٠ّح إٌّظّحد. ِؽّذ أ١ِٓ (5)

 .741-746ص, .2111اٌش٠اع ,, ٌٍؼٍَٛ األ١ِٕح
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الرررررك أن الصرررررندوق أخرررررا يطمرررررب مرررررن البمررررردان الترررررل تشرررررترط كفالرررررة إلررررر   باإل ررررراتة   
إصرررررالحات حكوميررررة وسياسرررررية أن تخفررررا مرررررن مسررررتوم الفسررررراد  إجرررررا لممواتقررررة عمررررر  

بعررررا  إجرررررا ومثررررال عمرررر  الررررك عنرررردما ترررررا البنررررك الرررردولل عمرررر  العررررراق ، (1) تييررررا
( مميرررررررررار دوالر لعرررررررررام 1اإلصرررررررررالحات، لتقرررررررررديم قررررررررررا ) دعرررررررررم الموامنرررررررررة ( بقيمرررررررررة )

وقرررررررد تركرررررررمت اإلصرررررررالحات ، 2017و 2016ومبرررررررالع مقاربرررررررة لرررررررو ترررررررل عرررررررام  2015
ترررررل مجرررررال إصرررررالح  -ب، ترررررل مجرررررال تحسرررررين كفرررررا ة الطاقرررررة -ترررررل ثالثرررررة محررررراور )أ

. وبالفعرررررل بررررردأ (2)ترررررل مجرررررال تحسرررررين كفرررررا ة اأنفررررراق العرررررام (  -ج، العامرررررة الشرررررركات
العررررررررراق يتخررررررررا خطرررررررروات تعالررررررررة تررررررررل ىرررررررراا الخصررررررررو . وتمررررررررك اإلصررررررررالحات التررررررررل 
اشرررررترطيا البنرررررك الررررردولل أصررررربحت تمثرررررل الخطررررروط العري رررررة لقرررررانون الموامنرررررة العامرررررة 

 بثخر تل تطوير تشريعات الدول . أو  ومن ثم تان ىاا يساىم بشكل

                                                           

, 7ٚاإلطالغ, ذشظّح فؤاد عشٚظٟ,ؽ -اٌؼٛالة -األعثاب –عٛصاْ سٚص أوشِاْ: اٌفغاد ٚاٌؽىُ (7)

 .345ص, 2113داس األ١ٍ٘ح ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ, ػّاْ, األسدْ, 

 .2175/ 1/ 6فٟ  7753( وراب ٚصاسج اٌّا١ٌح رٞ اٌؼذد (2
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 وخاتممض
عدد من االستنتاجات وتوصيات نرم أنيا جديرة باالىتمام إل   تل نياية بحثنا توصمنا
 :ندونيا عم  النحو االتل

 :عدد من االستنتاجات منياإل   توصمنا :ضالستنتاجات :أوال
تل المن مات  ع ا تتمثل االتجاىات الحديثة تل تطوير تشريعات الدول اأ -7

مة م  ميثاق المن مة ويتحقق الك اما بسن الدولية خالل تحقيق الموام
 تعديالت عم  التشريعات الناتاة . إجرا أو  تشريعات جديدة

المن مة الدولية ىو معيارًا إل   وجدنا من خالل بحثنا ان معيار االن مام -2
قانونيًا يتحقق من خالل تقيد الدولة والك باعادة الن ر تل تشريعاتيا الوطنية 

 تعديل بع ًا من تمك التشريعات . أو  ةأما سن تشريعات جديد
تبين لنا ان المشرم العراقل قد حقق المواممة م  اتفاقية اأمم المتحدة لمكاتحة  -3

، حيث 2011( لسنة 30عندما سن قانون ىيمة النماىة رقم )2003الفساد لعام 
ان ىاا القانون أوجد أجيمة تمارس دورًا ميمًا تل مكاتحة الفساد منيا 

 ة العراقية لمكاتحة الفساد .اأكاديمي
 :عدد من التوصيات منياإل   توصمنا :ثانيا : ضوتوصيات

إدخال تعديالت تل تشريعاتيا إل   تل المن مات الدولية ع ا المام الدول اأ -7
بالشكل الائ يحقق المواممة م  ميثاق المن مة . كون الك سو  يساىم تل 

 تطوير تشريعات الدولة .
التوقي  عم  اتفاقيات من شثن الك ان أو  من مات عديدة إل  ان مام العراق -2

 تعديالت عمييا . اجرا يساىم تل تطوير من ومتو التشريعية . والك ب
الناتا، نصًا يق ل بتحقيق المواممة أما  2005ت مين دستور العراقل لسنة  -3

تعديل تعمك أو  بسن تشريعات جديدة تتواتق م  ميثاق المن مة الدولية
 بالشكل الائ يرتقل بالتشريعات الوطنية .  التشريعات
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 ضومصادر
 :ضوكتب/أوال

د. إبرررراىيم أحمرررد الشرررمبل: التن ررريم الررردولل، دراسرررة ترررل الن ريرررة العامرررة والمن مرررات الدوليرررة، الررردار .7
 .1985الجامعية، بيروت، 

، الررردار د. إبرررراىيم أحمرررد الشرررمبل، التن ررريم الررردولل، دراسرررة ترررل الن ريرررة العامرررة والمن مرررات الدوليرررة.2
 .1984الجامعية، بيروت، لبنان، 

، منشثة المعار ، 2ط، دراسة قانونية سياسية، المن مات الدولية، د. الشاتعل محمد بشير.3
 . 1974، اإلسكندرية

أمير ترج يوس : مكاتحة الفساد اإلدارئ والو يفل وعالقتو، بالجريمة عم  المستوم المحمل .4
 .2010لجامعل الحديث، اإلسكندرية، واإلقميمل والعربل والدولل، المكتب ا

د. جاك دونديودو تابر: الدولة، ترجمة الدكتور سموحل توق العادة، بيروت، منشورات عويدات، .5
 .1970، 1ط

 .1970مطبعة شفيق، بػداد، ، المن مات الدولية، د. حسن العطار.6
دار المعرررار ،  ، معدلرررة،2د. حسرررين عمرررر، المن مرررات الدوليرررة والتطرررورات االقتصرررادية الحديثرررة، ط.1

 .1968اإلسكندرية، 
المؤسسررة الجامعيررة لمدراسررات، ، 1ط، 1ج، العالقررات الدوليررة تررل القرررن العشرررين، د. ريرراا الصررمد.7

 . 1983، بيروت
، مؤسسة الرسالة، 1ط، الوجيم تل قانون المن مات الدولية واإلقميمية، د. سعيد محمد أحمد باناجة.6

 . 1985، لبنان، بيروت
، 1واإلصالح، ترجمة تؤاد سروجل،ط -العواقب -اأسباب –ان: الفساد والحكم سومان روم اكرم.71

 .2003دار اأىمية لمنشر والتومي ، عمان، اأردن، 
، منشثة المعار ، 17ط، اأولالجم  ، القانون الدولل العام، د. عمل صادق ابو ىي .77

 . 1992، اإلسكندرية
 .1987تيق، عمان، اأردن، د. غسان الجندئ، المن مات الدولية، مطبعة التو .72
 . 2001، دار الثقاتة لمنشر، عمان، اأردن،1الجريمة المن مة،ط، د. كوركيس يوس  داود.73
 -، بيروت، دار الني ة العربيةاأولد. محسن خميل: الن م السياسية والقانون الدستورئ، الجم  .74

1967 . 
الريرراا ، العربيرة لمعمرروم اأمنيررة جامعررة نرراي ، د. محمرد أمررين البشرررم، الفسرراد والجريمرة المن مررة.75

،2007  . 
 . 1974، اإلسكندرية، منشثة المعار ، التن يم الدولل، د. محمد طمعت الػنيمل.76
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، دار 1معرررن عبرررد القرررادر آل مكريرررا، مرررديات ترررثثير العولمرررة ترررل تراتيبيرررة ن رررام القرررانون الررردولل، ط.71
 .2005الصقر لمطباعة والنشر، العراق، 

غسيل اأموال تل القانون الجنامل، دار الثقاتة لمنشر ، شد الدليملد. مفيد ناي  تركل الرا.77
 .2006والتومي ، عمان، اأردن، 

د. نعمررران أحمرررد الخطيرررب: الوسررريط ترررل الرررن م السياسرررية والقرررانون الدسرررتورئ، عمررران، مكتبرررة دار .76
 .1999، 1الثقاتة لمنشر والتومي ، ط

 .78، 2013ة السيسبان، بػداد،، مكتب1د.ىادئ نعيم المالكل: المن مات الدولية، ط.21
 :ضورسائل وضالطاريح/ثانيا  

، حم  الشمال اأطمسل: وحف  السمم واأمن الدوليين :عمر عبدالحميد عمر النعيمل -7
 . 2006الموصل ،، كمية الحقوق، جامعة، أطروحة دكتوراه، دراسة قانونية

الفساد اإلدارئ دور المن مات الدولية تل مكاتحة  :ن ال محمد رشيد صالح الحمدانل -2
 . 2013، جامعة الموصل، كمية الحقوق، رسالة ماجستير، والمالل

 :ضودوريات وضومجالت ضوعلميم/ثاوثا  
المجمرد السراب  ، المجمة المصرية لمقرانون الردولل، ميثاق شمال اأطمسل، د. بطرس بطرس غالل .2

 .1951، مطاب  البصير، عشر
ات الشرفاتية ترل مكاتحرة الفسراد، مجمرة المسرتقبل د. حسرن ناتعرة: دور المؤسسرات الدوليرة ومن مر .3

 .2004، مركم دراسات الوحدة العربية، بيروت،27، السنة310العربل، العدد
د. حسرين محمررد البحارنررة: التطررورات القانونيررة والدسررتورية تررل دول الخمرريي العربررل، بحررث منشررور  .3

 .    1972تل المجمة المصرية لمقانون الدولل، المجمد الثامن والعشرون، 
 .2015/ 7/ 6تل  1153كتاب ومارة المالية العراقية ائ العدد  .4
د. وحيرررد رأترررت: حرررول اتحررراد اإلمرررارات العربيرررة ترررل الخمررريي، بحرررث منشرررور ترررل المجمرررة المصررررية  .6
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 ص:ومخلض

متػير ثر لمواثيق المن مات الدولية اثرًا كبيرًا عم  تشريعات الدول، وىاا اأُ       
دورًا ميمًا تل تحقيق التعاون بين الدول، إا  تؤدئومتجدد ومتعدد اأشكال، تالمن مات 

العديد من المشاكل القانونية واالقتصادية والسياسية والثقاتية إن ليا دورًا تعااًل تل حل 
بين الدول، حيث نجد ان المن مات تعمل عم  تشجي  التنمية الصناعية لمدول، 

ىاا ، وتساعد عم   رورة التعاون تل المجال العممل ونقل التكنموجيا بين الدول
متطورة لمدول، حيث  وتساىم المن مات الدولية تل بنا  واقامة من ومة تشريعية

اصبحت المن مات الدولية تمارس تثثير وا ح عم  تشريعات الدول المن مة ليا، 
، والك من خالل تحقيق المواممة م  ع ا وي ير الك التثثير عم  تشريعات الدول اأ

تعديالت  إجرا أو  مواثيق المن مات الدولية، والك اما بسن الدول تشريعات جديدة
لقاممة بالشكل الائ يحقق المواممة م  ما جا  تل ميثاق المن مة، عم  تشريعاتيا ا

ومن ثم المساىمة تل تطوير تشريعات الدول وو   حمول لمكثير من المشاكل القانونية 
 وسد الفراغ التشريعل لمدول .

 ، تشريعات، الدولأع ا المن مات،  ضوكلمات ضومفتاحيم:
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ABSTRACT 

The international organizations play a major role in the 

development of the international community in its various fields. 

This role is changing, renewed and multifaced. Organizations play 

an important role in achieving cooperation between countries and 

their development. It is a tool for solving many economic, 

political and cultural problems among countries. The industrial 

development of developing countries, the promotion of scientific 

exchange and the transfer of technology, and the international 

organizations also have an important impact in the fight against 

pollution, and they have a role in the face of fluctuations in prices 

of raw materials, which result in lower export revenues. The 

international organizations also contribute to the establishment of 

a new legal system. The legislative work of the organizations 

indicates the extent to which these organizations influence the 

legislative system of the countries. states through the enactment of 

new legislation or procedures Amendments to its laws in such a 

way as to bring them into conformity with the Charter of the 

Organization, which would ultimately improve the legislative 

work of States. 
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