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  ھــداءاإل
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  ھمائالطویل وتقدیرًا لدعا صبرھماعلى ءًا اأمي وأبي جز

  رفیقة دربي زوجتي الغالیة إلى شریكتي و

  فاديعون ووإلى أوالدي فلذات كبدي 

  إلى كل من أحببتھم وأحبوني أصدقائي وزمالئي 

  إخالصًا وتقدیرًا

  ستاذ یزن الجبوراألزمیلي المحامي إلى صدیقي و

  لكم جمیعًا المودة والمحبة واإلحترام
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  شكر وتقدير
  

صلى اهللا و. وجهه وعظيم سلطانه كما ينبغي لجاللهللا والحمد ، الحمد اهللا حمداً كثيراً طيباً
  .على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ستاذي الدكتور أمين أتقدم بتحية االحترام والتقدير إلى أال يسعني في بداية رسالتي إال أن 
وكان لي خير مرشد وكان لتوجيهاته وإرشاداته  ،ام الذي لم يبخل علي يوماً بالمعلومةعزال

  .األثر الكبير والعظيم في إتمام هذا العمل

ه من اقتراحات نقدموسيعضاء المناقشة لما أكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع 
  .وتوجيهات في إثراء هذه الرسالة

ذه وقام بدفعي وتشجيعي التمام ه ،وإلى من منحني الصدق واإلخالص في النصيحة
ستاذ الفاضل الدكتور محمد المقداد األ معهد بيت الحكمةص بالذكر عميد أخالدراسة و

  .وكادر هيئة التدريس في معهد بيت الحكمة

منيات المحبة واإلحترام إلى كل من قدم لي العون أاتقدم بكل  ،خيراً وليس آخراًأو
  .والمساندة خالل فترة الدراسة
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األمم المتحدة في تنظیم العالقات الدولیة منذ عام دورمنظمة 

٢٠١٢-١٩٩١  

  :اعداد 

  زیاد عطا ھاشم العرجا

  :المشرف 

 الدكتور أمین العزام

  :ملخص الدراسة 

من  ،الدولیة تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على طبیعة دور منظمة األمم المتحدة في تنظیم العالقات

ما بعد الحرب الباردة و ودورھا لى طبیعة منظمة األمم المتحدة كالتعرف ع،خالل مجموعة من األھداف 

وأثرھا على العالقات ،، ومعرفة العوامل الدولیة التي أدت إلى نشوء فكرة األمم المتحدة  ٢٠١٢حتى عام 

و ذلك ،الدولیة ، و مدى مساھمة التنظیم الدولي في تحقیق السلم و األمن الدولیین على مستوى العالم 

. الحلول للنزاعات الدولیة و توطید العالقات فیما بین الدول و تحسینھا فیما بعد الحرب الباردةبإیجاد 

على تحقیق أھدافھا ،وتكمن مشكلة الدراسة في الوقوف على بیان مقدرة األمم المتحدة كمنظمة دولیة 

ما بعد الحرب الباردة ،ة و مدى مقدرتھا على تنظیم العالقات الدولی،السیاسیة و اإلقتصادیة و اإلجتماعیة 

 لھذه التاریخ برصد یقوم الذي  التاریخي المنھج الباحث إستخدام وقد ) . ٢٠١٢وحتى عام  ١٩٩١( 

 القوانین إلى توصللل الدولي للنظام المنھج التحلیليباالضافة الى   خاللھا حدثت التي والتطورات الدراسة

 إلى التوصل وكذلك، فیھا األنتظام ومظاھر مصادر وتحدید النظم ھذه عمل كیفیة في ،المتكررة والنماذج

 وإنتقالھا، والفرعیة الرئیسیة النظم ھذه تطور تحكم التي واإلختالل التوازن بعوامل تتعلق عامة إستنتاجات

وقد خلصت الدراسة الى نتیجة مفادھا ان منظمة االم المتحدة لعبت وما زالت تلعب  .أخر إلى شكل من

 المجاالتوذلك من خالل تحقیق التعاون الدولي في ،االمن والسلم الدولیین وحفظ دورا في تعزیز 

 االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة واالنسانیة وذلك الى جانب العمل على تعزیز احترام حقوق االنسان

  .والحریات االساسیة
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Summary of the study  

This study aims to identify the nature of the role of the United 

Nations in organizing international relations through a set of 

objectives such as analyzing and discussing the nature and role 

of the United Nations in organizing international relations 

particularly after the end of the Cold War (1991) until 2012. 

Moreover, this study aims at identifying the main international 

factors that led to the establishment of the United Nations 

organization and discussing the impact of UNO on international 

relations and its contribution in maintaining international peace 

and security, and finding solutions to international conflicts. 

The problem addressed in this research is to clarify the ability 

of the United Nations as an international organization to 

achieve its political, economic, social and humanitarian goals. In 

addition to clarify its ability to regulate international relations 

after the Cold War (1991 to 2012). 



 
م

There are two major methods that the researcher used to 

collect and analyze data. The first is the historical method to 

examine historical events in order to create explanations that 

are valid beyond cold war in addition to the analytical approach 

to the study of international relations. 

The study concluded that the United Nations organization 

played and continues to play an important role in promoting 

and maintaining international peace and security through 

international cooperation in solving economic, social, cultural, 

and humanitarian problems and in promoting respect for 

human rights and fundamental freedoms. 
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  الفصل األول

المتحدة األمم منظمة
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 املقدمـة

  : المتحدة األمم منظمة

على انقاض عصبة األمم ، الثانیة العالمیة الحرب عقب تأسیسھا تم دولیة منظمة ھي :المتحدة األمم

 واألمن السلم بصون ونملتزم بلدًااحدى وخمسون   بانضمام ،1945 عام في حیث تم تأسیسھا ، المتحدة

 مستویات وتحسین اإلجتماعي، التقدم وتعزیز األمم بین الودیة العالقات تنمیةالعمل على و ،الدولیین

  . اإلنسان حقوقالمحافظة على و المعیشھ

 تتخذ أن ،  تأسیسھا میثاق في الممنوحة والصالحیات الفرید الدولي لطابعھا نظرًا المنظمة وتستطیع

 أرائھا عن للتعبیر فیھا األعضاء 193 للدول منتدى توفر أنھا وكما ،القضایا من واسع نطاق ذات إجراءات

. واللجان األجھزة من وغیرھا واإلجتماعي اإلقتصادي والمجلس األمن ومجلس العامة الجمعیة خالل من

 وعلى.  الباردة الحرب بعد ما وخصوصًا المعمورة ناأرك من ركن كل إلى المتحدة األمم دور ویصل

 حفظ مجاالت في سیما ال الدولیة العالقات تنظیم في عملھا المتحدة األمم عن جیدًا یعرف أنھ من الرغم

 تؤثر التي األخرى الطرائق من العدید ھناك أن إال اإلنسانیة والمساعدة النزاعات ومنع السالم وبناء السلم

 العالم وجعل حیاتنا في )والبرامج والصنادیق المتخصصة الوكاالت( أجھزتھاو المتحدة األمم خاللھا من

 وحمایة والبیئة المستدامة التنمیة من إبتداء األساسیة القضایا من واسع نطاق على تعمل فھي.أفضل مكانًا

 النوویة لألسلحة اإلنتشار وعدم السالح ونزع اإلرھاب ومكافحة الكوارث حاالت في واإلغاثة الالجئین

 والصحة واإلجتماعیة اإلقتصادیة والتنمیة الرشید والحكم اإلنسان وحقوق الدیمقراطیة بتعزیز وإنتھاء

 أھدافھا تحقیق أجل من وذلك غیرھا والكثیر األغذیة إنتاج في التوسع  األرضیة األلغام وإزالة الدولیة

 عن السریعة اللمحة ھذه خالل من ولكن المقبلة واألجیال الجیل لھذا أمنًا أكثر عالم أجل من الجھود وتنسیق

 ثنائي إنھیار بعد المعالم واضح دور لھا یوجد ھل"أذا  الدولیة، العالقات تنظیم في المتحدة األمم دور

)1(وأزماتھا؟ الباردة الحرب بعد المتحدة الوالیات القضیة أحادي وبقاء السوفیتي اإلتحاد أي القطبیة
 

 أثناء المتحدة لألمم أزمة ھناك كانت جدیدة لیست المتحدة األمم أزمة أن: بأزمة المتحدة األمم تمر

 على الثانویة القضایا فیما تعلق ببعض إال المتحدة دوراألمم تجمید ذلك على ترتب ،الباردة الحرب وجود

 من تكن لم الكبیرة المواجھة ھذه ،الكبیرین العمالقین بین الخطیرة المواجھة ولكن ،الدولي المستوى

 تتولى التي الھیئة بمثابة أصبحت األولى الخلیج حرب بعد المتحدة فاألمم ،المتحدة األمم إختصاص

                                                             

 )٣٦(صفحة  .(1996) القاهرة، العربية، النهضه دار الدولية، المنظمات قانون في الوسيط أبوالوفا، أحمد -)  ١(
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 لعبت قد 93 ،92 ،91 سنة المتحدة فاألمم ،الباردة الحرب أطراف بین فیما العالقات تنظیم على اإلشراف

   ،الدولیة العالقات على اإلنعزالي التیار تغلب حیث1993 عام منذ إبتداًءھذا وكان ،أساسیًا دورًا

 ،المتحدة األمم بھا تمر مالیة أزمة لوجود وذلك المتحدة األمم على تسیطر أن حاولت المتحدة فالوالیات

  . منھا أوالمطلوب المنشود الدور من أھمیة أقل "ادور تلعب المتحدة األمم أصبحت وبالتالي

 الحیلة ضعف مرحلة إلى القطبیة الثنائیة نتیجة الجمود مرحلة من إنتقلت المتحدة األمم أن یعني وھذا

 عكسي شد قوى فمن المالحظ ان القطبیة أحادیة من الرغم وعلى أنھ إال ،ما حد إلى القطبیة األحادیة نتیجة

 ال أحیانًا یتأرجح قد أمر ھي القطبیة أحادیة بأن نجد وروسیا والیابان والصین ألمانیا مثل دول بعدة تتمثل

 األمم ھیئة دور أن نجد فإننا وعلیھ السوریة األزمة أحداث ذلك في بما محیطة أحداث من یجري ما سیما

  .العكسي الشد قوى بحسب یتأثر قد المتحدة

  : الدراسة أھداف: أوًال

 :منھاو أھداف الوصول الى إلى الدراسة تسعى

 . الدولیة العالقات على وأثرھا المتحدة األمم فكرة نشوء إلى أدت التي الدولیة العوامل معرفة •

 العالم مستوى على الدولیین واألمن السلم تحقیق في الدولي التنظیم مساھمة مدى على التعرف •

 وذلك ٢٠١٢التعرف على طبیعة منظمة األمم المتحدة ودورھا ما بعد الحرب الباردة وحتى عام  •

  الباردة الحرب بعد فیما وتحسینھا الدول بین فیما العالقات وتوطید الدولیة للنزاعات الحلول بإیجاد

  : الدراسة أھمیة: ثانیًا

 : وھما ناحیتین من الدراسة أھمیة تنبع

 : علمیة أھمیة •

 وسلبیات إیجابیات حول وافي شرح وإعطاء المتحدة األمم منظمة دور بیان وتحلیل إلى تسعى حیث

  المھتمین قبل من علیھ اإلطالع لغایات المختلفة الزمنیة المراحل عبر تفنیده یتم بحیث الدور ھذا

 : عملیة أھمیة •

 تنظیم في دورھما إستخدام على دولیة كمنظمة المتحدة األمم قدرة مدى دراسة من األھمیة ھذه تنبع

 التي الدول مستقبل على ذلك وإنعكاس الغایة،  لھذه أجھزتھا توظیف في نجاحھا ومدى الدولیة العالقات

 المتحدة األمم بمنظمة خاصة قدرة ھناك كانت إذا فیما وتبیان الدراسة، ھذه لحدود سبق فیما متنازعة كانت
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 على السیاسیة المستجدات مع مءتتوا التي الحلول إیجاد على المقدرة ومدى الدولیة التحدیات مواجھة على

  . الدولة الساحة

 :  الدراسة مشكلة: ثالثًا

 السیاسیة أھدافھا تحقیق على دولیة كمنظمة المتحدة األمم مقدرة مدى بیان في  الدراسة مشكلة تبرز

 عام وحتى الباردة الحرب بعد ما الدولیة العالقات تنظیم على مقدرتھا ومدى واإلجتماعیة واإلقتصادیة

2012  .  

 :  أبرزھا التساؤالت من العدید تظھر  الدراسة مشكلة على وبناًء

  : الرئیسي التساؤل

 ؟ الباردة الحرب بعد الدولیة العالقات تنظیم على المتحدة األمم منظمة تؤثر مدى أي إلى •

 :  وھما نافرعی نسؤاال الرئیسي السؤال عن ویتفرع

 السیاسیة العالقات  علیھا من تنظیم وترتب عنھانشأ وما الباردة الحرب تأثیر مدى ما -١

 ؟ الدولیة

 ؟ األبعاد المتعددة الدولیة القضایا مع المتحدة األمم منظمة تعاملت كیف -٢

 :   الدراسة فرضیات: رابعًا

 ھناك: مفادھا رئیسیة  فرضیة على الدراسة تستند وتساؤالتھا وفرضیاتھا الدراسة مشكلة على بناًء

  .الدولیة السیاسیة العالقات تنظیم وبین الباردة الحرب بعد المتحدة األمم ھیئة دور بین إرتباطیة عالقة

  :وھما نافرعیت نافرضیت الرئیسیة الفرضیة من وینبثق

 تجاه أدوارھا تنظیم في الكبرى الدول دور وبین المتحدة األمم ھیئة دور بین إیجابیة عالقة ھناك •

 .عالمیًا المستقرة غیر المناطق

 األعضاء الدول مجمل وبین الدولي السلم تحقیق في الكبرى الدول مساھمة بین إرتباطیة عالقة یوجد •

 . المتبادل اإلعتماد مفھوم متطلبات لتحقیق المتحدة األمم منظمة في

  : الدراسة متغیرات: خامسًا

 .  المتحده األمم منظمة دور: المستقل المتغیر

  . الباردة الحرب بعد الدولیة العالقات تنظیم :التابع المتغیر
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  : الدراسة مفاھیم: سادسًا

 المتحدة األمم منظمة : 

  ):اللغوي( األسمي التعریف

 أن الوفود بعض إقترحت فقد ،المنظمة أسم تحدید حول  فرانسیسكو، سان مؤتمر في خالف ثار لقد

 األمم بین للخلط إحتمال أي لتالفي وذلك المتحدة األمم منظمة بل ،المتحدة األمم فقط لیس اإلسم یكون

 تعبیر إستخدام على إستقر المؤتمر أن إال ،المنظمة أعضاء ھم والذین المتحدة واألمم ،كمنظمة المتحدة

 أیضًا كان والذي ،المنظمة إنشاء إلى الدعاة أحد كان الذي روزفلت الرئیس ذكرى لتكریم )المتحدة األمم(

 خصوصًا – المیثاق نصوص من كثیرًا أن ،ذلك مع ،ویراعي .الحرب أثناء التعبیر ھذا إستخدم من أول

)1( )المتحدة األمم منظمة( تعبیر مواردھا من عدید في تستخدم – والعربي األنجلیزي النصین
 . 

  :اإلجرائي التعریف

 وتحقيق ،الدوليين واألمن السلم حفظ أهدافه من يكون ) المتحدة األمم( بأسم يعرف دولي تنظيم هو

 األهداف هذه تحقيق على التنظيم ويعمل ،والثقافية واإلجتماعية اإلقتصادية الشؤون في الدولي التعاون

  :التالية المبادئ وفق

 ،السلیمة بالطرق الدولیة المنازعات فض ،الدولیة اإللتزامات تنفیذ في النیة حسن ،الدول بین المساواة

 عن اإلمتناع ،القوة إستعمال إلى إضطر إذا الدولي التنظیم مساعدة ،الدولیة العالقات في القوة إستعمال عدم

  .)2(القمع أعمال إزاءھا یتخذ دولیة أیة مساعدة

 الدولیة العالقات : 

 :)اللغوي(  اإلسمي التعریف

 بالعالقات وصفھا یمكن تدفقات وھي ،نحوعبورھا تتطلع أوحتى ،الحدود تعبر التي التدفقات كل ھي

 على تطلق أیضًا كما انھاو الدول ھذه حكومات بین العالقات على بالطبع التدفقات ھذه وتشمل ،الدولیة

 جمیع تشمل كما ،الحدود جانبي على تقع التي ،أوالخاصة العامھ والمجموعات األفراد بین العالقات

                                                             

  )٢٠٧(المرجع السابق الصفحة  –)  ١(

  ).٢٠٠٢( األردن،: عمان األهلية، عمان جامعة الدولية، المنظمات علوان، الكريم عبد –)  ٢(
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 طبیعھ من تدفقات على أیضًا تشتمل ولكنھا ،الحرب ،المفاوضات ،الدبلوماسیة:للحكومات التقلیدیة األنشطة

 .)1(إلخ ...... سیاسیة ،ثقافیة ،ریاضة ،سكانیة ،أیدولوجیة ،إقتصادیة أخرى

  :اإلجرائي التعریف

 مجموعة وھي ،للدولة الحدود عبر واألفكار والسلع الشعوب حركات وكل الدول بین اإلتصاالت كل ھي

 عدة خالل من واألفراد الدول مثل الدولي المجتمع وحدات مختلف بین الرسمیة والتفاعالت األنشطة

  .وتكنولوجیة وعسكریة وإجتماعیة وسیاسیة إقتصادیة مؤشرات

 المتبادل اإلعتماد  :  

  :)اللغوي( األسمي التعریف

 الدول فیھا تكون حالة وجود وھویعني خاصة عنایة اللیبرالیة المدرسة أولتھ الذي المفاھیم ھوأحد

)2(األخرین بواسطة تتخذ التي بالقرارات متأثرة أوالشعوب
.  

  :اإلجرائي التعریف

 المنظمات  اللیبرالیة وتعتبرالمدرسة الحدود عبر تتفاعل ومؤسسات وأشخاص قنوات وجود وھویعني

 الضعیفة الدول تساعد ألنھا المترابط الدولي المجتمع قنوات أھم أحد وإعتبارھا للتنسیق ھامة آلیة الدولیة

 التفاعل لیحدث الصغیرة للدول الكبیرة الدول إجتیاح إثبات وجود خالل من القویة الدول مواجھة في

 من القضایا لتلك معین ترتیب یوجد وال الدولي األعمال جدول تشكل متعددة قضایا ھناك أن حیث ،والتنسیق

)3(الدول لدى السلمي النزوع تكون ما وغالبًا القضایا تلك بین الترابط من نوع یوجد ولكن األولویة حیث
. 

  :الدراسة منھجیة: سابعًا  

 یتوفى التي واألھداف تساؤالتھا على لإلجابة تسعى التي البحثیة ومشكلتھ الموضوع طبیعة على إستنادًا

 منھجال:وھي اآلتیة المناھج إستخدام األنسب من أنھ الباحث رأى فقد ،إختبارھا ینوي التي والفروض تحقیقھا

 وتحدید النظم ھذه عمل كیفیة في المتكررة والنماذج القوانین إلى التوصل وھدفھ الدولي لنظامل التحلیلي

 التي واإلختالل التوازن بعوامل تتعلق عامة إستنتاجات إلى التوصل وكذلك فیھا األنتظام ومظاھر مصادر

 النظام لدراسة نیطریقت ھناك أن حیث ،أخر إلى شكل من وإنتقالھا والفرعیة الرئیسیة النظم ھذه تطور تحكم

                                                             

  . ٣٢: ص ،)٢٠٠٤( بيروت، والنشر، للدراسات العربية السياسة موسوعة ملحق خليل، أحمد خليل –)  ١(
)٢  (– www.elmogaz.com/weekly-pdf 

)٣  (– www.elmogaz.com.  
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 برصد یقوم سوف الذي أیضًا التاریخي المنھج إستخدام یتم وسوف ،التحلیلیة والطریقة التجریبیة الطریقة

)1(خاللھا حدثت التي والتطورات الدراسة لھذه التاریخ
.  

  : الدراسة فترة: ثامنًا

 :ومكاني زماني بعدین إلى الدراسة فترة تقسیم سیتم

  : الزماني البعد

 أثرت أحداث عدة حصلت حیث ٢٠١٢وحتى عام  الباردة الحرب  بعد ما الدراسة فترة تكون سوف

 / أیلول وأحداث األقلیمیة الحروب وبعض والثانیة األولى الخلیج حرب  وھي الدولي والمجتمع العالم على

 إلى ثم أفغانستان إلى اإلرھاب لمحاربة تتجھ األمریكیة المتحدة الوالیات جعلت والتي 2001 سبتمبر

 اإلیراني النووي الملف وھي جدیدة مسألة ظھور إلى باإلضافھ اإلستقرار عدم من نوع إلى أدى مما العراق

  . وأنظمتھا عربیة دول بعدة عصف الذي العربي والربیع

 اإلقلیمي المستوى على الدولي القانون وأشخاص الدولیة المنظمات الدراسة ستتناول: المكاني البعد

  . والدولي

  : السابقة الدراسات: تاسعًا

 الحرب بعد ما الدولیة العالقات في الدولي التنظیم موضوع تناولت التي الدراسات من العدید ھناك

  : یلي ما الدراسات ھذه ومن الباردة

 وقد )المتحدة واألمم مةاالع النظریة – الدولي التنظیم( بعنوان شلبي أحمد إبراھیم للدكتور دراسة •

 السیاسیة العالقات تطور وعن لھ العامھ والنظریة الدولي التنظیم فكرة عن الدراسة ھذه تحدثت

 المؤقتھ والعالقات والحروب الدولیة الجماعھ وتطور الدولیة المنظمات وظھور الدولیة

)2(واألقلیمیة المتخصصة الدولیة المنظمات وظھور الدولیة والمؤتمرات الجزئیة والدبلوماسیة
. 

 تحدثت وقد )سیاسیة قانونیة دراسة – الدولیة المنظمات( بعنوان بشیر محمد الشافعي للدكتور دراسة •

 المنظمات وأبرز الدولیة المنظمات وعصر الدولیة للمنظمات العامھ النظریة عن الدراسة ھذه

 الدولیة للمنظمات الرئیسیة والعناصر ھائإنشا ودوافع وخطورتھاات المنظم وأھمیة العالم في الدولیة

                                                             

 .)٢٠٠٦( األردن: عمان للنشر، وائل دار الدولية، العالقات مبادئ توفيق، سعد –)  ١(

 .)١٩٨٦( القاهرة، الجامعية، الدار الدولي، التنظيم ،شلبي إيراهيم –)  ٢(
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 بعض على الضوء وإلقاء وإقلیمیة عالمیة إلى الدولیة المنظمات وتقسیم ونوعھا فیھا الدول وعضویة

 .)1(واإلقلیمیة العالمیة المنظمات

 عدة تناولت دراسة وھي )الدولیة العالقات مبادئ( بعنوان  توفیق حقي سعد للدكتور دراسة •

 الدولیة والعالقات الدولیة والسیاسة الخارجیة والسیاسیة الدولیة العالقات مفھوم فیھا تبین مواضیع

 الدولي النظام بتعریف قامت ثم مستقًال حقًال وبوصفھا الدولیة والعالقات الدولي القانون وأیضًا

 والقوة الدولیة العالقات في المؤثرة والعوامل الدولیة العالقات ونظریات ووحداتھ وخصائصھ

 الجماعي األمن ونظام اإلنحیاز عدم وسیاسة التسلح وضبط السالح ونزع القوة وتوازن والحرب

 الدولیة  العالقات في اإلنسان وحقوق السیادة وأخیرًا السلیمة بالطرق الدولیة الخالفات وتسویة

)2(الراھنة
. 

 وتناولت )الدولیة الوظیفة مجال في الدولیة المنظمات مسؤولیة( بعنوان ندا طھ جمال للدكتور دراسة •

 أفرد وقد المسؤولیة جوانب من الجانب بھذا تتصل التي والموضوعات المسائل بعض الدراسة ھذه

 : النحوالتالي على وذلك مستقًال فصًال  مذھب لكل

 ودور المختلفة القانون فروع في المسؤولیة ماھیة بیان إلى بإیجاز اإلشارة وتضمن: األول الفصل

  . عام بوجھ الدولیة للمنظمات الدولیة بالمسؤولیة والتعریف الدولي القانوني بالنظام المسؤولیة

  .)3(وظیفتھا أعمال من الدولیة المنظمات بمسؤولیة الخاصة األحكام بیان تولي: الثاني الفصل

 الدراسة ھذه وتناولت ) الدولیة المعاھدات قانون( عنوان تحت الجندي غسان للدكتور دراسة •

 في الدولي والمیراث وتطبیقھا الدولیة المعاھدات وعقد لعقدھا واألھلیة الدولیة المعاھدات تعریف

 فیینا لمعاھدة اإلجرائیة والقواعد بطالنھا وإنتھاءھا وتغیریھا الدولیة المعاھدات وتعدیل الدولیة المعاھدات

)4(المعاھدات وبطالن إنھاء حول
. 

  :  لبیان الدراسة ھذه تأتي تقدم ما على وبناًء

 التحدیات وحجم یتناسب بما المتحدة األمم وتطویر بتقویم الدولي المجتمع قبل من المتزاید اإلھتمام مدى

 أفضل إستكشاف ومحاولة ،الباردة الحرب بعد ما عالم في الجدیدة العالمیة البیئھ تفرزھا التي والمشكالت

                                                             

 ). ١٩٧٤( اإلسكندرية، للنشر، المعارف منشأة سياسية، قانوينة دراسة: الدولية المنظمات الشافعي، محمد –)  ١(

 .)٢٠٠٦( األردن: عمان للنشر، وائل دار الدولية، العالقات مبادئ توفيق، سعد –)  ٢(

 )١٩٨٦( القاهرة، للكتاب، العامة المصرية الهيئة الدولية، الوظيفة مجال في الدولية المنظمات مسؤولية ندا، جمال –)  ٣(

 .)١٩٨٨( األردن: عمان الوطنية، والوثائق المكتبات مديرية الدولية، المعاهدات قانون الجندي، غسان –)  ٤(
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 ما للمنظمة العملیة الممارسات عنھا كشفت التي والمعوقات القصور أوجھ على للتغلب والوسائل ،الحلول

 عام منذ الدولي المجتمع في العالقات تنظیم في المتحدة األمم أدوار تناولت حیث ، الباردة الحرب حقبة بعد

 . 2012 عام وحتى  خصوصًا، الباردة الحرب إنتھاء بعد أي. 1991

  األول املبحث
  املتحدة األمم تعريف

  

 الصبغة ذات الدولیة المنظمة فھي.الحالیة الدولیة للمنظمات الحي النموذج ،نزاع بال ،المتحدة األمم تعد

 أو بھا الملحقة األجھزة وتعدد ،العددي تكوینھا بذلك نقصد  الجغرافي إتساعھا حیث من سواء ،العالمیة

 و ،تعالجھا التي الموضوعات أو المشاكل حیث أومن  العالم من كثیرة أماكن في تتواجد والتي لھا التابعة

 . حالیًا العالمي العام الرأي علیھا یعلقھا التي األھمیة مدى حیث من أخیرًا

 تحقیقھا فإن ،القدم منذ الكتاب راودت فكرة ھي ،عالمیة صبغة ذات دولیة منظمة إنشاء فكرة كانت وإذا

 األمم عصبة بإنشاء ،األولى العالمیة الحرب بعد إال الواقع حیث من تجسیدھا یتم لم إذ ،نسبیًا حدیث أمر ھو

 النتائج إلى بالنظر ،مشجعة غیر تجربة ھي األمم عصبة على المترتبة التجربة كانت وإذا  1919 عام 

 وجود أن فكرة والحكومات الشعوب روع في أدخلت ذلك رغم فإنھا ،علیھا ترتبت التي والمحدودة الضئیلة

 . تاریخیة ضرورة أو حتمیة ھي عالمي طابع ذات دولیة منظمة

 تلك تلت التي السنوات كانت وإذا.الثانیة العالمیة الحرب إنتھاء بعد المتحدة األمم منظمة أنشئت فقد لذلك

 أو األحداث بعض ھناك أن الثابت من فإنھ ،الجذریة التغیرات من لكثیر مسرحا أصبحت قد الحرب

 حقیقة تحدید في وساھمت ،الدولي المجتمع على كبیرًا تأثیرًا أثرت التي القانونیة الكائنات أو الظواھر

 عامال – زالت وما – كانت المتحدة األمم أن القول یمكن المجال ھذا في.ملموسة بطریقة الدولیة العالقات

 العالقات ھذه وإتساع عمق مدى بإظھارھا ،المجال ھذا في كبیرًا دورًا لعبت التي العوامل من ًھاما

 األمم عصبة بین التشابھ من نوع إیجاد في دورًا لعبت قد الصدفة كانت وإذا. ضعفھا عالمات وخصوصًا

 من ذلك على ترتب وما ،عالمیة حرب إثر على أنشئتا كلتاھما أن إذ التاریخیة الناحیة من المتحدة واألمم

 مع یبقى أنھ إال ، وأجھزتھا المنظمة تكوین كیفیة وخصوصًا المیثاق مضمون على المنتصرة الدول تأثیر

 اللجوء حظر وعلى الحرب تحریم على كثیرًا یشدد المتحدة األمم فمیثاق. بینھا عدیدة فروقًا ھناك أن ذلك

 االقتصادي للتعاون أكبر مكانة – العصبة بعھد بالمقارنة – وھویعطي ،الدولیة المنازعات لحل القوة إلى

 فیھ كأطراف یضم المیثاق أن  كما ،مصیرھا تقریر  في الشعوب وحق االنسان حقوق ولحمایة واالجتماعي
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 میثاق یأخذ وأخیرًا ،العصبة أبدا تدخل لم األمریكیةالتي المتحدة الوالیات ذلك في بما ،العظمى الدول كل

 كان بینما ،المنظمة أجھزة عن الصادرة القانونیة االعمال على التصویت عند األغلبیة بقاعدة المتحدة األمم

)1(اإلجماع قاعدة على ینص العصبة عھد
.  

 في )الثانیة العالمیة الحرب أثناء( تمثلت والتي ،المراحل من بالعدید المتحدة األمم میثاق إعداد مر وقد

  : مثل ،التصریحات من كثیر

 اإلتحاد – المتحدة الوالیات الكبرى األربع الدول ممثلي عن الصادر 1943 موسكوعام تصریح •

)2(بریطانیا – الصین – السوفیتي
. 

 ھذه وتتفق.وتشرشل وستالین روزفلت الرؤساء أصدره والذي أیضًا 1943 عام طھران تصریح •

 ھیئة إنشاء طریق عن الدولي واألمن السلم حفظ ضرورة في یتمثل والذي.مضمونھا حیث من التصریحات

)3(للسالم المحبة الدول لكل مفتوحة وتكون ذلك مسئولیة تتولى عالمیة
.   

 : أھمھا مؤتمرات عدة نظمت فقد ،التنفیذ موضع التصریحات ھذه ولوضع

 ستقوم التي والمبادئ األسس أغلب تبنى فیھ تم والذي  1944 أكتوبر 7  أوكس دومبارتون مؤتمر •

 . المنظمة علیھا

 التصویت نظام وخصوصًا المعلقة المسائل تسویة فیھ تم والذي  1945 فبرایر 11  یالتا ومؤتمر •

  . الوصایة نظام سیشملھا والتي الذاتي بالحكم المتمتعھ غیر األقالیم ومشكلة األمن مجلس في

 مقترحات ألعمالھ أساسًا أتخذ والذي  1945یونیو 26 فرنسیسكو سان مؤتمر عقد ،أخیرًا •

 للمقترحات مناقشات خاللھما دارت ،شھرین لمدة المؤتمر ذلك أعمال إستمرت وقد.ویالتا أوكس دومبارتون

 المنبثقة اللجان بواسطة المقترحات تلك على أدخلت التي التعدیالت لبعض المؤتمر إقرار وبعد.المذكورة

 وتم ،1945یونیو 25 جلسة المؤتمر في إشتركت التي دولة الخمسین ممثلي بإجماع المیثاق إقرار تم ،عنھ

 .مباشرة التالي  الیوم في علیھ التوقیع

 110 م( الدستوریة أوضاعھا حسب منھا  كل ،علیھ الموقعة الدول بواسطة المیثاق على التصدیق تم وقد

 الخمس الدول جانب من علیھ التصدیق بإتمام 1945 أكتوبر 24 من إعتبارًا المفعول نافذ وأصبح ، 1 /
                                                             

 مركز مطبوعات عاماً، خمسين في المتحدة األمم طالب، أبو حسن العليم، عبد طه نافعة، حسن آغا، ألفت –)  ١(
 .)١٩٩٦( القاهرة، واالستراتيدية، السياسية الدراسات

)٢  (– arabindex.htm/www.madariss.fr. 

)٣  (– q=searsh noode؟/www.lawjo.net 
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 التي األخرى الدول وغالبیة ) والصین ،وفرنسا ،وبریطانیا ،السوفیتي واإلتحاد ،المتحدة الوالیات( الكبرى

   .المیثاق على وقعت

 3–2 / 110  م األمریكیة المتحدة الوالیات حكومة لدى المیثاق على التصدیقات إیداع تم وقد

 أن علینا تحتم ،دولیة منظمة وألیة بل ) المتحدة لألمم( التحلیلیة الدراسةفان  ،السریعھ اإللمامھ ھذه بعد

)1(یكون علیھ المطالب التالیة وھوما.وتقییمیة وھیكلیة دستوریة:ثالث نواحي من نعالجھا
. 

 األول املطلب

  الدويل التنظيم ظاهرة

 الثوابت قانوني یحكمھا التي الخصائص من للعدید تخضع الدولي التنظیم ظاھرة أن المعلوم من أنھ حیث

 المنظمات أن وھي ،تمحیص أدنى إلى تحتاج ال حقیقة ذلك مع تبقى فإنھ ،صحیحًا ذلك كان وإذا.والمتغیرات

 الظاھرة ھذه مالحظة أن وذلك.أوالمحتمل فیھ المرغوب إلى منھ بھ المسموح إلى أقرب ھي الحالیة الدولیة

 ھي الدولیة المنظمة أن – زمنیة نظر وجھة من إنطالقًا – نقرر تجعلنا ،الوقت نفس في والبسیطة المعقدة

 الدول فإن ،وجودھا إلى الدولي المجتمع ومقتضیات الضرورة دعت إذا أنھ بمعنى)  إبتداء( بوقتھ واجب أمر

 إلى دعت التي االسباب مادامت  إستمرارًا لضرورتھ باق ،المعنیة المنظمة بإنشاء ذلك تحقیق على تعمل

 االھداف تحقیق على قادرة المنظمة تعد لم إذا  إنتھاء  مستقبلھ في زائل ،قائمة مازالت المنظمة إنشاء

  . أجلھا من قامت التي والغایات

 ،المعاصرة الدولیة العالقات تعقد إلى بالنظر ،األخیرة اآلونة في الدولیة المنظمات أھمیة إزدادت وقد

 ،وإضطراب قلق حالة في حالیا العالم أن الثابت ومن.البسیطة ظھر على الحادثة التغیرات لمختلف ونتیجة

 السیاسیة العالقات مجریات على – شك بال – تؤثر جدیدة ولظواھر ،ومتالحقة سریعة لتغیرات وھومسرح

 في جذري لتطور خصبًا مرتعًا ستكون القادمة القلیلة السنوات أن القول یمكن بل.بالغًا تأثیرًا اإلقتصادیة

 مستویات على وذلك ،الدول من للعدید الداخلي المستوى على تطور لھ  وإمتدادًا ،الدولیة العالقات

  :ھي،ثالثة

 وإدخال ،الدولیة واإلجتماعیة والثقافیة والسیاسیة اإلقتصادیة العالقات نطاق توسیع على العمل •

 .اإلقتصادي جانبھ وبخاصة الحالي الدولي القانوني النظام على جذریة تغییرات

                                                             

  . ن.د الثانية العالمية الحرب بعد الدولية العالقات ،)ت ،د( محمد،سلمات –)  ١(
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 ،تأخیر األقل أوعلى ،منع على تعمل التي أوالخارجیة الداخلیة والعناصر القوى بعض وجود •

 . الدولي الداخلي المستوى على التغییرات ھذه حدوث

 الوطنیة المصلحة من بوحي لیس تعمل ،بالیة أنظمة من بالتخلص الشعوب من كثیر قیام أخیرًا •

 العالقات سیر على  كثیرًا  یؤثر أن شأنھ من األخیر العامل ھذا.أجنبیة لمصالح خدمة وإنما ،الخالصة

 مدى على سیؤثر ھوالذي إنھ بل ، الدولي التنظیم ظاھرة على وخصوصًا وبالتالي الحالیة الدولیة

 من ما لدولة الدستوري النظام وطبیعة شكل تغیر أن ینكر أن ألحد یمكن ال إذ:األولین العاملین وقوة

 . تقیمھا التي الدولیة العالقات طبیعة على كبیرًا تأثیرًا یؤثر أن شأنھ

 وسائل تملك ال أنھا ھي ،الحالیة الدولیة المنظمات إلى توجھ التي اإلنتقادات أسباب أحد أن اإلشارة تجدر

 المالیھ الموارد على فقط لیس ذلك وینطبق.تحقیقھا إلى تطمح التي والوظائف األھداف مستوى في

 المنظمات لھذه یمكن التي القانونیة األعمال أي( أوالقاعدیة القانونیة الوسائل على أیضًا وإنما ،أوالمادیة

 أواألخطار العیوب تالفي علیھا یجب فإنھ ،)العالمیة الصبغھ ذات المنظمات تلك خصوصا( الحالیة الدولیة

 إلختصاصات الشدید والتركیز ،البیروقراطیة:وأھمھا ،واسعة مھام ذات منظمة أیة فیھا تقع قد التي

 قد التي والمسائل بالمشاكل اإلھتمام وعدم ،القائمة أوالحقیقة بالواقع إتصالھا أوإنقطاع وفقد ،والسلطات

  . إلخ .... تبدوبسیطة

  :یلي ما ،أخرى أمور بین ،ذلك ویتطلب

 وكذلك.واقعیة بطریقة وذلك ،تمت التي البرامج تقییم إلعادة الوراء إلى نظرة وإلقاء التقییم: أوًال -

  .أھدافھا إلى بالنظر ،عامة بصفة  أو، معین موقف على المحتملة وآثارھا البرامج مستوى مراجعة

 . أساسًا المرجوة الغایات إلى الوصول على والعمل المسار لتعدیل المالئمة البدائل توقع: ثانیًا -

 :فاعلیتھا إلى بالنظر منظمة أیة نجاح یتطلب: ثالثًا -

 . المنظمة تلك تحققھ فعال بعمل القیام في المنظمة ألعضاء الملحة الحاجة تتوافر أن •

 التنافر أن أساس على ،األعضاء الدول ومواقف إرادات لتوافق مشترك أدنى حد ھناك یكون أن •

 . )1(التشتت إلى یؤدي

 

                                                             

  )٤٨٨(صفحة   (2007). ، األردن:عمان الدولیة، الشروق مكتبة ،السیاسة علم مبادئ نافعھ، حسن –) ١ (
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 والبیئة المناخ توفر التي تلك خصوصًا ،فقط بھا المعنیة الدول على المنظمة في العضویة قصر •

 . )1(ألھدافھا المنظمة إلنجاز الصالحة

 یمكن التي الداخلیة وأحیانًا الخارجیة والقوى العناصر مجموع الدولیة بالمنظمات المحیطة البیئة وتشمل

 ونطاق أھدافھا مدى على یتوقف البیئة تأثیر ومدى طبیعة أن شك وال.النھائیة محصلتھا على تؤثر أن

  لیس   للمنظمة  اإلقلیمي اإلختصاص أن إلى ھنا نشیر أن یكفي بینھا القائم والترابط المنظمة إختصاصات

 المنظمة إقتصار فإن كذلك.الدول من ضئیلة مجموعة على المقصور أواإلختصاص العالمي كاإلختصاص

 غایات مجموعة إلى المنظمة أھداف إمتداد مستوى ذات في لیس ،محدودة أھداف أوعدة واحد ھدف على

  .واسعھ

 ذلك.أھدافھا إلى وصولھا تیسیر سبیل في ھاما أمرًا ،شك أدنى بال ،تمثل بالمنظمة المحیطة البیئة ومعرفة

 القرارات وكذلك ،البعید المدى ذات اإلستراتیجیة القرارات وإتخاذ تحدید حسن على تساعد المعرفة ھذه أن

 وخارج داخل الموجودة المشاكل تشخیص أن مثًال نذكر ألن حاجة في ولسنا.القریب المدى ذات التكتیكیة

 سبیل في عنھا غنى  ال عوامل تعتبر ،تحقیقھ المراد أوالموضوع باإلختصاص الخاصة أوتلك  المنظمة

  . المرجوة الغایة إلى الوصول

 بإعتبار ،بأحكامھا أوالمخاطبة المستفیدة القانونیة أواألشخاص المنظمة) عمالء( معرفة ذلك عن یقل وال

 المستفیدة األشخاص لمصلحة غایاتھا تتحقق التي اللحظة في فقط منھا ھومطلوب ما تحقق المنظمة أن

 توقع فیجب ،كذلك كانت إذا أنھا أساس على.وتغایرھا البیئة تعدد المجال ھذا في الھامة العوامل ومن.منھا

 نموذجي واحد حل وتصور وضع على اإلقتصار وعدم ،الموجود واإلختالف تتفق متغایرة حلول ووضع

 أواإلقتصادیة السیاسیة جوانبھا في سواء( ثابتھ وغیر متغیرة غالبًا فالبیئة:األحوال جمیع في ینطبق

 ،شدیدًا الثبات وعدم التغیر یكون حینما ألنھ.المجال ھذا في المرونة تتوافر أن یجب ولذلك ،)أواإلجتماعیة

  . النجاح لھا أبدًا یكتب ال البیئة تتجاھل التي اإلستراتیجیة فإن

 العصور نھایات منذ الدولیة العالقات تاریخ في أساسیة ألزمة یعد الدولة وجود كان إذا ،حال أیة على

 للمجتمع األساسیة المالمح أحد یعد الدولیة المنظمات وتطور نشأة فإن ،بكثیر ذلك قبل وربما ،الوسطى

 عصر ،جدال ھوبال الحالي العصر أن ،شیئا ذلك في نبالغ أن دون  ،التنویھ یمكن انھ لدرجة.المعاصر الدولي

 على غریبة كانت وإن ،الدولیة المنظمات فھذه.الدولي للمجتمع الجدید الدم تعد والتي ،الدولیة المنظمات

   علیھ وتتغذى تغذیھ الوقت نفس في فإنھا ،الدولي للمجتمع التقلیدي اإلجتماعي الجسم

                                                             

  )٤٨٨(مرجع سابق صفحة  –)  ١(



 
14 

 ،المعاصرة الدولیة العالقات وخصائص وجود في تتحكمان أساسیتین ظاھرتین ھناك أن نذكر أن یكفي

 وإنفتاح ،األخرى الدول تجاه بالسیادة تتمتع دولة منھا كل رأس على أوإقلیمیة وطنیة مجتمعات وجود:وھما

 وضروریة أساسیة كأداة الدولة دور یكمن ھنا من.األخرى المجتمعات من غیرھا على المجتمعات ھذه

 البعض تجاه بعضھا الدول إلنفتاح البارزة األدوات إحدى تعتبر والتي ،الدولة المنظمات ظاھرة لوجود

 ظاھرة األن أصبح – ببعید لیس زمن منذ الحال علیھ كان كما – نفسھا على وإنغالقھا الدولة فإنطواء.اآلخر

  . التاریخ سجل في فقط مكتوبة

  : ثالثة عوامل في یكمن الحالي الدولي التنظیم ظاھرة تفسیر أن ذلك معنى

 في وترابطًا تعاونًا بینھا تقیم أن في المنظمة أعضاء الدول رغبة في یتمثل ،أوإرادي نفسي عامل: أوًال -

 ،المعنیة الدول حكومات بھا تحس جماعیة حاجة وجود تبرره الدولي فالتنظیم.شمولیة أكثر نظام ظل

 دولیة منظمة وجود وتحتم دولة لكل القانوني اإلطار تتعدى عامة مصلحة توافر في تتمثل والتي

  .إشباعھا على تقوم

  

 إذا أنھ نذكر أن یكفي.الفعلي بتضامنھا أیضًا  تحس فإنھا ،ذاتیتھا أكثر تعي كانت إن والشعوب والدول

 أعضاء بین الوثیقة أوالعالقة الدولي التضامن فإن ،عدیدة دول إلى اآلن منقسمة االرضیة الكرة كانت

 واإلجتماعیة اإلقتصادیة المسائل من كثیر ولكون ،المواصالت وسائل لتقدم نتیجة تزداد الدولي المجتمع

 القانونیة الكائنات بین إذن متواجدال الحقیقي فالترابط.مجموعة في العالم تھم مشاكل الحربیة والدبلوماسیة

 ما أوجماعة ھیئة أوقیام ما ظاھرة نجاح أن الثابت من كان إذا ذلك وعلى.األرضیة الكرة تقتسم التي

 ،لھا المكونة أواألشخاص لألفراد العام الرأي تأیید على معتمدة تكون أن یتطلب وجھ أكمل على بنشاطھا

  . الدولیة بالمنظمات یتعلق فیما كذلك األمر أن القول یمكن فإنھ

 كانت إذا ،ناحیة فمن ،الظاھر حیث من األقل على متناقضین أمرین وجود إلى یرجع ،ھیكلي عامل:ثانیًا

 الكلي لإلندماج محاولة كل تقاوم ،أخرى ناحیة من ،فإنھا ،معین إطار داخل تتواجد أن ترید الدولة

 . )1(بسیادتھا متمتعة تظل ولكي ،الخاصة ذاتیتھا على المحافظة ترید أنھا ذلك علة.اإلطار ذلك داخل

 أساسًا یستند والذي للمنظمة المنشئ المیثاق في ویتبلور ،السابقین العاملین ھونتاج ،قانوني عامل:ثالثًا

 ووسائل ،المنظمة إختصاصات بتحدید ،سنرى كما ،المیثاق ھذا ویقوم.أعضائھا الدول تراضي إلى

 . بینھا فیما اإلختصاصات ویوزع أجھزتھا وینشئ ،تحقیقھا

                                                             

  .)٤٨٩(المرجع السابق صفحة –)  ١(
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 في یتم وھوتطور ،الوراء إلى عقاربھ إرجاع یمكن ال بتطور اآلن یمر الدولي المجتمع أن یعني ذلك كل

 بطریقة ،تعھد أن إلى الدول یدفع التطور ھذا مثل.تدریجیًا الدول بین العالقات وتدویل تركیز إتجاه

  . والھامة الحیویة مشاكلھا حل دولیة أجھزة إلى ،أوبأخرى

 السیاسیة:المجاالت كافة في الدولیة العالقات لتنظیم دولیة منظمات إنشاء تفسیر یمكن وھكذا

  إلخ ... والمواصالت والنقل والثقافیة والصحیة واإلجتماعیة واإلقتصادیة

 حیث من ،لكونھا ،الدولیة الحیاة عناصر من ھامًا عنصرا اآلن تعد والتي ،المنظمات ھذه أن شك وال

 أفقیة) جذریة تغییرات إحداث إلى أدت قد ،كلھا اإلنسانیة أجل من أھدافھا وتتابع أنشطتھا تمارس ،المبدأ

 ذات الدول بین بالعالقات مطلقة وبصفة فقط یھتم الدولي المجتمع یكن ألم:الدولي المجتمع في ( ورأسیة

  . الدولیة المنظمات ظھور بعد األقل على ،مطلقة تعد لم القاعدة ھذه أن على ،السیادة

 یھتم أنھ كما ،الدول بین عالقات تعد ال التي القانونیة بالعالقات ،وفعًال قانونًا یھتم الدولي فالقانون

  .الدولة بصفة یتمتعون ال بأشخاص

 المجتمع ھیكل في تغییر ،واإلقلیمي العالمي المستوى على ،الدولیة المنظمات ظھور علي ترتب وھكذا

  . التقلیدي الدولي

 الثاني املطلب

  الدولية املنظمات مسؤولية

   

 على الحالي الوقت في قاصرة تعد لم الدولیة المسئولیة أحكام بأن القول ،ذلك ضوء في ذكره یجدر ومما

 الدول من غیرھا مع عالقاتھا في الدولة عن تصدر التي المخالفات حیال ومفروض ھوواجب ما تقریر

 فلقد.فیھا طرفا الدولیة المنظمات تكون التي العالقات لیشمل ،مجالھا وأتسع نطاقھا إمتد وإنما ،األخرى

 من وإعتبارھا ،الدولیة القانونیة بالشخصیة الدولیة للمنظمات االعتراف ،األن علیھ المستقر من أصبح

  . الدولي القانون أشخاص

 عالقة في طرفًا المنظمات ھذه تكون أن ،الشخصیة بتلك لتمتعھا ونتیجة بالضرورة ،ذلك إستتبع وقد

  . المسئولیة ھذه أشخاص من وشخصًا ،الدولیة المسئولیة

 في والمتمثل ،الدولیة القانونیة بالشخصیة الدولیة للمنظمات االعتراف على المترتب األثر ھذا كان ولقد

 ،الدعوى ھذه في علیھا مدعى إعتبارھا في ،خاص وبوجھ ،الدولیة المسئولیة دعاوي في كطرف مثولھا
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 قام الذي ھواألساس ذلك كان – لدیھا والعاملین موظفیھا عن تصدر التي المشروعة غیر لألعمال نتیجة

  . )1(الدراسة ھذه موضوع علیھ

 المنظمات مواجھة في المسئولیة ھذه قیام أھمیة – العملیة الناحیة من – تظھر بدأت قد أنھ فالمالحظ

 المنظمات ھذه أصبحت فقد.الحالي الوقت في بھا تضطلع التي اإلختصاصات نطاق إلتساع نتیجة ،الدولیة

 األضرار:ذلك ومثال.بالغیر أضرار إلحاق علیھا یترتب قد التي والوظائف االختصاصات بعض تمارس

 یتبعون أوموظفین معینة دولة رعایا من كانوا سواء ،باألفراد لوظائفھم مباشرتھم أثناء موظفوھا یلحقھا التي

 من أي إصابة عنھا وینجم لھا التابعة المسلحة القوات فیھا تتسبب التي تلك وأیضًا.أخرى دولیة منظمة

 التي األخرى الدولیة المنظمات أو األفراد ھؤالء یتبعھا التي الدول تثبتت ما فإذا.بأضرار األفراد ھؤالء

 مثل في ومساءلتھا المنظمة بمطالبة القیام في تتردد لن فإنھا ،التصرفات ھذه مشروعیة عدم من ،لھا یعملون

 ومعاونیھ تابعیة على والرقابة االشراف سلطة یملك من أن یقرر الذي المبدأ إلى إستنادًا ،األحوال ھذه

  . وأفعالھم تصرفاتھم عن المسئولیة تبعة یتحمل

 أھمھا كان ،جوانب عدة من موظفیھا أعمال عن الدولیة المنظمات مسئولیة موضوع أھمیة إبراز یجب إذ

 لمبدأ المكمل الجزء تعتبر األعمال ھذه عن الدولیة المنظمة فمسئولیة.المشروعیة ھوجانب ،اإلطالق على

 المنظمة ولصالح لحساب الدولیون الموظفون یمارسھا التي والتصرفات األعمال شرعیة ضمان

 إلى المشروعیة فكرة یترجم المشروعة غیر التصرفات عن الناشئة األضرار تعویض مبدأ أن ذلك.الدولیة

 ،النقدي التعویض بطریق المشروع غیر العمل عن الناشئ الضرر إصالح في یتمثل ،ومادي عملي واقع

 الدولي الموظف من التصرف صدور قبل األصلي ووضعھ طبیعتھ إلى الحال إعادة أن یتضح عندما وذلك

  . متعذر أمر الضرر وإلحاقھ

 الثالث املطلب

 الدول وأنواع املتحدة األمم

  

 مبدأ لتطبیق دراسة إال  األخیر، التحلیل في  لیست، الدولیة المنظمة نشاط على الدول تأثیر دراسة إن

 للدول الوطنیة المصالح أن شك وال  الوطنیة، المصلحة یحقق بما الذات فرض محاولة أي السیاسیة السیادة

 وكأن األمر واعتبار – الفكرة ھذه إبراز بقصد – األمور تبسیط تعین ولذلك بینھا فیھا تتعارض ما كثیرًا

                                                             

 )١٩٨٦( القاهرة، للكتاب، العامة المصرية الهيئة الدولية، الوظيفة مجال في الدولية المنظمات مسؤولية ندا، جمال –)  ١(
 )٣٣(الصفحة 



 
17 

  الدولیة، المنظمة على الدول ھذه تؤثر كیف إدراك نستطیع حتى متعارضة غیر الكبرى الدول مصالح

  .األخرى للدول بالنسبة سلوكھ یتعین الذي المسلك یتعین الذي المسلك وھونفس

   :الكبرى والدول المتحدة األمم

  :الحاسم الكبرى الدول دور :أوًال

 وأساس  المتحدة، األمم لنشاط بالنسبة وكذلك لوجود بالنسبة ومتمیزًا حاسمًا دورًا تملك الكبرى الدول

 إال لیس البعض یقرر كما القانونیة السیادة مبدأ ألن السیاسیة السیادة ھومبدأ الدور لھذا الكبرى الدول تملك

 والموارد القدرات في الدول بین الھائلة االختالفات ورا ستارًا تضع واقعیة منھا أكثر شكلیة قاعدة

 وال قدرتھا مع یتناسب ال نفوذًا الصغرى الدول وتمنح  والتورطات، والتعھدات  وااللتزامات، والمصالح

 ویھبط النحوالمفتعل ھذا على شأنھا من تقلل التي الدول ھمة یثبط الذي األمر الدولیة المنظمات في مركزھا

 الحد إلى تؤدي الذي بالدور ویھبط النحوالمفتعل ھذا على شأنھا من تقلل التي الدول إلى تؤدیھ الذي بالدور

  .ھامة بأعمال إلیھا وتعھد الجد محمل على المنظمات ھذه تأخذ فال  األدنى،

 أن یرى فاألول  متشابھة، عبارات في ولورنس بیلیھ مثل البعض عنھا یعبر السیاسیة السیادة ھذه

 في المساواة لیست ذلك على وبناء  وقوة، ثروة من تملك فیما منھا الحقوق في مساواة أكثر لیست الدول

 من عدد عن یكشف الحدیث الدولي التاریخ تمحیص أن الثاني ویرى  الحقوق، في للمساواة معادلة السیادة

 دولة تصبح ال الدولة أن إلى ویشیر  السیادة، في الدول بین الكاملة المساواة مبدأ مع تطابقھا یصعب الحقائق

 للدول الضمني القبول ألن كبرى دولة تصبح أن لدولة یمكن ال كان وإن  قویة، كونھا لمجرد كبرى

 عن )1(عبارة الفقیھ ھذا عند الكبرى والدول  المركز، ھذا علیھا یضفي ھوالذي الكبرى الدول وتصرف

 ومن( ؟ جمة بمنافع الدول على تعود التي والتوجیھ اإلرشاد بمھمة تقوم ألنھا الھراوات ذوي من عصابة

  .؟) خیرتھا إلى بالحاجة إلحساسھا المركز بھذا الدولیة الجماعة لھا تقر ھنا

 قد – الدول من الفئة لھذه حاسم دور من علیھ یترتب وما – السیاسیة السیادة لمبدأ الواقعي األساس ھذا

 ما بسب خاصة الدولي العمل أثناء نشأت التي العملیة المبررات بعض ظھور مع وتحدیدًا وضوحًا ازداد

 الوظیفیة الالمساواة باسم البعض یسمیھ بما یسمح الوظیفي المنھج ھذا  الوظیفي، المذھب باسم یعرف

 تمثیل لھا یكون أال ذلك ومثال  المنظمة، إدارة في حقوقھا في الدول تتساوى أال یجوز حیث أوالغائیة

 الوظیفیة الالمساواة ھذه یعارض ال الدولي الفقھ أن كما المنظمات بعض في ذلك على أوالعمل  متساو،

  .للمنظمة انضمامھا عند الدول علیھا ووافقت قبلتھا طالما

                                                             

  مرجع سابق .)١٩٨٦( القاهرة، الجامعية، الدار الدولي، التنظيم ،شلبي إبراهيم –)  ١(
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 دولي مجتمع لوجود ضرورتھا إلى استنادًا القانونیة المساواة مبدأ مع تناقضًا ذلك في الفقھ یرى وال

 أن ذلك إلى یضیف الفقھ أن بل  عالمیة، أوفوضى عالمیة إمبراطوریة إما النتیجة كانت وإال  مستقر،

  .القانون حكم لسیطرة جوھریة لیست للحقوق األھلیة في المساواة

 طبقًا الوظیفیة والمبررات  السیاسیة، السیادة مبدأ إلى تستند التي الواقعیة المبررات من وانطالقًا

 حاسمًا دورًا أصبح الكبیر الدور ھذا  المتحدة، األمم حیاة في كبیر دور الكبرى للدول كان  السابقة، للنظریة

 للدول المیثاق قررھا التي االمتیازات بعض ظھرت ثم ومن  بنوعیھا، السابقة بالمبررات اقترن عندما

 من وغیرھا الوصایة لمجلس وكذلك األمن لمجلس الدائمة العضویة وحق االعتراض حق مثل الكبرى

  .الكبرى للدول المیثاق قررھا التي الھامة الحقوق

 انتھى بحیث القانوني التمییز مع  الوظیفي، العملي التبریر مع  الواقعي، التفوق من كل اقترن وھكذا

 حاسم بدور بالقیام لھا یسمح – القانون وفي الواقع في – خاص بوضع الكبرى الدول ھذه تمتع إلى األمر

 ألي بالنسبة ندركھ أن تستطیع الدول لھذه تكرس الذي الحاسم الدور ھذا  ذاتھ، بوجودھا األمر تعلق وسواء

  .)1(مظاھره لبعض السریع االستعراض من ذلك یتضح كما وقراراتھا بالمنظمة یتعلق أمر

 :الحاسم الدور ھذا مظاھر  :ثانیًا

 الدولیة السیاسة في وھوالتأثیر ثابت أساس على یقوم یكاد الكبرى الدول تمارسھ الذي الحاسم الدور ھذا

 وھوما – الكبرى للدول القوة عوامل توافر من وبالرغم  الكبرى، الدول ھذه وأطماع مصالح یالئم بما

 یظلل الشرعیة من ستار إلى تحتاج أنھا إال – الدولیة السیاسة في المباشر وغیر المباشر بالتأثیر لھا یسمح

 المنظمات عن صادرة قرارات من یؤیدھا ما على الحصول الدول ھذه تحاول ھذا من وانطالقًا  تصرفاتھا،

 یفسر ما وھذا .الدولیة المنظمات عن صادرة قرارات إقامة إلى الدول ھذه دعوة یفسر ما وھذا  الدولیة،

 ناحیة من الدولیة المنظمات داخل الدول ھذه عمل یفسر كما  ناحیة، من منظمات إقامة إلى الدول ھذه دعوة

  .المنظمات ھذه عمل في ودورھا المنظمات إقامة في دورھا إلى یشیر السابق واألصل  أخرى،

   :المتحدة األمم منظمة إقامة في الكبرى الدول دور) أ 

 أثناء جدیدة دولیة منظمة إنشاء فكرة إظھار في الكبرى الدول بھ قامت الذي الخاص الدور رأینا أن سبق

 من األول الفصل في رأینا أن سبق كما – الكبرى الدول ھذه سیطرت فقد الثانیة العالمیة الحرب أعقاب وفي

 أوخالل التصریحات مرحلة خالل ذلك كان سواء الدولیة المنظمة إقامة مراحل جمیع على – الباب ھذا

                                                             

  .سابق مرجعابراهيم شلبي  الدولي، التنظيم –)  ١(
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  ،108  ،106  ،86  ،47  ،27  ،23 المواد انظر المیثاق نصوص صیاغة أوفي المؤتمرات مرحلة

   .المیثاق من 110  ،109

 مشترك قاسم فھناك ذلك ومع  ذكرنا، أن سبق كما ومتباینة متعددة ذلك على الدول ھذه بواعث وكانت

 كانت وإذا  الدولیة، السیاسیة مجال في الذات تحقیق في منھا كل رغبة في یتمثل البواعث ھذه بین أعظم

 كما فرنسا بإنسانیة یفسر ال ذلك أن إال المراحل ھذه بعض في األخرى الكبرى الدول عن تخلفت قد فرنسا

 الذي یالتا مؤتمر مثل المؤتمرات بعض في اشتراكھا عدم على جانبھا من احتجاجًا كان ولكنھ البعض یدعي

 بزعامة الغربیة واإلمبریالیة  ناحیة، من السوفیتي االتحاد بزعامة الدولیة الشیوعیة بین العالم اقتسام فیھ تم

  سیاستھا، باستعراض الكبرى للدول یسمح دولیة منظمة وجود أن والواقع  أخرى، ناحیة من الوالیات

 إلى جنبًا الدولیة العالقات یسود الذي وأحكم أجمع لمبدأ إعماًال وذلك واألنصار الحلفاء ضمان وبالتالي

   .تسد فرق مبدأ مع جنب

 الرقابة طریق عن الدولیة السیاسة في بالتأثیر القیام على بالقدرة الكبرى للدول أیضَا یسمح الوضع وھذا

 الدول ھذه تحاول األحیان من كثیر وفي بل  وأجھزتھا، الدولیة المنظمات عن الصادرة القرارات على

 واألسبقیة الرقابة من نوعًا الدول لھذه تضمن الدولیة المنظمات مواثیق على خاصة نصوص إدخال الكبرى

 العدیدة واالمتیازات الحقوق تلك القول ھذا صحة على دلیل وخیر  المنظمات، سیاسة في التأثیر وبالتالي

   .الكبرى الدول لصالح المتحدة األمم میثاق تضمنھا التي والحاسمة

   :التصویت نظام) ب

 ھوالوسیلة فالتصویت  وغیرھا، الكبرى الدول بین المساواة عدم مظاھر أھم من التصویت نظام لعل

 للتعرف أسلوب فالتصویت  ھم، ومن  األعضاء، عنھا عبر كما إرادتھا الدولیة المنظمات بھا تعلن التي

  أواألغلبیة، اإلجماع طریق عن الرأي في الخالف إلنھاء وسیلة أنھ إلى باإلضافة األعضاء إرادات على

 تطور مع مقارنتھ یجب عمومًا الدولیة المنظمات في التصویت نظام لتطور السلیم التقریر أن البعض ویرى

 حیث المساواة ھي القاعدة كانت الدول من یتكون الذي الدولي المؤتمر عھد ففي  نفسھا، الدولیة المنظمات

  ھواتفاق، عنھ یصدر ما أن حیث المساواة ھي القاعدة كانت الدول من یتكون ھواتفاق عنھ یصدر ما أن

 دائمة ھیئة أنھا إال  الدول، من تتكون كانت وإن  أنھا، حیث األمم عصبة ظھور مع تغیر الوضع ھذا ولكن

 االختالف ھذا  االستثناءات، بعض عدا ما اإلجماع فیھ یتوافر أن یتعین جماعي ھوتصرف عنھا یصدر وما

 اتجاه یتطلب فالعقد المضمون مستوى على  مختلفة، مستویات على یظھر األعمال من النوعین ھذین بین

 أن حیث اإلجراءات مستوى وعلى  التصرف، في دائمًا یشترط ر ھذا أن حین ذلك إلى اإلرادة اتجاه اإلرادة

  .الغرض نفس تحقیق إلى وھادفة المضمون نفس متضمنة  متعددة، إعالنات نتیجة ھي الدولیة االتفاقات



 
20 

 التامة المجافاة تعكس الرأي ھذا أصحاب إلیھا وصل التي النتیجة أن إال قانونًا جائز التحلیل ھذا كان وإذا

 اإلجماع اعتبار من یظھر ما وھذا  قانونًا، لتبریره الواقع إلى تنحرف حیث السیادة في المساواة لمبدأ

  .الواقع أساسھما األصوات وزن ومبدأ الموصوفة واألغلبیة

  الواقع، لھذا سیاسیًا تحلیًال یتضمن أن دون للواقع القانوني الوصف یمثل تبریر من سبق ما أن والحق

 وانطالقًا  الواقع، لھذا النظریة ھذه تعطیھ الذي القانوني الوصف مبررات یتضمن للواقع السیاسي والتحلیل

 األوروبیین من عمومًا كانوا األمم وعصبة الدولیة المؤتمرات أعضاء أن القول یمكن الواقع ھذا من

 شكل وھذا( عام كأصل باإلجماع قراراتھم تكون أن تعین لذلك سیاسي واقع وھذا ، المسیحیین من وغیرھم

  معینة حضارة شعوب على محصورة وغیر االتجاه عالمیة تكون أن تقرر فقد المتحدة األمم أما ،)قانوني

 بمبدأ باألخذ إال یتصور ال وھوما حقوقھا حمایة حق حضارة لكل یكون أن تعین لذلك  ،)سیاسي واقع(

 ھذه إلى ینتمون من حقوق في التأثیر إلى النظام ھذا یؤدي أال یتعین ذلك ومع  قانوني، شكل األغلبیھ

 حقوقًا أعطیت لذلك ،)سیاسي واقع( عمومًا الغربیة الحضارة وھي غیرھا عن نفسھا تمیز التي الحضارة

 الحقوق بھذه السوفیتي االتحاد أوحتى الصین تمتع التحلیل ھذا في یقدح وال ،)قانوني شكل( لآلخرین لیست

 بحقوق الدول ھذه تقریر في المؤثر الجوھر نلمس وھكذا  العیون، في الرماد ذر قبیل من إال لیس ذلك ألن

 .)1(األمن مجلس في وبالذات المتحدة األمم في التصویت نظام یقرره ما مثل متمیزة

   :المتحدة األمم أعمال في الكبرى الدول دور :ثالثًا

 من ولعل  أجھزتھا، بجمیع المتحدة األمم في الكبرى الدول دور یتعاطاھا التي واألسالیب الصور تتعدد

 وكذلك  معینة، قرارات أجل من المختلفة التدخل صور :الدور لھذا واألسالیب الصور ھذه وأوضح أبسط

 سواء األجھزة كل في نمسھ تكاد والذي منھا العدید فھناك األولى الصورة عن أما  .المباشر التدخل صور

 وسواء اختصاصاتھا؛ في والتوسع العامة الجمعیة في وسواء االعتراض حق واستعمال األمن مجلس في

 واتھامھا للماركسیة المناھضة الحركة ھجوم نتیجة 1953 -1952 أزمة شھدت التي العامة األمانة في

 جعل عن السوفیتي االتحاد فكرة وكذلك  الشیوعیة، بمیولھم العامة باألمانة یعملون الذین األمریكیین بعض

 العالم ودول الشرقي والمعسكر المغربي المعسكر من كل من تتكون ثالثیة ھیئة من مكونة العامة األمانة

 نشاط في أوبأخرى بصورة التأثیر على الكبرى الدول عملت  كثیر، وغیره ھذا كل خالل فمن  الثالث،

  .الدول ھذه ترتضیھ بما قرارات من عنھا یصدر وفیما المنظمة

                                                             

 الباردة، بحث الحرب إنتهاء منذ الدولي النظام دراسة في الحديثه ، اإلتجاهات)، تد ( بدوي محمود السيد، منير –)  ١(
  )د،ن(.التجارة كلية:أسيوطالسياسة، مصر،  للعلوم الدائمة اللجنة إلى مقدم
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 عام المجر في السوفیتي االتحاد تدخل خالل من فتظھر المباشر التدخل وھي الثانیة الصورة عن ما

 الوالیات وتدخل  م،1956 عام مصر في وفرنسا انجلترا وتدخل 1969 عام تشیكوسلوفاكیا وفي 1956

 یستحقان األخیران المثاالن وھذان  م،1965 إبریل دومنجوفي سان وفي 1958 عام لبنان في المتحدة

 مسار تغییر في رغبة أیضًا ولكن  كبرى، لدولة مباشرة دروًا فقط لیس  تام، بجالء  یتضمنا، إذ تأمل نظرة

 للمرة لبنان لدولة ریاستھ بتجدید عزمھ عن شمعون كمیل إعالن مع بدأت اللبنانیة المسألة  .العالمیة السیاسة

 لھ ظھر وعندما  داخلیًا، ضده المعارضة اشتداد من وبالرغم  دستوریًا، ذلك جواز عدم من بالرغم الثالثة

 أن تتضمن األمن لمجلس شكوى یقدم أن المتحدة األمم في مندوبھ من طلب ذلك حدوث إمكان عدم

 أرواح ضد مخربین) سوریا(  الشمالي إقلیمھا طریق عن لبنان إلى أدخلت المتحدة العربیة الجمھوریة

 الجمھوریة أنكرت وقد  ،1958مایو 22 في المؤرخة الشكوى تضمنتھ ما وھذا  اللبنانیین، وممتلكات

 مجلس على األمر یعرض حتى الشكوى نظر عدم العراق وطلب  منھا، ذلك حدوث المتحدة العربیة

 طلبت  األعضاء، بین االتفاق لعدم الجامعة مجلس قرار صدور عدم على استنادًا  ولكن،  العربیة، الجامعة

 أصوات عشرة أغلبیة على حصل الذي  األمن، مجلس قرار وكان  الموضوع، نظر األمن مجلس من لبنان

 غیر تسلل أي وجود عدم لمراقبة المراقبین من مجموعة بإرسال یقضي  التصویت، عن روسیا وامتناع

  .)1(للسالح أو لألفراد مشروع

 قامت یولیھ 14 في ولكن الشمعونیة اإلدعاءات صحة عدم ظھور بعد االنتھاء وشك على األمر وكان

 في ومصالحھما بل بغداد خلف مصر على قلق في المتحدة والوالیات بریطانیا وأصبحت العراق ثورة

 ھذا وصل حیث األمریكیة القوات تدخل یطلب یولیھ 15 في شمعون كمیل قام أمریكا من وبإیعاز  الشرق،

-21و 18 -15 من دائم اجتماع شبھ في األمن مجلس جعل المتحدة األمم رأي وبدون المبرر غیر التدخل

 بسبب شيء على االتفاق عدم وأمام  لبنان، من الخروج إلى تدعوأمریكا مشروعات عدة لمناقشة یولیھ 22

 في عادي غیر انعقاد دورة إلى العامة الجمعیة دعوة األمن مجلس قرر  المجلس، داخل الغربي التكتل

 یقضي عربي قرار مشروع على باإلجماع العامة الجمعیة وافقت أغسطس 21 وفي  أغسطس، من الثامن

 رئیسًا شھاب فوائد انتخاب ذلك وأعقب  المتحدة، عضوباألمم لدولة الداخلیة الشؤون في التدخل بعدم

  .م1958 أكتوبر 25 في إال األمریكیة القوات تنسحب لم ذلك ومع  للجمھوریة،

 أنصار ثورة من 1965 إبریل 24 في الجمھوریة تلك في حدث ما إلى دومینجوترجع سان ومسألة

 استولى وقد  الجمھوریة، خارج في یعیش وكان عامین قبل الحكم من طرد الذي بوشي السابق الرئیس

                                                             

 الباردة، بحث الحرب إنتهاء منذ الدولي النظام دراسة في الحديثه ، اإلتجاهات)، تد ( بدوي محمود السيد، منير –)  ١(
  مرجع سابق.التجارة كلية:السياسة، مصر، أسيوط للعلوم الدائمة اللجنة إلى مقدم



 
22 

 بوشي یعود حتى أورینا مولینا یدعى مؤقتًا رئیسًا واختاروا السلطة مراكز على الدستوریون الثوار ھؤالء

 اللبناني وسین الجنرال یرأسھ الذي الطیران سالح بقیادة مضاد فعل ظھر إبریل 29 وفي  الخارج، من

 یزید وھوجیش مقاتل ألف 30 عددھا بلغ التي األمریكیة القوات الجزیرة نزلت إبریل 28 وفي  األصل،

 السلطة واسترداد الثورة فشل بعد إال الجزیرة تترك ولم  دومینجوبأكملھ، سان جمھوریة جیش حجم عن

 المتحدة للوالیات معاد نفوذ أي على القضاء إلى فقط یھدف یكن لم المباشر التدخل ھذا  ،1965مایو 7 یوم

 الوسطى أمریكا دول من ألي درس إعطاء إلى  كذلك،  یرمي، كان بل  دومینجو، سان جمھوریة داخل

 لیندون حاول وقد  المتحدة، لوالیات لسیاسة مناھضة سیاسة یتبع أن یحاول الكاریبي والبحر والجنوبیة

 وأمالك أرواح حمایة( اإلنسانیة من ستار إضفاء 1965 یونیھ أول في الصحفي مؤتمره في جونسون

 مخالفًا) الشیوعي التدخل ضد الذات عن أي الغربیة الرأسمالیة عن الدفاع والشرعیة واألجانب األمریكیین

   .)1(المیثاق من 2/4 المادة حكم بذلك

 الرأسمالیة الدول على فقط قاصرًا لیس الوطنیة المصلحة لتحقیق واستخدامھا القوة مفھوم أن والواقع

 الدول وصف المعتاد غیر من كان وإذا  االشتراكیة، الدول في لھ تطبیقًا نجد أن یمكن إذ  غیرھا، دون

 االقتصادي االستعماري التنافس في أساسًا ینطلق الذي المفھوم ھذا دقة عدم بسبب  باإلمبریالیة، االشتراكیة

 من المفھوم ھذا یثیره ما بسبب وكذلك  الغالب، في یثیرھا التي الجدلیة الطبیعة وبسبب  لینین، صوره كما

 المستوى على خاصة) إمبریالیة( ألسالیب سوفییتي استعمال ذلك مع نالحظ أننا إال  وعواطف، مشاعر

  .السیاسي

 تشیكوسلوفاكیا في وكذلك 1956 عام المجر في السوفیتي االتحاد تدخل مثل عدیدة ذلك على واألمثلة

  .المتحدة األمم میثاق وألحكام الدولي للقانون منافیة أسالیب تتضمن التي الحاالت من وغیرھا 1968 عام

 عن المنبثقة العوامل من جملة تفسرھا  السوفیتي، االتحاد یستخدمھا التي  اإلمبریالیة، األسالیب ھذه

 والنفسي الثقافي والتكوین  السوفیتي، االتحاد وتطور لنشأة التاریخیة والظروف  البلشفیة، اإلیدیولوجیة

 قطبي إحدى باعتباره السوفیتي االتحاد مركز وجود یستدعیھا األسالیب ھذه أن إلى باإلضافة  السوفیتي،

   .الدولیة العالقات

 في أفغانستان دولة في ودوافعھ واھدافھ السوفیتي االتحاد تدخل أسباب تحلیل یمكن ھذا من وانطالقًا

  األفغانیة، الحكومة أعلنت حیث تمثیلیة بعد ألفغانستان الروسیة الجیوش احتالل تم فقد  م،1979 دیسمبر

 طبقًا روسیة عسكریة مساعدة على) اإلعالن نفس في( وحصلت طلبت أنھا  م،1979 دیسمبر 28 في

                                                             

  )٧٥(ص (1971) . بیروت، للطباعة، المصریة الدار ،الدولیة العالقات عالم إلى مدخل بدوي، محمد  –) ١ (
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 سقوط كرمل  بابراك أعلن التالي الیوم وفي  ،1978 عام البلدین بین المبرمة والتعاون الصداقة لمعاھدة

 عوامل من عامًال 1979 نوفمبر منذ اإلیرانیة الثورة أحداث بدایة وكانت  للدولة، ورأستھ أمین حكومة

 المتحدة الوالیات من سلبیًا موقفًا یتوقعون السوفییت یكن لم حیث المنطقة في الموقف وحساسیة دقة زیادة

  .اإلیراني الحكم ونظام الشاه ضد الثورة تجاه

  الدافئة، میاهوال نحوالخلیج السوفیتي لالتحاد تقدمًا یمثل تانسألفغانی السوفیتي العسكري االحتالل ھذا

 الدولي القانون ألحكام بالمخالفة كلھ ھذا یتم أن والغریب .البترولیة اإلمدادات تھدید فرصة یھیئ ثم ومن

 دولة مع ذلك لوحدث بھا تحركھ یمكن كان التي بالدرجة الغربي القطب یتحرك ولم  المتحدة، األمم ومیثاق

  )1( .مثًال إسرائیل مثل أخرى

 :الصغیرة والدول المتحدة األمم

 :الدول ھذه دور تواضع :أوًال

 بالنسبة الكبرى الدول دور من قریب أوحتى مماثل دور لھا لیس  الكبرى، غیر أي  األخرى، الدول

 إمكانیاتھا تواضع إلى  أصًال، یرجع المتواضع الدور ھذا في األساسي والسبب  الدولیة، المنظمة لنشاط

 أنھ كما  وتحدیدًا، وضوحًا ازداد الواقعي السبب ھذا  الدولیة، السیاسة على تأثیرھا تواضع وبالتالي المادیة

 دون الدول بعض لصالح امتیازات الدولیة المنظمات مواثیق بعض تضمنت عندما  وأثرًا، عمقًا ازداد

 حق مثل الكبرى للدول المتحدة األمم میثاق تضمنھا التي واالمتیازات الحقوق ذلك ومثال  اآلخر، البعض

 السابق االمتیازات من ذلك وغیر بالمنظمة الھامة األجھزة بعض في الدائمة العضویة وحق االعتراض

 كبرى تعتبر لم التي الدول دور تواضع على كبیًر تأثیًر لھا كان واالمتیازات الحقوق ھذه  لھا، التعرض

 ومعنى  وحقوقھا، الكبرى الدول على القوة من خلعت ما بقدر الدول ھذه حقوق في تواضعًا خلقت أنھا حیث

 استقالل بل الدول بین الواقعیة االختالفات من الحد محاولة ھدفھا یكن لم واالمتیازات الحقوق ھذه أن

 قوتھا تقترن بحیث الكبرى الدول وتقویة ھوتمییز ھدفھا فإن ثم ومن  الدول، بین االختالفات ھذه وتكریس

 الواقعیة قوتھا تقترن بحیث الكبرى الدول وتقویة ھوتمییز ھدفھا فإن ثم ومن  القانونیة، بامتیازاتھا الواقعیة

 مرحلة إلى بالواقع االعتراف مرحلة واالمتیازات الحقوق ھذه دور تعدي ھكذاو  القانونیة، بامتیازاتھا

  .الواقع ھذا ةتوتقوی هوتمیز تعضید

 وكلھا الكبرى الدول بین  یوم، بعد یومًا  الھوة، ھوازدیاد القبول عدم إلى مدعاة أكثر األمر یجعل ومما

 ومع  حالیًا، األفق في یظھر ال بحیث صناعیة غیر دول معظمھا في وھي ،) النامیة والدول (صناعیة

                                                             

)١  (–  www.un.org/ar/aboutun/history/.  
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  الدول، من النوعین ھذین بین التقارب في أمل مجرد  اآلن، علیھ ھي ما على الظروف بقاء استمرار

 ستظل األخرى الدول أن حین على حالیًا بھ تتمتع بما وتتمتع كبرى ستظل الكبرى الدول أن ذلك ومعنى

 الظلم تقبل ال التي الخیرة للنفوس مثیر الوضع ھذا مثل أن والشك  أعلى، مراتب إلى ترتقى وال كذلك

 االقتصادي لنموھا مطرد ازدیاد في تتمثل الكبرى الدول سیاسة جوھر أن تدرك عندما خاصة والحرمان

  .عداھا لمن ببطء سیر  األقل، على  أو، وثبات الخ واالجتماعي

 حقوق وعن  ناحیة، من الدول ھذه واقع عن نتج والذي المتواضع الكبرى غیر الدول دور یظھر وھكذا

 بما للمساس تتعرض ما كثیرًا الدول ھذه فإن ذلك ومع  .أخرى ناحیة من الكبرى الدول مع متساویة غیر

 االستقالل حركة ظھرت حیث الخمسینیات منذ الشيء بعض یتغیر بدأ األمر كان وإن حقوق من لھا تبقى

  . )1( األفریقي االستقالل حركة ظھرت حیث الستینات ومنذ  العربي،

  

                                                             

  )د،ن( . (2004) بيروت،:والنشر للدراسات العربية المؤسسة السياسة، موسوعة ملحق خليل، أحمد خليل –)  ١(
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  الثاني املبحث
 املتحدة األمم أجهزة

 :العامة الجمعیة: أوال

  المنظمة، أعضاء جمیع من یتكون والذي الدولیة للمنظمة العام الجھاز ھي المتحدة لألمم العامة الجمعیة

 من تجعل والتي بھ الخاصة واالختصاصات الخصائص من بجملة الجھاز ھذا یتمتع ھذا من وانطالقًا

)1(اآلمال ولشرح اآلالم إلعالن منبرًا منھا تجعل كما  والمراقبة، لإلشراف مركزًا الجمعیة
.  

  : العامة الجمعیة تكوین

   

 بعض ورد حیث متفرقة أحكام عدة  واالختصاصات، والنشاط التكوین حیث من  العامة، الجمعیة تحكم 

  العامة، للجمعیة الداخلیة الالئحة ھي أخرى وثیقة من یستمد معظمھا كان وإن  المیثاق، في األحكام ھذه

 الالئحة محل  ،1947 نوفمبر 17 في العامة الجمعیة أصدرتھا التي  الحالیة، الداخلیة الالئحة حلت وقد

 من اعتبارًا الالئحة بھذه العمل بدأ وقد  م،1945 عام التحضیریة اللجنة وضعتھا التي لإلجراءات المؤقتة

 في وبالذات مختلفة وموضوعات عدیدة أحكام الالئحة ھذه إلى أضیفت فقد ذلك ومع  م،1948 ینایر أول

  ذلك، الحاجة استدعت مالك – وباإلضافة بالحذف – الالئحة في التعدیل ویتكرر 1949 – 1950 عامي

  األعضاء، عدد في الكبیر للتزاید واستجابة  المنظمة، بھا تمر التي التطورات لمواكبة التعدیل ھذا ویتم

 دون واستغاللھا الدولیة البیئة وكذلك  ورعایتھ، اإلنسان مثل أـساسیة بمسائل المتزاید لالھتمام عماًالإو

    )2( .إفسادھا

   :الجمعیة تشكیل  أ/ ١

  األعضاء، دول جمیع من یتكون الذي  المتحدة، األمم أجھزة من  الوحید، الجھاز ھي العامة الجمعیة

 كانت وإذا  المتحدة، األمم أعضاء جمیع من العامة الجمعیة تتألف بقولھا 9/1 المادة ھذا على نصت وقد

 مبدأ أساس على تقوم العضویة ھذه أن نجد كذلك  تمییز، دون الدول لجمیع مقررة الجمعیة عضویة

                                                             

  ).٢٠٠٥(الوطنية،عمان،رشادالسيد،القانون الدولي العام،دائرة المكتبة  –)  ١(
  مرجع سابق). ٢٠٠٤( بيروت:والنشر للدراسات العربية المؤسسة السياسة، موسوعة ملحق خليل، أحمد خليل – ) ٢(
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 مجلس في الحال خالف على كبرى أودول صغرى دول بین تفرقة دون األعضاء جمیع بین المساواة

   .األمن

 لما أعماًال العامة الجمعیة في التصویت إجراء عند واحد صوت دول لكل یكون سبق ما على وتأسیسًا

 دولة ولكل  العامة، الجمعیة في واحد صوت المتحدة األم عضوفي لكل یكون :بقولھا 18/1 المادة قررتھ

 المادة لنص تطبیقًا أفراد خمسة عن عددھم یزید أال بشرط ولكن الجمعیة في أوأكثر مندوبًا عنھا ترسل أن

  .العامة الجمعیة في مندوبین خمسة من أكثر للعضوالواحد یكون أن یجوز ال أنھ قررت التي 9/2

 تضع أن قررت التي 21 للمادة طبقًا لھا رئیس باختیار الجمعیة تقوم عادي انعقاد دورة كل بدء وفي

 أال على العمل جرى وقد  عادي، انعقاد دورة كل بدء عند رئیسًا وتنتخب  إجراءاتھا، الئحة العامة الجمعیة

 لرئیس یكون أن على اإلجراءات الئحة نصت كذلك  الكبرى، الدول ممثلي بین من الرئیس ھذا یكون

 :النحواآلتي على الجغرافي للمعیار طبقًا موزعین  عشر، ثمانیة إلى حالیًا وصل  النواب، من عدد الجمعیة

 الجنوبیة أمریكا لدول 3و  الدائمة، المقاعد ذات الكبرى للدول وخمسة  خمسة، االفروآسیویة للدول

)1(أوروبا شرق دول من 2و  أوروبا، غرب لدول 3و والوسطى
.  

 إدارة على یشرف والرئیس  فضھا، كذلك یعلن وھوالذي  االجتماعات، بدء یعلن ھوالذي الرئیس ھذا

)2(النواب من یلیھ من محلھ یحل غیابھ حالة وفي  اللوائح، مراعاة یحقق بما الجلسات
. 

   :الجمعیة انعقادب / ١

 سنویة انعقاد أدوار وفي  عادیة، انعقاد أدوار في العامة الجمعیة تجتمع: (أن على 20/1 المادة نصت

 عادیة انعقاد دورة في تنعقد العامة الجمعیة أن یتبین النص ھذا ومن  ،)الحاجة تدعوإلیھ ما بحسب خاصة

 -اإلجراءات لالئحة طبقًا – فھویبدأ العادي االنعقاد دور عن أما  عادیة، غیر انعقاد دورة في تنعقد قد كما

  الجمعیة، وتعقد  أشھر، نحوثالثة  عادة،  العادي، االنعقاد ومدة  عام، كل من سبتمبر شھر من الثالثاء یوم

 العادیة غیر انعقاد أدوار عن أما  دول، ست إلى أربع وممثل فیھا یتحدث یوم كل كاملتین جلستین  عادة،

 أوأغلبیة األمن مجلس طلب على بناء المتحدة لألمم العام األمین من إلیھا توجھ دعوة على بناء تتم فھي

 في اجتماعاتھا عقد العامة للجمعیة یجوز األحوال جمیع وفي  الصغیرة، أوالجمعیة المتحدة األمم أعضاء

 .)3(م1947  عام الثالثة الدورة في حدث ما مثل المنظمة مقر غیر

                                                             

 )٢٨٦(ص  .)١٩٨٦( القاهرة، الجامعية، الدار الدولي، التنظيم ،شلبي إبراهيم –)  ١(

 . شلبي إبراهيم سابق، مرجع –)  ٢(

)٣  (– www.un.org/ar/abotun/history..  
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 :للجمعیة التابعة اللجانج / ١

 -156 من المواد(  للجمعیة الداخلیة الالئحة وفي )22 المادة( المیثاق في  متفرقة، نصوص إلى استنادًا

 علیھا المنصوص بوظائفھا القیام في لمعاونتھا لھا التابعة اللجان من العدید بإنشاء الجمعیة قامت  ،)161

  .المیثاق في

 طبیعة حیث من إلیھا نظرنا إذا أننا والواقع  تصنیفھا، مشكلة إثارة في أثره اللجان ھذه لتعدد وكان

  االشتراك، ولجنة استشاریة ولجان إجرائیة ولجان موضوعیة لجان أساس على تقسیمھا أمكن االختصاص

 إلیھا نظرنا وإذا  مؤقتة، ولحان دائمة لجان إلى تقسیمھا أمكن الزمن عنصر باعتبار إلیھا نظرنا وإذا

 نصوص على تستند ولجان  ذاتھ، المیثاق على صراحة تستند لجان إلى تقسیمھا أمكن إقامتھا سند باعتبار

 مالئمة التقسیمات ھذه أكثر نرى ذلك ومع  الصغیرة، الجمعیة مثل أخرى ولجان  للجمعیة، الداخلیة الالئحة

 التي اللجان تلك إغفال دون وذلك أومؤقتة إجرائیة أولجان موضوعیة أحیانًا كونھا أساس على ھوالتصنیف

  .الداخلیة أوالالئحة المیثاق من نصوص إلى تستند

  :الرئیسیة الموضوعیة اللجان)١

 بقصد معینة موضوعات ودراسة بحث في لمساعدتھا العامة الجمعیة أنشأتھا موضوعیة لجان وھي

 الست اللجان یشمل اللجان من النوع وھذا  الموضوعات، ھذه بشأن یلزم ما اتخاذ من الجمعیة تمكین

  :اآلتیة

 وإیقاف الجدد األعضاء قبول مثل السیاسیة المسائل بدراسة تختص التي وھي :السیاسیة اللجنة •

 ھذه ویتبع  وتخفیضھ، السالح ونزح التسلیح مثل باألمن المتعلقة المسائل وكذلك  األعضاء، وفصل

 اللجنة مساعدة بغرض أنشأتھا التي اللجنة وھي  الخاصة، السیاسیة اللجنة ھي أخرى لجنة اللجنة

 أصبحت  ،1956 عام منذ  ولكن،  عام، كل إال تجتمع ال اللجنة ھذه كانت وقد  أعمالھا، في السابقة

 .دائمة لجنة

 في تدخل التي والمالیة االقتصادیة المسائل بدراسة تختص التي وھي :والمالیة االقتصادیة اللجنة •

  .المتحدة األمم تقترحھا التي والفني االقتصادي التعاون برامج مثل العامة الجمعیة اختصاص

 عامة وبصفة والثقافیة االجتماعیة بالمسائل وتختص :والثقافیة واإلنسانیة االجتماعیة الشؤون لجنة •

)1(المختلفة صوره في اإلنساني النشاط
. 

                                                             

  .)١٩٩٦( القاهرة، العربية، النهضة دار الدولية، المنظمات قانون في الوسيط الوفا، أبو أحمد –)  ١(
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 األمم داخل الوظیفي بالعمل المتعلقة بالمسائل اللجنة ھذه وتختص :المیزانیة وشؤون اإلدارة لجنة •

  .المنظمة میزانیة مشروع وإعداد بتحضیر تختص كذلك  الدولیة، الھیئة موظفي وشؤون المتحدة

 المتعلقة المسائل بدراسة تختص التي وھي :الذاتي بالحكم المتمتعة غیر واألقالیم ھالوصای لجنة •

  .الوصایة تحت الموضوعة األقالیم وكذلك  الذاتي، بالحكم المتمتعة غیر باألقالیم

 الدولي العدل ومحكمة الدولي بالقانون المتعلقة بالمسائل تختص التي اللجنة وھي :القانونیة اللجنة •

 المسائل من ذلك وغیر  المنظمة، وحصانات وامتیازات المعاھدات وتسجیل  العدل، ومحكمة

 .القانونیة

 تعقد أنھا حیث المتحدة األمم أعضاء من فیھا المشاركة یشاء لمن مفتوحة اللجان ھذه وعضویة

 الموضوعات في بالنظر وتختص  العامة، الجمعیة انعقاد دورة خالل  األحوال، معظم في  اجتماعاتھا،

 تؤخذ ،ومقرر ونائبھ الرئیس باختیار انعقادھا أول في لجنة كل وتقوم .العامة الجمعیة إلیھا تحیلھا التي

 ھذه ترفع ثم  التصویت، في المشتركین الحاضرین أغلبیة أي العادیة باألغلبیة  لجنة، كل في  القرارات،

  .العامة للجمعیة القرارات

 ذلك ومع  الدائمة، اللجان لھذه تةالس والرؤساء للرئیس نواب من العامة الجمعیة رئیس مكتب ویتكون

  .الموضوعیة اللجان من إلنشائھ ضرورة ترى ما إنشاء العامة الجمعیة حق من أن إدراك یتعین

 وھي والمالیة اإلداریة للشؤون االستشاریة الوكالة :ھما  الجمعیة، یتبعان دولیتان وكالتان یوجد وكذلك

)1(سنوات ثالث كل انتخابھم یتم أعضاء 10 تضم التي المساعدات ووكالة  عضوًا، 12 تضم
. 

  :المؤقتة اللجان )٢

  اختصاصات، من إلیھا عھد امب قیامھا أثناء العامة الجمعیة عمل الصعوبات بعض تعترض ما كثیرًا

 ام  المسائل، ھذه إلدراك سواء التخصص من نوعًا بھا اإللمام یقتضي التي المسائل في بالذات ھذا ویظھر

  .حلھا على لإلشراف ام  أحداثھا، لمتابعة ام  لھا، حلول لوضع

 المؤقتة اللجان من العدید إنشاء المتحدة لألمم العامة الجمعیة قررت العملیة الصعوبات ھذه وأمام

 ھذه  والعامة، الدائمة اللجان عكس  إذن،  اللجان، فھذه ثم ومن  ، وقتیًا زمنیًا المحددة أي المتخصصة

 لجنة اللجان ھذه أمثلة ومن  الفني، التخصص معیار أساس على تقوم واختصاصاتھا متعددة المؤقتة اللجان

 للقضاء السلمي االستخدام ولجنة  فلسطین، في للتوفیق المتحدة األمم ولجنة  أفریقیا، غرب جنوب

                                                             

  )٣٤٠(ص .)١٩٩٦( القاهرة، العربية، النهضة دار الدولية، المنظمات قانون في الوسيط الوفا، أبو أحمد –)  ١(
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 المتحدة األمم ولجنة  العلمیة، للشؤون االستشاریة المتحدة األمم ولجنة  السالح، نزع ولجنة  الخارجي،

  الذاتي، بالحكم المتمتعة غیر األقالیم عن الواردة المعلومات ولجنة  الذري، اإلشعاع آثار لدراسة العلمیة

 مقبرة ولجنة  المؤقتة، الحرب أسرى ولجنة  الطبیعیة، الموارد على الدائمة للسیادة المتحدة األمم ولجنة

 وتجمیع بدراسة تختص التي الدولي القانون لجنة إلى باإلضافة وذلك  كوریا، في التذكاریة المتحدة األمم

 لھذه المرشحین بین من اللجنة ھذه أعضاء العامة الجمعیة وتختار  توحیدھا، أجل من الدولي القانون قواعد

 خاضعًا العادة في یكون المرشحین لھؤالء الجمعیة واختیار  األعضاء، الدول جنسیات حاملي من اللجنة

 الحضاریة المناطق بتمثیل یتصل والثاني  العادل، الجغرافي بالتوزیع یتعلق األول :ھما أساسیین لضابطین

   .المختلفة والثقافیة

 )1( :العامة للجمعیة الداخلیة الالئحة علیھا نصت لجان  )٣

  :ھامتین لجنتین إنشاء على (161 -156) من المواد في العامة للجمعیة الداخلیة الالئحة نصت

 ثالث لمدة العامة الجمعیة باختیارھم تقوم أعضاء عشرة من تتكون اللجنة ھذه :االشتراكات لجنة •

 الدول من المطلوبة االشتراكات بتقدیر المتعلقة بالمسائل تختص وھي  للتجدید، قابلة سنوات

 ھذا ومواعید  االشتراكات، ھذه تسدید وطریقة  االشتراكات، ھذه مقدار وتحدید  األعضاء،

  .التسدید

 عضوًا عشر اثنى من تتكون اللجنة ھذه :المیزانیة ولشؤون اإلداریة للشؤون االستشاریة اللجنة •

 اختیار كان وإذا  أخرى، مرة انتخابھم إعادة ویجوز سنوات ثالث لمدة العامة الجمعیة تنتخبھم

 على ولیس  الذاتیة، والخبرة الخاصة وھوالكفاءة  شخصي، أساس على یتم اللجنتین ھاتین أعضاء

 ھذا في أساسیین بضابطین ذلك مع مقیدة العامة الجمعیة أن إال  اللجنتین، في الدول تمثیل أساس

 الخبرة بمراعاة یتعلق والثاني  العادل، الجغرافي التوزیع مراعاة في یتمثل األول :ھما االختیار

 على مشھورین مالیین خبراء ثالثة األخیرة اللجنة ھذه أعضاء بین من یكون أن یشترط حیث

)2(األقل
. 

  :المیثاق من (22) للمادة تطبیقًا أنشئت لجان) ٤

 تراه ما الثانویة الفروع من تشيء أن العامة للجمعیة أن على 22 المادة في المتحدة األمم میثاق ینص

 فإن ذلك ومع  اللجان، من الكثیر بإنشاء العامة الجمعیة قامت النص لھذا وإعماًال  بوظائفھا، للقیام ضروریًا

                                                             

 )٧٦(ص.)١٩٧٤( اسكندرية، للنشر، المعارف منشأة سياسية، قانونية دراسة: الدولية المنظمات الشافعي، محمد –)  ١(

 .محمد الشافعي سابق، مرجع –)  ٢(
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 من بھ تمتعت ما بسبب وإما ذاتي كیان من لھا توفر ما بسبب إما خاصة أھمیة لھا تحققت اللجان ھذه بعض

 سبق ما على وتأسیسًا  المیثاق، لنصوص الحقیقي المضمون  األحیان، بعض في  تعدت، اختصاصات

 ال والذي الثاني النوع علیھا حصل التي الخاصة المكانة إبراز بقصد اللجان من النوعین لھذین تعرض

   .الصغیرة الجمعیة باسم عرف ما إال یمثلھ

  :اآلتیة الثالث الھیئات أھمھا عدیدة ھیئات یشمل اللجان ھذه من األول والنوع

  .للطفولة الدولي المتحدة األمم صندوق •

 .الالجئین لشؤون السامي المتحدة األمم مندوب مكتب •

 Unrowa .األدنى الشرق في الفلسطینیین الالجئین وتشغیل إلغاثة المتحدة األمم وكالة  .    

 بإنشاء العامة الجمعیة قرار ویعتبر  الصغیرة، الجمعیة فھویشمل الھیئات ھذه من الثاني النوع عن أما

 العامة الجمعیة أصدرتھا التي القرارات أھم من 1947 سنة نوفمبر من 13 في والصادر الصغیرة الجمعیة

 واسعة اختصاصات من الصغیرة الجمعیة لھذه كان ما بسبب الثانویة الفروع إلنشاء بالنسبة اإلطالق على

 3 في أنھ غیر  عام، بمدة موقوتًا كان الصغیرة الجمعیة إنشاء أن ویالحظ  المیثاق، علیھ نص ما تعدت

 أن 1949 نوفمبر 22 في قررت الجمعیة ولكن  آخر، عام إلى مدھا العامة الجمعیة قررت 1948 نوفمبر

   .دائمة الصغیرة الجمعیة ھذه تكون

 التنظیم یصیب أن یمكن الذي الشلل مدى یعكس اإلنشاء ھذا وظروف الجمعیة ھذه إنشاء وتاریخ

 بالعضویة تتمتع التي الكبرى الدول وأطماع مصالح بین تعارض حدوث حالة في المیثاق قرره الذي الدولي

 الغربي المعسكر بین بدأت قد الباردة الحرب كانت أن التاریخ ھذا في حدث فقد  األمن، مجلس في الدائمة

 بالنسبة السوفیتي االتحاد جانب من االعتراض حق استعمال تكرار من علیھ یترتب مما الشرقي والمعسكر

 وزیر دفع مما  فعلي، شلل حالة في األمن مجلس أصبح بحیث األمن مجلس عن الصادرة للقرارات

)1(الصغیرة الجمعیة ھذه إنشاء اقتراح إلى المتحدة الوالیات خارجیة
.  

   :التصویت عملیة

 وزن بقاعدة األخذ عدم یعني عضووھوما لكل واحد صوت أساس على التصویت عملیة وتتم

 من ذلك في بما التصویت في فعًال والمشتركین الحاضرین األعضاء بأغلبیة ھي دائمًا والعبرة األصوات

 الجمعیة تقرر لم ما علني اجتماع في التصویت ویكون  بشأنھ، التصویت یجري نزاع في طرفًا منھم كان

                                                             

) ١ (– www.un.org. مرجع سابق  
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  سریة، تكون التصویت عملیة فإن  معین، لمنصب أوفرد دولة النتخاب التصویت حالة وفي  ذلك، غیر

 بالنداء األصوات عضوأخذ یطلب أن ویجوز  أوالوقوف، األیدي برفع األصوات تؤخذ ذلك غیر وفي

 الدول ألسماء األبجدي الترتیب حسب األعضاء على الرئیس )1(ینادي الحالة ھذه وفي  أوال، بنعم واإلجابة

 واإلسبانیة اإلنجلیزیة ھي – عمومًا وبالمنظمة – بالجمعیة تستعمل التي واللغات اإلنجلیزیة، باللغة

  األخرى، اللغات إلى شفھیًا تترجم اللغات ھذه بإحدى تلقي كلمة وأي  العربیة، وأخیرًا والصینیة والروسیة

)2(فقط الرئیسیة ولجانھا العامة الجمعیة في وإلیھا العربیة اللغة من الشفھیة الترجمة وتكون
.  

  : األمن مجلس :ثانیَا    

  الدولیة، للمنظمة الدائم الجھاز أنھ إلى الواقع في ترجع األمن لمجلس تعطى التي الخاصة األھمیة

 تبعات علیھ تفرضھا التي بالواجبات القیام في المتحدة األمم أعضاء عن نائبًا یعتبر أنھ إلى باإلضافة

 الذي العمل یكون أن في رغبة) :بقولھا 24/1 المادة تقرره ما وھذا  الدولیین، واألمن السلم على المحافظة

 حفظ في الرئیسیة بالتبعات األمن مجلس إلى الھیئة تلك أعضاء یعھد فعاًال سریعًا المتحدة األمم بھ تقوم

 علیھ تفرضھا التي بواجباتھ قیامھ في عنھم نائبًا یعمل المجلس ھذا أن على ویوافقون الدولي واألمن السلم

   .التبعات ھذه

 وأخرى سنویة تقاریر( 24/3 للمادة طبقًا یرفع أن األمن مجلس على یتعین اإلنابة ھذه على وتأسیسًا

 ما أن إلى األمن مجلس أھمیة أیضًا وتعود  فیھا، للنظر العامة الجمعیة إلى ذلك الحال اقتضى إذا خاصة

 حیث الدولي التنظیم تطور في كبیرة طفرة یمثل الدولي واألمن السلم حفظ في اختصاصات من إلیھ عھد

 القوة ذلك في مستعمًال عدیدة إجراءات اتخاذ سلطة  المیثاق، من السابع الفصل أحكام بموجب لھ أعطیت

 حیث كاملة بصورة الجماعي األمن فكرة الدولي التنظیم تاریخ في مرة ألول تحققت وبھذا  العسكریة،

  .العالجي واألمن الوقائي األمن : وھما شقیھا تضمنت

 وھوما واالختصاصات والتصویت التكوین ھي أساسیة موضوعات ثالثة تثیر األمن مجلس ودراسة

  لجان، من عنھ یتفرع وما األمن مجلس تشكیل موضوعھ األول  مباحث، ثالثة في ھتسادر تتم سوف

 والثالث  التصویت، في الحق استھالك علیھ نطلق أن یمكن وما التصویت بدراسة یختص والثاني

   .األمن مجلس اختصاصات موضوعھ

    

                                                             

  )٣٤٠(ص .)١٩٩٦( القاهرة، العربية، النهضة دار الدولية، المنظمات قانون في الوسيط الوفا، أبو أحمد –)  ١(

 .السابق المرجع الوفا، أبو أحمد –)  ٢(
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 المجلس وعمل تكوین) ١

   :المجلس تكوینأ /  ١

 رقم تحت الصادر العامة الجمعیة بقرار تعدیلھا بعد  المیثاق، من (23) المادة المجلس تكوین على تنص

  ،1965 سنة أغسطس 31 من ابتداء المفعول ساري أصبح والذي 1963 عام دیسمبر 17 في 1991

 غیر وأعضاء دائمین أعضاء :األعضاء من نوعین من یتكون األمن مجلس فإن المادة لھذه وتطبیقًا

)1(دائمین
.  

 بعضویة تتمتع دول خمس عضویتھ في یضم األمن مجلس أن على 23 المادة تنص: الدائمین األعضاء

 المتحدة والمملكة روسیا حالیا السوفیتیة الجمھوریات واتحاد وفرنسا الصین جمھوریة :وھي دائمة

 دائمة أعضاء ھي  إذًا، الخمس الدول ھذه  األمریكیة، المتحدة والوالیات إیرلندا وشمال العظمى لبریطانیا

 في ھذا االعتراض كحق تستعمل أن الدول ولھذه االعتراض بحق یعرف بما تتمتع وبالتالي بالمجلس

 یحدث التي المسائل في قرارات صدور إمكان عدم علیھ یترتب وھوما المجلس على المعروضة المسائل

   .علیھا اعتراض

  بانتخابھم، العامة الجمعیة تقوم دول عشرة عددھم الدائمین غیر األعضاء وھؤالء :الدائمین غیر األعضاء

   :اآلتیة الضوابط انتخابھم في یراعى أن على

  .العشر األعضاء ھؤالء بانتخاب تقوم التي ھي العامة الجمعیة أن •

  .متتالیتین مرتین العضوالواحد انتخاب إعادة عدم وبشرط ناسنت ھي االنتخاب مدة أن •

 ومدى  الدولیین، واألمن السلم حفظ في األعضاء مساھمة مدى االنتخاب ھذا في یراعي أن •

  .األخرى المتحدة األمم أھداف تحقیق في المساھمة

 عام حدث الذي التعدیل قبل المتبع وكان  العادل، الجغرافي التوزیع االنتخاب ھذا في یراعى أن •

 الكومنولث لدول وثالث الغربیة ألوروبا وآخر الشرقیة ألوروبا واحد مكان ھناك یكون أن 1963

 السابق 1991 رقم العامة الجمعیة قرار صدور وبعد  والشمالیة، الجنوبیة أمریكا لقارتي ومكانان

 ومقعدین وأفریقیا آسیا لقارتي مقاعد خمسة تقریر أساس على یقوم جدید توزیع اتبع فقد إلیھ اإلشارة

  .األخرى للدول ومقعد أوروبا لغرب ومقعد أوروبا لشرق ومقعد أمریكا لقارتي

                                                             

) ١ (– www.un.org مرجع سابق  



 
33 

 غیر واألعضاء الدائمین األعضاء بین تفرقة دون واحد مندوب األمن مجلس عضوفي لكل یكون •

  .(3 /23م) الدائمین

 لألعضاء بالنسبة ذلك كان سواء األمن مجلس تشكیل طریقة على االنتقادات من كثیر وجھت وقد

   .الدائمین أوغیر الدائمین

 من نوعًا أظھر وھوما بالصفة االكتفاء دون باالسم علیھم نص المیثاق فإن الدائمین األعضاء عن أما

 المستعمرة الدول بعض فقدت فقد  أخرى، ناحیة من الدولي والواقع ناحیة من المیثاق بین التطابق عدم

 أخرى دول تطورت حین على الكبرى الدول من كونھا بصفة أخل مما مستعمراتھا وفرنسا إنجلترا وبالذات

 وأبرز الصفة بھذه یتمتع من بعض عن – تتفوق لم إن – تختلف ال مكانة في أصبحت بحیث ملموسًا تطورًا

 عصبة عھد أسلوب ھوإتباع الخصوص ھذا في الحلول أسلم ولعل  االتحادیة، وألمانیا الیابان ذلك على مثال

)1(باالسم ولیس بالوصف – أصًال مقبوًال ذلك كان إذا – الكبرى بالدول المقصود وتحدیھ األمم
. 

 بالعدد تتعلق ولكن بالتصویت خاصة لیست أخرى مشكلة لھم كانت فقد الدائمین غیر األعضاء عن أما

 وقد  الیوم، لعالم حقیقیة صورة ترسم أن یمكن ال بحیث  مقاعد، سبعة  متواضعة، جد مقاعدھم كانت إذ

 إال المحاوالت ھذه من یظھر لم ولكن الواقع مع وتمشیًا عدًال أكثر حل إیجاد سبیل في المجھودات تعددت

 والذي المجلس تشكیل على تعدیًال أدخل الذي 1963 دیسمبر 17 في المتحدة لألمم العامة الجمعیة قرار

  .بالمجلس مقاعد عشرة شغل حق الكبرى غیر للدول بمقتضاه أصبح

 عدة في الھائل التطور یحقق بما فیھ النظر إعادة إلى یحتاج المجلس تشكیل فإن ذلك من الرغم وعلى

 العربیة والمجموعة الیابان مثل الدولیة المجموعات بعض تحتلھا بدأت التي الھامة والمكانة  العالم، دول

)2(وغیرھما
.  

   :المجلس في العملب / ١

 في لھا دائمین ممثلین بإرسال تلتزم األعضاء الدول فإن وبالتالي االنعقاد دائم جھاز األمن مجلس

 العمل معھ یستطیع وجھ على األمن مجلس ینظم) أنھ على تنص التي 28/1( المادة لنص إعماًال المجلس

 .الھیئة مقر في دائمًا تمثیًال أعضائھ عضومن كل یمثل الغرض ولھذا باستمرار

                                                             

 )١٩٩٦(،مركز الدراسات،القاھرة،الفت اغا واخرون ،االمم المتحدة في خمسين عاما –)  ١(

)٢  (– www.ejabat.google. 
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 دوریة اجتماعات األمن مجلس یعقد: أن على 28/2( المادة تنص حیث دوریة المجلس واجتماعات

 الغرض لھذا یسمیھ آخر أوبمندوب حكومتھ رجال بأحد  – ذلك شاء إذا  – أعضائھ عضومن كل فیھا یمثل

   .خاصة

 فإن ذلك ومع نیویورك بمدینة أي الدولیة المنظمة مقر في تتم المجلس اجتماعات أن العامة والقاعدة

 تسھیل إلى أدنى ذلك رأى إذا الھیئة مقر غیر في اجتماعات یعقد أن األمن لمجلس) أجازت 28/3( المادة

  .أعمالھ

  رئیسھ، اختیار طریقة ذلك في ویدخل  إجراءاتھ، الئحة بوضع  ،30 للمادة طبقًا  یختص، والمجلس

 جمیع بین بالتناوب المجلس رئاسة تكون األمن لمجلس المؤقتة الداخلیة الالئحة من (18) للمادة وطبقًا

 باللغة دولھم ألسماء األبجدي الترتیب أساس وعلى  دائمة، أوغیر دائمة دول بین تفرقة دون أي  األعضاء،

  .شھر ھي الرئاسة ومدة اإلنجلیزیة

  أعضاء، لیسوا أم المتحدة باألمم أعضاء كانوا وسواء  أعضائھ، لغیر مباح المجلس جلسات وحضور

 عضومن لكل(  الحق المیثاق من (31) المادة تعطى المتحدة األمم في األعضاء للدول فبالنسبة ذلك ومع

 تعرض مسألة أي مناقشة في تصویت بدون یشترك أن األمن مجلس أعضاء غیر من المتحدة األمم أعضاء

  ).خاص بوجھ بھا العضوتتأثر ھذا مصالح أن المجلس رأى إذا األمن مجلس على

 المیثاق من (32) المادة بمقتضى المتحدة األمم في األعضاء غیر للدول أیضًا الحضور حق تقرر وقد

 كان إذا  المتحدة، األمم في عضوًا لیست دولة وأیة المتحدة األمم أعضاء عضومن كل) :أن على نصت التي

 بھذا المتعلقة المناقشات في االشتراك إلى یدعى لبحثھ األمن مجلس على معروض نزاع في طرف أیھما

 الدولة الشتراك عادلة یراھا التي الشروط األمن مجلس ویضع  التصویت، حق لھ یكون أن دون النزاع

   .المتحدة األمم أعضاء من لیست التي

 من (93) المادة بمقتضي الدولیة للمنظمة العام لألمین كذلك مكفول المجلس جلسات حضور وحق

 تھدد قد أنھا یرى مسألة أیة إلى األمن مجلس ینبھ أن العام لألمینبأن )  99 (المادة تقضى كما  المیثاق،

)1(الدولي واألمن السلم حفظ
.  

                                                             

 مرجع سابق). ١٩٨٦( القاهرة، الجامعية، الدار الدولي، التنظيم ،شلبي إبراهيم –)  ١(
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 الثاني املطلب

 التصويت نظام

  :مقدمة

  الدول، بین المساواة مبدأ مع تتعارض التي المسائل أھم یمثل األمن مجلس في التصویت نظام لعل

 بسبب بوظائفھ األمن مجلس إخالل فرنسیسكوالحتمال سان مؤتمر في الدعوة الدول شكوك أثار وكذلك

 مظھرًا التصویت نظام ظل حیث األمرین ھذین تحقق بجالء ظھر وقد  التصویت، في النظام ھذا استعمال

  األحیان، من كثیر في المجلس أصاب الذي الشلل وراء رئیسیًا سببًا ظل كما المساواة عدم مظاھر من

  :أن أساس على 27 للمادة طبقًا المجلس في التصویت نظام ویقوم

  .واحد صوت األمن مجلس أعضاء عضومن لكل یكون •

  .أعضائھ من تسعة فقةبموا اإلجرائیة المسائل في األمن مجلس قرارات تصدر •

 بینھا یكون أعضائھ من تسعة أصوات بموافقة كافة األخرى المسائل في األمن مجلس قرارات تصدر •

 السادس الفصل ألحكام تطبیقًا المتخذة القرارات في أنھ بشرط مجتمعة الدائمین األعضاء أصوات

  .التصویت عن النزاع في طرفًا كان من یمتنع 52 المادة من الثانیة والفقرة

 نفس في وھي  یالتا، بصیاغة تعرف أنھا لدرجة  ،ذكر أن سبق كما  یالتا، مؤتمر ولیدة المادة ھذه

 االعتراض حق أن حیث دقیقة غیر التسمیة ھذه أن ویالحظ  االعتراض، بحق یسمى ما أساس الوقت

 النظر مجرد على االعتراض في یستعمل الحق ھذا أن حین على  فعًال، موجود قرار ضد یستعمل

   .قرار إلصدار والتحضیر

 الداعیة الدول قامت 27 المادة صیغة فرنسیسكوعلى سان مؤتمر في المدعوة الدول اعتراض وأمام

  :بھا جاء  1945 یونیھ 7 بتاریخ النص لھذا تفسیریة مذكرة اعتباره یمكن ما بإصدار

 ھذا شأن من ولیس  العصبة، لمجلس مقررًا كان الذي الكامل اإلجماع محل الجزئي اإلجماع حلول •

 العصبة مجلس أعضاء كان فقد االعتراض ھوحق جدیدًا حقًا الدائمین األعضاء تخویل النظام

 – حالیًا أصوات تسعة تقرأ – أصوات سبعة بأغلبیة القرارات اتخاذ أن كما  بھ، یتمتعون الدائمون

 .العصبة مجلس في الحال علیھ كان عما للتعطیل تعرضًا أقل المجلس عمل تجعل

 بجانب یلزم إذ وحدھا تتصرف أن للتصویت النظام ھذا بمقتضى تستطیع ال الكبرى الخمس الدول •

 أخرى وبعبارة  الدائمین، غیر األعضاء أصوات من األقل على ) حالیًا أربعة تقرأ( صوتان أصواتھا
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 حق جماعیًا تمارس أن الدائمین غیر األعضاء من – دول سبعة حالیًا تقرأ – دول خمس تستطیع

  .االعتراض

 عمل لتعطیل االعتراض حق یستعملوا نا الدائمین غیر واألعضاء الدائمین األعضاء أن یفترض •

 علیھا یقوم التي األساسیة المبادئ أحد یعتبر الذي النیة حسن مبدأ مع یتنافى التعمد ألن عمدًا المجلس

  .المیثاق

 یتصرفوا أن  بھا، ینھضون التي األساسیة المسؤولیات إلى بالنظر  الدائمین، األعضاء من یتوقع ال •

 فإن ولذلك  علیھ، یوافقوا لم لقرار نتیجة الدولیین واألمن السلم بحفظ خاصة خطیرة مسائل في

 تقرأ(  اإلجرائیة غیر المسائل في یشترط ھوأن المجلس في األغلبیة بقاعدة لألخذ الوحید السبیل

 أربعة تقرأ( األقل على صوتین إلى باإلضافة الدائمین األعضاء إجماع) الموضوعیة المسائل

)1( .الدائمین غیر األعضاء أصوات من) حالیًا أصوات
 

 أن حیث المجلس في التصویت نظام تقریر وراء الحقیقي ھوالسبب األخیر االعتبار ھذا أن والواقع

 في اإلنجلیزي المندوب عن ورد ما یؤكده ما وھذا  قانونًا، علیھا الرد یمكن السابقة الثالث االعتبارات

 أحد من یتكون مجلس في األغلبیة لرأي تخضع أن بحال یمكنھا ال الكبرى الدول أن :قال حین المؤتمر

 من تتمكن لن فإنھا كبرى دولة رغبة مع المتحدة األمم رغبات بین التعارض حالة وفي – حالیًا عضوًا عشر

   .قراراتھا تنفیذ

 على المعروضة المسائل طبیعة حسب یختلف للتصویت نظامًا مقررًا 27 المادة نص جاء وھكذا

 .  )2( موضوعیة مسائل أنھا أم إجرائیة مسائل ھي وھل المجلس

   :اإلجرائیة المسائل على التصویت :أوًال

 تحدید أھمھا من عدیدة تساؤالت باإلجراءات المتعلقة أي اإلجرائیة المسائل على التصویت یثیر

   .علیھا التصویت نظام وكذلك  اإلجرائیة، بالمسائل المقصود

 األمور التسمیة ذلك إلى تشیر كما ـ ھي، اإلجرائیة المسائل :اإلجرائیة بالمسائل المقصود تحدید) 1

 لألمور بالنسبة خاصة الشكوك من الكثیر تثیر التسمیة ھذه فإن ذلك ومع  عامة، بصفة باإلجراءات المتعلقة

                                                             

 )٣٢٣(ص .)١٩٨٦( القاهرة، الجامعية، الدار الدولي، التنظيم ،شلبي إبراهيم –)  ١(

  . إبراهيم شلبي، المرجع السابق –)  ٢(
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 المقصود یحدد لم نفسھ المیثاق أن ذلك على ساعد ومما  اإلجرائیة، المسائل زمرة في إدراجھا یمكن التي

)1(اإلجرائیة المسائل بھذه
.  

 یونیھ 7 بتاریخ الكبرى الدول بمذكرة جاء ما إلى اإلجرائیة المسائل ھذه تحدید في عادة  الفقھ، ویستند

 30و 29و 28 المواد في وردت التي المسائل أن المذكرة ھذه تضمنت فقد  إلیھا، اإلشارة السابق 1945

   :من كل إجرائیة مسائل تعتبر ھذا من وانطالقًا  اإلجرائیة، المسائل من تعتبر المیثاق من 32و 31و

 وجواز  للمجلس، دوریة اجتماعات عقد ووجوب  المنظمة، مقر في دائمًا تمثیًال المجلس أعضاء تمثیل

 الئحة بوضع المجلس وقیام  للمجلس، ثانویة فروع وإنشاء  المنظمة، مقر غیر في المجلس اجتماعات عقد

 على تعرض مسألة أیة مناقشة في  المجلس، أعضاء غیر من  المتحدة، عضواألمم واشتراك  إجراءاتھ،

 في طرفًا تكون دولة أیة ودعوة  خاص، بوجھ بھا العضوتتأثر ھذا مصالح أن المجلس رأى إذا المجلس

 كان إذا ما تقریر وكذلك  النزاع، بھذا الخاصة المناقشات في االشتراك إلى المجلس على معروض نزاع

 وقد ذكرھا السالف للمذكرة طبقًا اإلجرائیة المسائل ھي ھذه  المجلس، في للنقاش محًال ما أوموقف نزاع

  .بھا جاء لما وفقًا السیر على المجلس داخل العمل جرى

  ،20 للمادة طبقًا لالنعقاد العامة الجمعیة بدعوة مجلس قرار اإلجرائیة المسائل قبیل من یعتبر وكذلك

 المسائل قبیل من یعتبر بینھما والتعاون للمنظمة الرئیسیة األجھزة بین بالعالقات یتعلق ما كل وعمومًا

   .اإلجرائیة

 اإلجرائیة المسائل بشأن أوالتوصیات القرارات تصدر :اإلجرائیة المسائل على التصویت منظا) 2

 ثالثة أغلبیة فھي ذلك وعلى  المجلس، یكونون الذین عضوًا عشر الخمسة بین من أصوات تسعة بأغلبیة

 ذات الدول أوبعض كل ھؤالء بین من یكون أن یجوز حیث الشروط من ذلك غیر یشترط وال  أخماس،

 غیر أعضاء العشرة بین من فقط أعضاء تسعة على قاصرًا ذلك یكون أن یجوز كما  الدائمة، المقاعد

   .بالمجلس الدائمین

  :الموضوعیة المسائل على التصویت :ثانیًا

 بالمسائل المقصود لتحدید بالنسبة سواء متعددة مشاكل الموضوعیة المسائل على التصویت یثیر

  .عدیدة مشاكل من العمل في یثیره وما علیھا للتصویت بالنسبة وسواء  الموضوعیة،

                                                             

 )١١٢(ص ).١٩٧٤( اإلسكندرية، للنشر، المعارف منشأة سياسية، قانونية دراسة: الدولية المنظمات ،الشافعي محمد –)  ١(
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  الموضوعیة، بالمسائل للمقصود تحدیدًا المیثاق یتضمن لم :الموضوعیة بالمسائل المقصود تحدید •

 أن قررت والتي تعدیلھا بعد 27 المادة نص من یتضح وھوما ذاتھا الكلمة یستعمل لم أنھ بل

 قرارات وتصدر  أعضائھ، من تسعة بموافقة اإلجرائیة المسائل في األمن مجلس قرارات تصدر(

 أصوات بینھا من یكون أعضائھ من تسعة بموافقة كافة اإلجرائیة المسائل في األمن مجلس

 أي 1945 یونیھ 7 في الكبرى الدول عن الصادرة المذكرة تتضمن ولم  ،)متفقة الدائمین األعضاء

 عبارات في  المذكرة، ھذه تضمنت فقد ذلك ومع  الموضوعیة، بالمسائل المقصود عن تحدید

 تدابیره اتخاذ تدعوإلى قد قرارات إصدار تتضمن إحداھما :للمجلس وظیفتین بین التفرقة  عامة،

 من الثانیة واعتبرت  التدابیر، تلك مثل اتخاذ تدعوإلى ال قرارات إصدار تشمل والثانیة  مباشرة،

 .)1(الموضوعیة المسائل من األولى تكون المخالفة وبمفھوم اإلجرائیة المسائل

 ،29  ،28 المواد في ذكرھا یرد لم التي تلك ھي الموضوعیة المسائل أن على المجلس عمل جرى وقد

 تعتبر التكییف مسألة أن من إلیھا المشار بالمذكرة جاء العمل في اعتمد كما  المیثاق، في 32  ،31  ،30 

 مسألة أم موضوعیة مسألة ھي معینة مسألة كانت إذا ما تقریر بالتكییف والمقصود  موضوعیة، مسألة

 على یسري ما كل علیھا یسري موضوعیة مسألة ذاتھ حد في یعتبر المسألة طبیعة في الفصل فھذا .إجرائیة

 االعتراض حق باسم یعرف ما نشأ ھذه التكییف مسألة وبفضل  التصویت، أحكام من الموضوعیة المسائل

  .نرى سوف كما المزدوج

 الموضوعیة المسائل في األمن مجلس قرارات تصدر :الموضوعیة المسائل على التصویت نظام •

 ومعنى  الدائمة، المقاعد ذات الخمس الدول أصوات بینھا من یكون أن بشرط أصوات تسعة بأغلبیة

 یترتب المجلس على معروضة موضوعیة مسألة نظر على الدائمة الدول إحدى االعتراض أن ھذا

 علیھ ترتب االقتراع في البدء بعد االعتراض كان إذا وكذلك  المذكورة، للمسألة التعرض عدم علیھ

)2(قرار صدور عدم أي القانوني االنعدام
. 

                                                             

  .سابق مرجعالنظمات الدولية  ،محمد الشافعي –)  ١(

) ٢ (– www.lawjo.net  
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 الثالث طلبامل

 الس اختصاصات

 

 :أنواع ثالثة إلى تقسیمھا الممكن من كان وإن ومتنوعة متعددة اختصاصات عدة یمارس األمن مجلس

  المیثاق، من السادس الفصل ألحكام طبقًا سلمیًا حًال المنازعات بحل یتعلق :األول االختصاص

 من جملة وھناك  السابع، الفصل ألحكام طبقًا الدولیین واألمن السالم بحفظ خاص :الثاني واالختصاص

 منذ یظھر بدأ عام اتجاه ھناك وأخیرًا  متفرقة، مواضیع في المیثاق علیھا نص التي األخرى االختصاصات

 بسبب المیثاق في المقررة الختصاصاتھ وممارستھ األمن مجلس تقویة إلى نحوالعودة تقریبًا 1965 سنة

  .)1(الستینات منتصف مع بوضوح ظھر الذي الدولي السیاسي التطور

 

 السلم وحفظ املنازعات حل) ١

  

 تحقیق طرق أھم من أن شك وال  الدولیین، واألمن السلم ضمان أساس على المتحدة األمم میثاق یقوم

 الجماعة تھم ولكنھا وحدھم أطرافھا تخص ال المنازعات ھذه أن إذ الدولیة للمنازعات السلمي ھوالحل ذلك

   .بأسرھا الدولیة

 التي والمنازعات والمواقف الخالفات لحل التدخل األمن لمجلس یحق أنھ المیثاق قرر ھذا من وانطالقًا

 السادس الفصل أحكام على استنادًا المجلس تدخل ویكون  الدولیین، واألمن السلم تھدید استمرارھا شأن من

 عرض لھم یحق من طلب على بناء التدخل یكون أن ذلك في ویستوي  38 – 33 المواد المیثاق من

 نزاع أي یفحص أن األمن لمجلس أن تقرر التي 34 للمادة طبقًا نفسھ تلقاء من المجلس على الموضوعات

 أوالموقف النزاع ھذا استمرار كان إذا ما یقرر لكي نزاعًا یثیر أوقد دولي احتكاك إلى یؤدي قد موقف أوأي

 سلطاتھ الخصوص ھذا في یمارس والمجلس ،الدولیین واألمن السالم حفظ للخطر یعرض أن شأنھ من

  .توصیات یصدر ثم ومن تسویة أداة باعتباره

 

                                                             

 .pdf-www.elmogaz.com/weekly الموجز –) ١ (
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   :التسویة أداة دور ممارسة :أوأل 

 تسویة لتقریر أداة باعتباره سلمیًا حًال الدولیة المنازعات حل بشأن اختصاصاتھ یمارس ان المجلس

 :أساسیتین مرحلتین شمولھا یمكن مراحل بعدة المرور عادة تقتضي التسویة وھذه  المنازعات، لھذه

 تھدید استمراره شأن من كان إذا ما لمعرفة أوالموقف النزاع موضوع في النظر في تتمثل :األولى المرحلة

 الخاصة الثانیة المرحلة تبدأ وھنا أعمق دراسة یقتضي قد المبدئي النظر ھذا  الدولیین، واألمن السلم

 التي وھي بذلك للقیام لجان بإنشاء المجلس قیام تستدعي قد الفحص ومرحلة  أوموقف، نزاع أي بفحص

 ھذه إنشاء في األمن مجلس وسلطة .أوغیرھا) التوفیق لجان(أو) التحقیق لجان( اسم تحت العمل في تظھر

 أونزاع موقف أي في  التحقیق، في المجلس حق تقرر التي المیثاق من 34 المادة على أساسًا تستند اللجان

 تحقیق لجان بواسطة عادة ذلك من یتحقق والمجلس  أونزاع، دولي احتكاك إلى استمراره یؤدي أن یمكن

 في التحقیق ولجنة  اإلسبانیة، المسألة ولجنة  كرفر، ممر لجنة ذلك أمثلة ومن  الغرض، لھذا إنشاؤھا یتقرر

 أن بتقریر ینتھي اللجان ھذه عمل أن العامة والقاعدة  وباكستان، الھند ولجنة  الیونانیة، الحدود حوادث

 یقوم اللجان ھذه بدراسات واسترشادًا  الدولیین، واألمن بالسلم لإلخالل استمراره یؤدي أوالنزاع الموقف

)1(سلمیًا حًال المنازعات لحل توصیات بإصدار المجلس
. 

  :المجلس توصیات) ٢

 حتى توصیات ةصور یأخذ  ،)المیثاق من السادس الفصل ألحكام طبقًا(  المجلس، عن یصدر ما كل

 ما سوى استثناءات ذلك على یرد وال أوتصریح نظر أولفت أودعوة طلب :مثل آخر اسم تحت ولوصدرت

 لمجلس أن قررت والتي أوموقف نزاع أي فحص تقریر في المجلس لحق بالنسبة 34 للمادة طبقًا یصدر

 ال أدبي إلزام قوة لھا أن إال قانونًا ملزمة غیر التوصیات كانت وإذا  أوموقف، نزاع أي یفحص أن األمن

)2(الدولیھ الجماعة رأي تمثل أنھا أساس على بھا یستھان
.  

 الدولیین واألمن السلم حفظ بشأن األمن مجلس اختصاص یعتبر  :الدولیین واألمن السلم حفظ :ثانیًا

 بالنسبة المجلس دور كان وإذا  للمجلس، المیثاق قررھا التي االختصاصات أھم من نصابھما إلى وإعادتھما

 واألمن السلم لحفظ بالنسبة دوره أن إال  أولتفاقمھ، النزاع الستمرار مانع ھودور سلمیًا حًال المنازعات لحل

  .)3( عالجي دور الثاني أن حین على وقائي دور إذن فاألول  قمع، ھودور الدولیین

                                                             

 .)١٩٩٦( القاهرة، العربية، النهضة دار الدولية، المنظمات قانون في الوسيط الوفا، أبو أحمد –)  ١(

 .المرجع السابق ،–)  ٢(

) ٣ (–  pdf-www.elmogaz.com/weekly. 
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   :القمع أداة دور ممارسة ) 1

 واألمن بالسلم اإلخالل علیھا یترتب التي األحوال جمیع یغطي ھذه القمع تدابیر اتخاذ في المجلس حق

 یشترط وال عام التدابیر ھذه موضوع فإن وكذلك  العدوان، أعمال من عمل أووقوع أوتھدیدھما الدولیین

 من یستفاد وھوما  نصابھما، إلى أوإعادتھما الدولیین واألمن السلم على المحافظة تحقیق شرط إال فیھا

 أوإخالل للسلم تھدید یعتبر وقع قد كان إذا ما األمن مجلس یقرر( أن تضمنت التي 39 المادة نص عمومیة

 ألحكام طبقًا التدابیر من اتخاذه یجب ما أویقرر توصیاتھ ذلك في ویقدم  العدوان، أعمال من عمًال أوكان بھ

 ھائلة طفرة یمثل النص ھذا أن والواقع  ،)نصابھ إلى أوإعادتھ الدولي واألمن السلم لحفظ 42  ،41 المادتین

 أجل من  المالئمة، بالصورة  التدخل، في المجلس حق مبدأ یقرر حیث قاطبة الدولي التنظیم إطار في

 بالنسبة المماثل المجلس حق إلى باإلضافة  نصابھما، إلى وإعادتھما الدولیین واألمن السلم على المحافظة

)1(العدوان ألعمال
.  

  :یملك أنھ حیث واسعة سلطات الخصوص ھذا في یملك والمجلس

 أعمال من عمًال أوتعتبر بھما أوتخل الدولیین واألمن السلم تھدد المسألة كانت إذا ما تقریر :أوًال •

  .العدوان

 ھذا في واسعة سلطة المجلس یعطي وھوما النص ھذا تطبیق لنطاق دقیق تحدید ھناك لیس :ثانیًا •

 .الخصوص

 أعمال من عمًال یعتبر الذي بالعمل المقصود لتحدید علیھ متفق موضوعي معیار یوجد ال :ثالثًا •

 تحدید في مسترشدًا الصدد ھذا في واسعة سلطة المجلس إعطاء علیھ یترتب الذي األمر العدوان

 والسابق الخصوص بھذا المتحدة األمم أجھزة عن صدروه سبق بما العدوان وأعمال العدوان معنى

  .الباب ھذا من األول الفصل في شرحھا

 یجب ما أویقرر توصیاتھ ذلك في ویقدم( تضمنت التي 39 المادة عبارة من یفھم قد مما العكس وعلى

 في األعمال من یتخذ ما بشأن السابع الفصل ألحكام تطبیقًا المجلس عن یصدر ما فإن  ،)التدابیر من اتخاذه

)2(للدول ملزمة قرارات تعتبر  العدوان، ووقوع بھ واإلخالل السلم تھدید حاالت
. 

                                                             

 .سابق مرجع الوفا، أبو أحمد –)  ١(

)٢  (– www.ao_academy.org. 
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  : واإلجتماعي اإلقتصادي المجلس :ثالثًا

 لتحقیق العمل في وأداتھا ،المتحدة األمم لھیئة الرئیسیة الفروع ھوأحد واإلجتماعي اإلقتصادي المجلس

 المادة في وفصلھا.) الثالثة الفقرة( األولى مادتھ في المیثاق بھا جاء التي واإلجتماعیة اإلقتصادیة مقاصدھا

  :النحواآلتي على والخمسون الخامسة

 التطور بعوامل والنھوض فرد لكل المتصل اإلستخدام أسباب وتوفیر للمعیشة أعلى مستوى تحقیق -١

 . واإلجتماعي اإلقتصادي والتقدم

 التعاون وتعزیز ،بھا یتصل وما والصحیة واإلجتماعیة واإلقتصادیة الدولیة للمشاكل الحلول تیسیر -٢

 . والتعلیم الثقافة أمور في الدولي

 بسبب تمییز بال للجمیع األساسیة والحریات اإلنسان حقوق إحترام العالم في یشع أن على العمل -٣

 .فعًال والحریات الحقوق تلك ومراعاة ،والنساء الرجال بین تفریق وال ،أوالدین أواللغة الجنس

 واإلجتماعي اإلقتصادي المجلس وظائف : 

 المجلس بأن نجد ،الحاضر الوقت في العمل علیھ ھوجار ما إلى النصوص ھذه من إنتقلنا ما وإذا

  : التالیة الوظائف – العامة الجمعیة إشراف وتحت – یمارس واإلجتماعي اإلقتصادي

 والتعلیم  ةالثقافو واإلجتماع اإلقتصاد أمور في الدولیة الوسائل عن تقاریر ویضع بدراسات یقوم )١

 أعضاء وإلى العامة الجمعیة إلى المسائل تلك من مسألة ایة في توصیاتھ ویقدم.بھا یتصل وما والصحة

 . الشأن ذات المتخصصة الوكاالت وإلى المتحدة األمم

  للجمیع بالنسبة ومراعاتھا األساسیة والحریات اإلنسان حقوق إحترام بإشاعة یتعلق فیما توصیاتھ یقدم )٢

 . إختصاصھ دائرة في تدخل التي المسائل عن العامة الجمعیة على لتعرض اإلتفاقیات مشاریع یعد )٣

 وتقدیم معھا التشاور طریق عن المتخصصة الوكاالت أنشطة تنسیق المجلس یتولى ذلك إلى وباإلضافة

 الھیئات إلى توصیاتھ یقدم لم المجلس أن غیر.المتحدة األمم أعضاء وإلى العامة الجمعیة وإلى إلیھا توصیاتھ

 وإلى ،العامة للجمعیة تابعة فرعیة ھیئات وإلى.أعضاء غیر دول إلى أیضًا یقدمھا بل فحسب المذكورة

 وقامت.أفراد وإلى شعوب وإلى ،حكومیة غیر ومنظمات دولیة حكومیة منظمات وإلى ،دولیة مؤتمرات

 ومقراراتھ قرارتھ من كبیرة نسبة بتحضیر المرأة مركز ولجنة اإلنسان حقوق لجنة ذلك في بما ،الفنیة لجانھ

  .مشاریع شكل في
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 واإلجتماعي اإلقتصادي المجلس تألیف :  

 وفقًا األعضاء وینتخب ،عضوًا 54 من – المیثاق بموجب – واإلجتماعي اإلقتصادي المجلس یتألف

 من أعضاء 10و ،)1(اآلسیویة الدول من دول من عضوًا 11و ،اإلفریقیة الدول من عضوًا 14:التالي للنمط

 اإلشتراكیة الدول من أعضاء 6و ،أخرى ودول الغربیة أوروبا دول من عضوًا 13و ،الالتینیة أمریكا دول

  . الشرقیة أوروبا في

 ودورتین تنظیمیة دورة العادة في المجلس یعقد ،للمجلس الداخلي النظام من األولى المادة وبمقتضى

 على أوبناء ،المجلس مقرر من بقرار للمجلس اإلستثنائیة الدورات تعقد 4 المادة وبموجب.سنة كل عادیتین

 لرئیس ویجوز.األمن أومجلس العامة الجمعیة طلب على أوبناء ، وبموافقتھم المجلس أعضاء أغلبیة طلب

 عقد إلى یدعوأیضًا أن المجلس أعضاء مع ،ھومناسب حسبما ،وبالتشاور الرئیس نواب بموافقة ،المجلس

  . إستثنائیة دورة

 الممثلین من وجودھم یلزم من یصحبھ أن یمكن معتمد ممثل المجلس أعضاء عضومن كل ویمثل

 ،التصویت بحق یتمتعوا أن دون مداوالتھ في المجلس أعضاء غیر إشتراك ویمكن.والمستشارین المناوبین

 غیر الدول دعوة دوراتھ خالل تنعقد التي ھیئاتھ من أوھئة لجانھ من لجنة أوألیة للمجلس یجوز كما

 یدعو أن للمجلس ویجوز.الدولة لتلك خاصة أھمیة ذات مسألة أیة بشأن مداوالتھ في اإلشتراك إلى األعضاء

 في اإلشتراك إلى لقراراتھا أووفقًا العامة الجمعیة من بھا المعترف الوطني التحریر حركات من حركة أیة

 وأخرى إقلیمیة فروع وللمجلس.الحركة تلك أو ،الدولة لتلك خاصة أھمیة ذات مسألة أیة بشأن مداوالتھ

  . نوعیة

 اإلقلیمیة اللجان( اإلقلیمیة الفروع ( 

 .جنیف ومقرھا ألوروبا اإلقتصادیة اللجنة -

 .بانكوك ومقرھا األقصى والشرق آلسیا واإلجتماعیة اإلقتصادیة اللجنة -

 )سانتیاكو( والكاریبي الالتینیة ألمریكا اإلقتصادیة اللجنة -

  .أبابا أدیس ومقرھا إلفریقیا اإلقتصادیة اللجنة -

 ) مؤقتة بصورة ( عمان ومقرھا أسیا لغرب واإلجتماعیة اإلقتصادیة اللجنة -

 

                                                             

 )١٢١(ص). ٢٠٠٢( األردن: عمان األهلية، عمان جامعة الدولية، المنظمات علوان، الكريم عبد –)  ١(
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 النوعیة الفروع : 

 الدول بین واإلجتماعي اإلقتصادي التعاون بمجاالت یتعلق معین قطاع أو بمشكلة تختص وھي

  . معینة أجھزة أو متخصصة لجانًا إما تشمل وھي.األعضاء

 : المتخصصة اللجان أ

 . اإلحصاءات لجنة )1

 . اإلنسان حقوق لجنة )2

  . المرأة لجنة )3

 .)1(الخبرة لجنة )4

  :األجھزة -  ب

 . )2(األقصى الشرق في الالجئین وتشغیل إلغاثة المتحدة األمم وكالة -

  . والتنمیة للتجارة المتحدة األمم مؤتمر -

 . الطفولة لرعایة المتحدة األمم مؤسسة -

 . الالجئین لشؤون السامي المتحدة األمم مفوض -

 . والزراعة األغذیة ومنظمة المتحدة األمم بین المشترك العالمي األغذیة برنامج -

 . والبحث للتدریب المتحدة األمم معھد -

  . للتنمیة المتحدة األمم برنامج -

 . الصناعیة للتنمیة المتحدة األمم منظمة -

  . للبیئة المتحدة األمم برنامج -

  . المتحدة األمم جامعة -

  مجلس االغذیة العالمي         - . الخاص المتحدة األمم صندوق -

                                                             

 .  سابق مرجع علوان، الكريم عبد –)  ١(

  ).٢٠٠٧(حسن نافعة،مبادىء علم السياسة،مكتبة الشروق الدولية،عمان، –)  ٢(
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 : واإلجتماعي اإلقتصادي المجلس في التصویت ج

 المجلس قرارات وتصدر. واحد صوت واإلجتماعي اإلقتصادي المجلس أعضاء من عضو لكل یكون

 متعلق ھو ما بین القرارات في فرق وال.التصویت في المشتركین الحاضرین لألعضاء البسیطة باألغلبیة

 وأخرى ھامة قرارات بین فرق وال) األمن مجلس في المتبع ھو كما( باإلجراءات متعلق ھو وما بالموضوع

 رئیس إنتخاب ویجرى. البسیطة باألغلبیة تصدر قراراتھ فكل) العامة الجمعیة في متبع ھو كما( ھامة غیر

 اإلقتراع أما.السري باإلقتراع للمجلس التابعة واألجھزة الفروع وأعضاء اللجان وأعضاء بیھناو المجلس

  . باألسماء النداء أو األیدي برفع فتصدر األخرى القرارات على

 في التنظیمیة الدورة عقدت حیث.المقر في دورات أربع ھیئتھ بكامل المجلس عقد ،1994 عام وفي

 مقدم مقرر مشروع لمناقشة حزیران 6 في إستثنائیة دورة أیضًا المجلس عقد كما.شباط 4 غلى 1 من الفترة

 سنویة دورات للمجلس تابعة فرعیة ھیئة عشرة إثنتا وعقدت.رواندا في الحالة بشأن اإلنسان حقوق لجنة من

  .1994 أیار 1 إلى 1993 أیلول 1 من الفترة خالل

 على منھا المستوى الرفیع الجزء في المجلس ركز ،1994 لعام الموضوعیة المجلس دورة وخالل

 . )1(الموضوع ھذا عن العام األمین تقریر ضوء على) التنمیة خطة( موضوع

 التنمیة ألغراض والتكنولوجیا العلم تسخیر موضوعي أیضًا (1995) العام في المجلس تناول كما

 كذلك المجلس وأجرى. المجالین ھذین في الوكاالت بین فیما التنسیق بتعزیز توصیات ووضع والمخدرات

 الحكومي غیر المنظمات مع مشاورات إلجراء الراھن الوقت في المتخذة للترتیبات عامًا استعراضًا

 أیار 27 إلى 16 من الفترة في المعقودة( الثانیة دورتھا في ،المستدامة بالتنمیة المعنیة اللجنة وناقشت

 بالبیئة المعني المتحدة األمم مؤتمر إعتمده الذي 21 القرن أعمال جدول تنفیذ في المحرز التقدم )1994

 لعدة الشاملة 21 القرن أعمال جدول لعناصر خاصة عنایة اللجنة وأولت. )2(1992 حزیران في والتنمیة

 القرن أعمال جدول لتنفیذ الالزمة المالیة واآللیات وللموارد ،لإلستدامة للقابلیة الحاسمة وللعناصر قطاعات

21 )3(
. 

                                                             

  )١٢٣(ص. (2002) األردن،:عمان األهلية، عمان جامعة الدولية، المنظمات علوان، الكريم عبد –)  ١(

). ١٩٧٤( اإلسكندرية، للنشر، المعارف منشأة سياسية، قانونية دراسة: الدولية المنظمات ،الشافعي محمد –)  ٢(
 )١٢٩(ص

 . سابق مرجع الدولية، المنظمات ،الشافعي محمد –)  ٣(
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  : الوصایة مجلس": رابعا

 والصین الروسي اإلتحاد:ھي أعضاء دول خمس من ،المیثاق من 86 للمادة وفقًا ،الوصایة مجلس یتألف

  . األمریكیة المتحدة والوالیات الشمالیة وأیرلندا العظمى لبریطانیا المتحدة والمملكة وفرنسا

 أو األمن مجلس مساعدة في الوصایة مجلس وظیفة تتمثل المیثاق، من 87و 83 المادتین أحكام وبموجب

 . الدولي الوصایة بنظام یتعلق فیما بمسؤولیاتھما اإلضطالع على العامة الجمعیة

 وأوفد بالوصایة المشمولة األقالیم في الحالة فاستعرض تاریخھ، إمتداد على مسؤولیاتھ المجلس أدى وقد

 . زائرة بعثات منتظمة بصفة إلیھا

 والتي الذاتي بالحكم متمتعھ غیر أقالیم بعض على اإلشراف ھي الوصایة مجلس وظیفة كانت وإذا

 الفقرة علیھا نصت كما الوصایة، لنظام األساسیة األھداف وأن المتحدة، األمم إشراف تحت وضعت

  السیاسیة أمور في بالوصایة المشمولة األقالیم أھالي ترقیة على العمل ھي المیثاق، من 76 المادة من)ب(

 في الواقعھ( باالو إستقالل فإن اإلستقالل، أو الذاتي الحكم نحو تقدمھا واطراد واإلقتصاد واإلجتماع

 للوصایة خاضعًا إقلیم أي ھناك یعد لم األمریكیة اإلدارة تحت كانت والتي 1994 العام في ( الھادي المحیط

 في المؤرخ) 61 –د(  2200 المجلس قرار في الوارد الوصایة لمجلس الداخلي النظام تعدیل فإن وبالتالي

  . ساریًا سیصبح 1994 أیار 25

 ھذا لحل یلزم ما إتخاذ في المیثاق من 108 للمادة وفقًا تسرع، بأن العامة الجمعیة المجلس أوصى وقد

  .)1(الجھاز

 : العامة األمانة" :خامسا

 كبیر ھو الذي العام األمین من وتتألف.المتحدة األمم أجھزة من رئیسیًا جھازًا العامة األمانة تمثل

 الجمعیة وضعتھ الذي األساسي النظام بموجب یعینھم موظفین ومن المنظمة، في اإلداریین الموظفین

  . العامة

 أخرى سلطة أي أومن حومة أي من التعلیمات یتلقوا أو یطلبوا أن للموظفین وال العام لألمین یجوز وال

 البحتھ الدولیة الصفة باحترام المتحدة األمم في عضو كل المیثاق في تعھد وقد المنظمة، عن خارجة

 . بمسؤولیاتھم إضطالعھم عند فیھم التأثیر إلى یسعى وبأال والموظفین العام األمین لمسؤولیات

                                                             

  )٤٣٦(ص). ١٩٨٦( القاهرة، الجامعية، الدار الدولي، التنظيم ،شلبي إبراهيم –)  ١(
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 العامة الجمعیة إجتماعات كل في ھذه بصفتھ أعمالھ العام األمین یتولى المیثاق، من 98 المادة وبموجب

 األمین ویعد. )1(األجھزة ھذه إلیھ تكلھا التي األخرى بالوظائف ویقوم الوصایة، ومجلس األمن ومجلس

 . المیثاق من 98 للمادة وفقًا المنظمة أعمال عن العامة للجمعیة سنویًا تقریرًا العام

 سان ومؤتمر مشرع جعلھا األھمیة ھذه وإلبراز كبرى، أھمیة المتحدة األمم في العامة ولألمانة

 األمم أجھزة جمیع خدمة في العامة األمانة وتعمل.الستھ المتحدة األمم فروع من رئیسیًا فرعًا فرانسیسكو

  . برامجھا بإدارة وتقوم األخرى المتحدة

 یعملون شخص أالف سبعة منھم موظف ألف 25 حوالي الحاضر الوقت في العامة باألمانة ویعمل

 اإلعالمیة والمراكز الفرعیة بالمكاتب العالم حول منتشرون فإنھم البقیة أما نیویورك، في الدائم بالمقر

  . والبعثات

 اآلن تدیر المنظمة أصبحت میدانیة، بعثات من بھا یتصل وما السالم حفظ بعثات عدد لتزاید ونظرًا

 تعدیالت إدخال فعلیًا الوضع ھذا واقتضى.المقر موظفي عدد على عددھم یزید میدانیین موظفین شؤون

  . تقریبًا الموظفین شؤون إدارة جوانب جمیع على

 إدارة لتیسیر محدودة لمدد للتوظیف جدیدة وإجراءات قواعد خاص بوجھ العامھ األمانة وضعت وقد

 في بالعمل مكلفًا المتحدة األمم موظف كان وسواء.األخرى والبعثات السالم حفظ بعثات موظفي شؤون

 لجعل الالزمة باألدوات تزویده من بد فال تكلیف، بھا الصادر البرامج من غیرھا أو المیدانیة البعثات

 الدراسیة الحلقات من بسلسلة اإلداري للتدریب شامل برنامج مؤخرًا استھل وقد.وعصریة فعالة المنظمة

   العامة األمانة في واإلداریة القیادیة القدرات تنمیة یستھدف المدیرین مستوى على الموظفین لجمیع اإلداریة

 لضمان أخرى وسیلة یمثل المنظمة إلى لإلنضمام والمؤھالت المواھب ذوي المرشحین وإجتذاب

  . الیوم لتحدیات الموظفین تصدي

 جاء وقد.العامة األمانة موظفي بین االعضاء للدول العادل التمثیل في یتمثل رئیسي إھتمام ھناك ومازال

 أوروبیة كانت األمم عصبة وأن سیما النامیة الدول من العدید إلحتجاج نتیجة بالذات النقطة ھذه على التأكید

 إنفراد من وتتخلص اإلتجاه ھذا تتجنب أن إستطاعت وإن فإنھا المتحدة األمم ھیئة أما لموظفیھا، بالنسبة

 من األسد بحصة المتحدة الوالیات إستحواذ مفاده خطأ في وقعت فإنھا العصبة بوظائف األوروبیین

 وفكرة الدولي المیثاق وروح یتنافى مما فیھا غریب ونفوذ ممتاز بمركز وتمتعھا الھیئة في التعیینات

 . الدولي للتنظیم الحدیث والتطور المساواة

                                                             

 مرجع سابق). ٢٠٠٢( األردن،: عمان األهلية، عمان جامعة الدولية، المنظمات علوان، عبدالكريم –)  ١(
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 األمم في األخرى الرئیسیة وبالفروع األعضاء بالدول صلة األوثق األداة العامة األمانة كون جانب وإلى

 العام األمین شخصیة في تتمثل ھامة وسلطة واسع بنفوذ العامة األمانة تتمتع كلھ ذلك جانب إلى المتحدة،

 .)1(المتحدة لألمم

  :الدولیة العدل محكمة :سادسًا

 السلیمة بالوسائل التذرع إلى اإلشارة المتحدة األمم میثاق من األولى الفقرة األولى المادة في النص ورد

. لتسویتھا أو بالسلم اإلخالل إلى تؤدي قد التي الدولیة المنازعات لحل الدولي، والقانون العدل لمبادئ وفقًا

 على القادرة األجھزة إیجاد تتطلب ومستقرة ثابتھ أسس على الدولیین واألمن السلم إقامة أن بھ المسلم ومن

 باسم عرف دولي قضائي جھاز إنشاء تم لذلك وتجسیدًا السلمیة بالوسائل الدولیة المنازعات لتسویة التصدي

  . الدولیة العدل محكمة

 في قائمة كانت التي الدولیة للعدل الدائمة المحكمة محل لتحل 1945 العام في المحكمة ھذه أنشئت وقد

 أحد بإعتبارھا السابعة المادة في الدولیة العدل محكمة إلى المتحدة األمم میثاق أشار وقد.األمم عصبة نطاق

 أن " (92) المادة في وجاء المیثاق من عشر الرابع الفصل لھا وخصص للمنظمة، األساسیة األجھزة

 األساسي نظامھا وفق بعملھا وتقوم المتحدة، لألمم الرئیسیة القضائیة األداة ھي الدولیة العدل محكمة

 ھذا من یتجزأ ال وجزء الدولیة للعدل الدائمة للمحكمة األساسي النظام على مبني وھو المیثاق، بھذا الملحق

 للعدل الدائمة للمحكمة إستمرارًا ولیست جدیدة محكمة الدولیة العدل محكمة أن كذلك ویتضح." المیثاق

 .المحكمة لھذه األساسي النظام على نظامھا بني وإن الدولیة،

 المحكمة تشكیل : 

 واحد عضو من أكثر بینھم من یكون أن یجوز وال ، قاضیًا عشر خمسة من الدولیة العدل محكمة تتألف

 ذوي األشخاص بین من القضاة ھؤالء وینتخب ،) األساسي النظام من (3) المادة( الواحدة الدولة رعایا من

 أومن القضائیة المناصب أرفع في للتعیین المطلوبة للمؤھالت بالدھم في الحائزین العالیة الخلقیة الصفات

  . )2( )2 المادة(  الدولي القانون في بالكفاءة لھم المشھود المشرعین

 سیتولى أنھ علنیة جلسة في یبین عملھ یباشر أن وقبل ،حكومتھ عن مستقًال یعمل أن عضو كل وعلى

 تمثیل إختیارھم في ویراعى )20 المادة(  ضمیره غیر عملھ في یستوحي لن وأنھ ھوى أو تحیز بال وظائفھ

  . )9 المادة( العالم في الرئیسیة القانونیة والنظم الكبرى المدنیات

                                                             

 ). ٢٠٠٢( األردن،: عمان األهلية، عمان جامعة الدولية، المنظمات علوان، عبدالكريم –)  ١(

  ) ٤٨٧(ص. م١٩٨٦إبراهيم شلبي، التنظيم الدولي، الدار الجامعية، القاهرة،  –)  ٢(
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 یعدھا قائمة من المحكمة أعضاء بإنتخاب اآلخر عن مستقًال األمن ومجلس العامة الجمعیة من كل ویقوم

 العامة الجمعیة ألصوات المطلقة األكثریة ینال أن القاضي إلنتخاب ویشترط المتحدة لألمم العام األمین

)1( الدولیة العدل لمحكمة األساسي النظام من) 10  ،8 ،7 ،4 المواد( األمن مجلس وألصوات
. 

 عضویة تبدل سنوات ثالث كل وفي إنتخابھم إعادة ویجوز سنوات تسع لمدة المحكمة أعضاء ینتخب

  ). 1- ف 13 المادة(منھم خمسة

 وال )1-   ف 21 المادة( إنتخابھما تجدید ویمكن سنوات ثالث لمدة للرئیس ونائبًا رئیسًا األعضاء وینتخب

 بأنھ المحكمة في األعضاء سائر عن باإلجماع یصدر بقرار إال مدتھ إنتھاء قبل المحكمة من عضو یفصل

 وظیفة بأیة یشتغل أن للقاضي یجوز وال ،)1-ف 18 المادة( المطلوبة للشروط مستوف غیر أصبح قد

  ).  16 المادة( المھن بإحدى أو إداریة أو سیاسیة

 إصدار وھو ،قضائي إختصاص: األول: إختصاصان الدولیة العدل لمحكمة : المحكمة إختصاصات

 االستشاري الرأي إبداء وھو ،إفتائي إختصاص: والثاني. الدول علیھا تعرضھا التي المنازعات في األحكام

  .المتحدة األمم أجھزة من علیھا تعرض التي القانونیة المسائل في

 في المحكمة ومقر )19 المادة( السیاسیة واإلعفاءات بالمزایا وظائفھم مباشرة في المحكمة أعضاء ویتمتع

)22/1 المادة( مناسبًا ذلك ترى عندما آخر مكان في جلساتھا تعقد أن تستطیع أنھا غیر الھاي مدینة
)2(

 . 

  : الدولیة العدل لمحكمة القضائي اإلختصاص: أوًال

 الدعوى في أطرافًا تكون أن وحدھا للدول أن على للمحكمة األساسي النظام من ( 34/1) المادة تنص

 رضا على قائمة أي ،إختیاریة والیة األصل في الدولیة العدل محكمة والیة أن كما. المحكمة إلى ترفع التي

 والوحدات والجماعات لألفراد یجوز ال وھكذا. فیھ والفصل للنظر علیھا نزاعھم بعرض المتنازعین جمیع

 اللجوء في الحق لھا التي للدول بالنسبة أما.الدولیة العدل محكمة أمام التقاضي طلب الدول غیر من السیاسیة

  : فھي المحكمة إلى

  الدولیة العدل لمحكمة األساسي النظام في أطرافًا بوصفھم المتحدة األمم في األعضاء الدول •

 العامة الجمعیة تحددھا بشروط المحكمة نظام إلى تنضم التي المتحدة األمم أعضاء غیر من الدول •

 .المتحدة األمم میثاق من )93المادة( األمن مجلس توصیة على بناء حالة لكل

                                                             

 )٢١٩(ص .دناألر:عمان الوطنية، المكتبة دائرة العام، الدولي القانون السيد، رشاد –)  ١(

 . سابق مرجع العام، الدولي القانون –)  ٢(
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 نزاع لعرض األمن مجلس یضعھا التي الشروط قبلت ما إذا المحكمة بعضویة تتمتع ال التي الدول •

 . )1(المحكمة على فیھ طرفًا ھي تكون

 :اآلتیة األحوال في الدول علیھا تحیلھا التي القانونیة المنازعات في الفصل إختصاص وللمحكمة

 . المحكمة على عرضھ على النزاع أطراف إتفاق حالة •

 . للمحكمة " اإلجباري اإلختصاص " األطراف قبول •

)2(المحكمة على بتطبیقھا المتعلقة المنازعات إحالة وجوب یقرر نصًا تتضمن معاھدة حالة •
. 

  : للمحكمة اإلختیاري اإلختصاص - أ

 قبول یكون بحیث ،إختیاریة والیة ھي الدولیة المنازعات في الفصل في الدولیة العدل محكمة والیة إن

 تتفق ما لغیر تمتد ال الوالیة وھذه ،والیتھا لتقریر أولیًا شرطًا المحكمة على النزاع لعرض األعضاء الدول

 ذلك األساسي النظام من) 1ف/ 36( المادة بینت وقد ،قبلھ أو النزاع قیام عند سواء إلیھا إحالتھ على الدول

 علیھا المنصوص المسائل تشمل كما الخصوم إلیھا یرفعھا التي القضایا جمیع المحكمة والیة تشمل: بأن

 أو إتجاه ھناك كان وقد.  بھا المعمول واإلتفاقات المعاھدات أوفي المتحدة األمم میثاق في خاصة بصفة

 یختص وفیما األساسي نظامھا في األطراف للدول بالنسبة إجباریًا المحكمة إختصاص لجعل محاولة

 . اإلختیاریة الوالیة بتقریر واكتفى تنجح لم المحاولة ھذه أن إال القانونیة الصفھ ذات بالمنازعات

 : للمحكمة اإلجباري اإلختصاص - ب 

 : التالیة األحوال في إجباري إختصاص الدولیة العدل المحكمة یكون

 . للمحكمة اإلجباري اإلختصاص یقرر نصًا إتفاقیة أو معاھدة تضمنت إذا •

)3(للمحكمة اإلجباري اإلختصاص بقبول الدول جانب من تصریح صدر إذا •
. 

 ھذا في أطراف ھي التي للدول  أن للمحكمة األساسي النظام من ) 2ف 36 المادة( إلیھ أشارت ما وھذا

 تقر خاص إتفاق إلى حاجة وبدون ھذا تصریحھا بذات بأنھا ،وقت أي في تصرح أن األساسي النظام

  : التالیة بالمسائل تتعلق التي القانونیة المنازعات جمیع نظر في الجبریة بوالیتھا للمحكمة

 . المعاھدات من معاھدة تفسیر •

                                                             

 )١٢٥(ص). ٢٠٠٢( األردن،: عمان األهلية، عمان جامعة الدولية، المنظمات علوان، عبدالكريم –)  ١(

 .سابقمرجع  الدولية، المنظمات علوان، عبدالكريم –)  ٢(

   ).١٩٨٨:(غسان الجندي،قانون المعاهدات الدولية،مديرية المكتبات،عمان –)  ٣(
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 . الدولي القانون مسائل من مسألة أیة •

 . دولي إللتزام خرقًا كانت ثبتت إذا التي الوقائع من واقعة تحقیق •

)1(دولي إلتزام خرق على المترتب التعویض نوع •
. 

 قبول لھا سبق التي الدول من النزاع أطراف كان إذا إال الحاالت ھذه في جبریة المحكمة والیة تكون وال

 ،الوالیة ھذه قبول لھا سبق التي الدول من النزاع أطراف أحد یكون أن یكفي ال أنھ بمعنى ،الجبریة الوالیة

 الذي الصریح واإلعالن.الوالیة ھذه قبول لھا سبق التي الدول من النزاع أطراف جمیع یكون أن یجب بل

 عدة جانب من التبادل شرط على یعلق وقد ،مطلقًا یكون قد للمحكمة الجبریة الوالیة بقبول الدولة تصدره

 لألمم العام األمین لدى اإلعالن أو التصریح ھذا إیداع ویتم.معینة بمدة یقید وقد ،بذاتھا معینة دول أو دول

 وإلى للمحكمة األساسي النظام في األطراف الدول إلى التصریحات ھذه من صورًا یرسل الذي ،المتحدة

   . المحكمة مسجل

 :للمحكمة اإلفتائي اإلختصاص: ثانیًا

 المتحدة األمم میثاق إلیھ أشار إفتائي إختصاص ،القضائي إختصاصھا جانب إلى الدولیة العدل لمحكمة

 بناًء القانونیة المسائل في إستشاریة آراء بإصدار اإلفتاء سلطة یخولھا للمحكمة األساسي النظام وفصلھا

 والمنظمات المتحدة لألمم األخرى لألجھزة ویجوز ،األمن مجلس أو العامة الجمعیة من طلب على

 الجمعیة أجازت وقد ،العامة الجمعیة ذلك لھا أجازت إذا المحكمة إلى للفتوى طلبًا تقدم أن المتخصصة

 آراء طلب المتحدة باألمم المرتبطة المتخصصة الدولیة والوكاالت المتحدة األمم أجھزة من للعدید العامة

 الفتاوي ھذه كانت وإذا. المحكمة من إستششاریة آراء طلب ذلك على بناء للدول یكون ال أنھ إال. إستشاریة

 ال أنھا بمعنى ،عنھا اإلعراض أو إتباعھا في الحریة مطلق تطلبھا التي فللجھة إستشاریة آراء عن عبارة

 المتحدة األمم في یجري العمل أن على المالحظ ومن.كبیرة أدبیة بقوة تمتعت وإن اإللزام بوصف تتمتع

 تقل ال قوة – الواقع في – اكتسبت بحیث ،ملزمة كانت لو كما بھا اإللتزام وعلى الفتاوي ھذه إحترام على

)2(الملزمة األحكام قوة عن عمًال
.  

  
                                                             

  ).١٩٨٦(،الهيئة المصرية،القاهرة، جمال ندا،مسؤولية المنظمات الدولية في مجال الوظيفة الدولية –)  ١(

 ). ٢٠٠٢( األردن،: عمان األهلية، عمان جامعة الدولية، المنظمات علوان، عبدالكريم –)  ٢(
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  الثاني الفصل

  تنظيم العالقات الدولية في

 مبادئ وأهداف األمم المتحدة
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 املتحدة األمم وأهداف مبادئ

  : مقدمة 

 10 في العامة الجمعیة انعقاد أدوار أول وكانت م24/10/1945 في المتحدة األمم بمیثاق العمل بدأ

 وقد  التنفیذ، موضع الدولیة المنظمة وأھداف مبادئ وضع بدایة ھذا وكان  لندن، بمدینة م1964 سنة ینایر

 من But الغایة الواقع في تمثل األھداف ھذه). المقاصد( بكلمة األھداف عن للمیثاق العربیة الصیاغة عبرت

 التي والدوافع للبواعث أعماًال تحقیقھا أجل من المنظمة قامت التي األغراض جملة أنھا حیث المنظمة قیام

 تحقیق سبیل في المنظمة علیھ تقوم الذي األساس تمثل والمبادئ  المنظمة، ھذه إنشاء أجل من الدول حركت

 تحقیق أجل من مراعاتھا یتعین التي السلوك قواعد – الواقع في – تمثل فالمبادئ ثم ومن  األھداف، ھذه

 األھداف أن حین على المنظمة علیھا تقوم التي المبادئ المیثاق من الثانیة الماجة تضمنت وقد .األھداف ھذه

 بنفس تتمتع الدیباجة أو المیثاق مقدمة أن إلى اإلشارة ویتعین  األولى، مادتھ وفي المیثاق مقدمة في وردت

 لمؤتمر التحضیریة األعمال في صراحة ورد ما وھذا  المیثاق، نصوص من نص ألي القانوني الوضع

 قانونیة، أداة أي في الشأن ھو كما یتجزأ ال جزء وھي  ،)المیثاق مقدمة( أن بھا جاء التي فرنسیسكو سان

 المبحثین في واألھداف المبادئ ھذه دراسة نتناول وسوف  أعمالھا، وفي القانونیة قیمتھا في متساویة

 :التالیین

  المتحدةمبادىء األمم : المبحث األول 

 أھداف المنظمة: المبحث الثاني 
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  األول املبحث

 املتحدة األمم مبادئ

 تحقیق وراء سعیًا عملھا في المنظمة علیھا تقوم التي األسس تحدد مبادئ جملة المتحدة األمم میثاق قرر

 تحقیق اإلمكان في یصبح حتى باحترامھا االلتزام  والدول،  المنظمة، على یتعین المبادئ ھذه  أھدافھا،

 قرار كذلك تضمنھا كما المیثاق تضمنھا المبادئ وھذه  تحقیقھا، أجل من المنظمة قامت التي األھداف

 1970 أكتوبر أول في الصادر والعشرین الخامسة الدورة في 2625 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعیة

 جاء وقد  المتحدة، األمم لمیثاق وفقًا الدول بین الودیة بالعالقات المتعلقة الدولي القانون مبادئ إعالن بشأن

   :أن تعلن العامة الجمعیة أن المبادئ ھذه بعد المذكور القرار في

 المبادئ ضوء على فیھا مبدأ كل ویؤول وتطبیقھا تفسیرھا في مترابطة أعاله المبینة المبادئ •

)1(األخرى
. 

 بأحكام الوجوه من وجھ أي على یخل أنھ على اإلعالن ھذا في ورد مما شيء یؤول أن یجوز وال

 الشعوب بحقوق أو  المیثاق، بمقتضى األعضاء الدول على المترتبة والواجبات بالحقوق أو المیثاق

  .اإلعالن ھذا في الواردة الحقوق تلك صیاغة مراعاة مع وذلك  المیثاق، بمقتضى المقررة

 تناشد بالتالي وھي  الدولي للقانون األساسیة المبادئ تمثل اإلعالن ھذا یتضمنھا التي المیثاق مبادئ •

 على المتبادلة عالقاتھا بالتالي تنمي وأن الدولي، سلوكھا في المبادئ بھذه تسترشد أن الدول جمیع

  .المبادئ لھذه الدقیقة المراعاة أساس

 بااللتزامات والوفاء الدول، بین السیادة في المساواة في أساسًا تتمثل، المبادئ ھذه فإن ھذا من وانطالقًا

 أعمالھا؛ في المتحدة األمم ومعاونة  القوة، إلى االلتجاء ومنع  السلمیة، بالطریق المنازعات وفض الدولیة؛

 المنظمة تدخل عدم وأخیرًا  المبادئ، ھذه أساس على األعضاء غیر الدول تسیر أن على المنظمة تعمل وأن

)2(للدول الداخلیة الشؤون في
.  

                                                             

 )١٨٥(ص.  (1986) القاهرة، الجامعية، الدار الدولي، التنظيم ،شلبي إبراهيم –)  ١(

 . السابق المرجع الدولي، التنظيمابراهيم شلبي ، –)  ٢(
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 الثاني املبحث

 املنظمة أهداف

 ،األولى المادة وفي مقدمتھ في المتحدة األمم – مقاصد باسم عنھ عبر ما أو – أھداف المیثاق حدد

 ،الدول بین الودیة العالقات وإنما ،الدولیین واألمن السلم حفظ:ھي أساسیة أھداف أربعة في وحصرھا

 بغرض األمم أعمال لتنسیق مركزًا المتحدة األمم وجعل ،الدولیة المشاكل لحل الدولي التعاون وتحقیق

  . المشتركة الغایات ھذه إدراك

 : المنظمة أھداف من

 : السالم حمایة: أوًال

 بأن القول إلى ذھب قد البعض أن لدرجة.للعالم السلم وكفالة تأكید في یتمثل للمنظمة األساسي فالھدف

 . السالم على المحافظة بھدف قورنت ما إذا ثانوي كھدف وتقریبًا تبد العدالة على المحافظة

 تعھدات الدیباجة في فنجد كثیرة مواضع في الرئیسي الھدف ھذا ذكر المتحدة األمم میثاق كرر وقد

 : التالي النحو على للدول

 بالسلم نحتفظ كي قوانا نضم وأن سالم في معًا نعیش وأن الحرب ویالت من المقبلة األجیال ننقذ أن( 

 غیر في المسلحة القوة تستخدم أال لھا  الالزمة الخطط ورسم معینة مبادئ بقبولنا نكفل وأن الدولي واألمن

     ) .المشتركة المصالح

 :ھي المتحدة األمم مقاصد أن على المیثاق من األولى المادة تنص كما

  :الدولي واألمن السلم حفظ":اوال

 وتقمع ،إلزالتھا السلم تھدد التي األسباب لمنع الفعالة المشتركة التدابیر الھیئة تتخذ الغایة لھذه وتحقیقًا

 والقانون العدالة لمبادئ وفقًا ،السلمیة بالوسائل وتتذرع ،بالسلم اإلخالل وجوه من وغیرھا العدوان أعمال

 . لتسویتھا أو بالسلم اإلخالل إلى تؤدي قد التي الدولیة المنازعات لحل الدولي

 . )1(العام السلم لتعزیز المالئمة األخرى التدابیر إتخاذ وكذلك  األولى المادة من الثانیة الفقرة وتنص

 ؟األساسي الھدف ھذا تحقیق یتسنى كیف ولكن

                                                             

  )د،ن( الباردة، الحرب انتهاء منذ الدولي النظام دراسة في الحديثة االتجاهاتمنير محمود بدوي ، –)  ١(
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 قد المتحدة األمم شعوب بأن الدیباجة تعلن ذإ) المنظمة أعضاء بإتحاد(: بقولھ المیثاق ذلك على یجیب

  . السالم على للمحافظة قواھم توحید  على عزموا

 :على المیثاق نص أیضًا ذلك أجل ومن

 بأن المتحدة األمم أعضاء تعھد فقد ،العدوان ولمنع السالم تھدید لمنع فعالة جماعیة تدابیر إتخاذ •

 یمتنعون كما ،المیثاق ھذا وفق تتخذه عمل أي في المتحدة لألمم عون من وسعھم في  ما كل  یقدموا

 ).4 ،2/3م( القمع أو المنع أعمال من عمًال إزاءھا المتحدة األمم تتخذ دولة أي مساعدة عن

 . ) 4 ،2/3م ،1/1م( للمنازعات السلمي الحل •

 الضروري بالقدر المتحدة األمم منظمة لمبادئ وفقًا تعمل أن األعضاء غیر الدول على یجب •

 ). 2/6م( واألمن السلم على للمحافظة

 :الدولي التعاون تحقیق: ثانیًا

  : أجل من وذلك

 فاقرار.الشعوب كل تھم التي واإلنسانیة والثقافیة واإلجتماعیة اإلقتصادیة ،العدیدة المشكالت حل •

 المواد( الحیاة ظروف أفضل وكفالة والعوز الفاقة أسباب بإزالة لھ المناسب الجو خلق یقتضي السالم

1 /3، 55، 56)( 

 وقد.أوالدین اللغة أو الجنس بسبب تمییز بدون األساسیة والحریات اإلنسان حقوقء راجإ تشجیع •

 المتحدة األمم بمنظمة وربطت  Organisations specialisees متخصصة منظمات عدة أنشئت

 المجال في التقدم وتحقیق الحیاة مستوى لرفع األمم بین التعاون أسباب تحقیق على العمل أجل من

 بھا الملحقة المتخصصة والمنظمات المتحدة األمم بذلت وقد إلخ .. والثقافي واإلجتماعي اإلقتصادي

 الشعوب بأیدي األخذ في أغراضھا من كثیرًا حققت الدول بین التعاون مجاالت في مثمرة جھودًا

 . )1(المختلفة التقدم مجاالت نحو

   :العنصریة والتفرقة اإلنسان حقوق

 وحمایة العنصریة التفرقة على القضاء مثل أخرى مسائل األساسیة وحریاتھ اإلنسان بحقوق ویتصل

 للعدل الدائمة للمحكمة االستشاري الرأي تضمنھ ھوما الفقھاء لدى الشائع أقلیات كلمة وتعریف  األقلیات،

                                                             

 (1974) األسكندرية، للنشر، المعارف   منشأة سياسية، قانونية دراسة:الدولية المنظمات ،محمدالشافعي  –)  ١(

 .89+85ص
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 في السكان أغلبیة عن یختلفون الذین األشخاص تعني بأنھا 1925 سنة سبتمبر 15 في الصادر الدولي

   .واللغة والدین الجنس

 الجنس إبادة جریمة مكافحة اتفاقیة منھا  العنصریة، التفرق بشأن دولیة اتفاقیات عدة صدرت وقد

 نصت حیث  الدولي، القانون في جریمة الجنس إبادة اعتبرت والتي 1948 دیسمبر 9 في المبرمة البشري

 في ارتكبت سواء الجنس إبادة إلى ترمي التي األفعال أن المتعاقدة األطراف تؤكد( أن على األولى مادتھا

 ارتكابھا لمنع تدابیر باتخاذ وتتعھد الدولي القانون نظر في جریمة تعد الحرب زمن أوفي السلم زمن

)علیھا والعقاب
 العامة الجمعیة بقرار الصادرة العنصري التمییز أشكال كافة إلزالة الدولیة واالتفاقیة  ،)1( 

 نصوصًا تضمنت والتي م1969 ینایر من الرابع منذ المفعول ساریة أصبحت والتي 1965 دیسمبر 21 في

 مواردھا علیھا اشتملت والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والمدنیة اإلنسانیة للحقوق حمایة تمثل

 والمعاقبة (أبارتھید) العنصري الفصل جریمة لمنع الدولیة االتفاقیة ذكر یمكن وكذلك  والعشرون، الخمسة

 18 في إال المفعول ساریة تصبح لم كانت وإن 1973 نوفمبر 30 في العامة الجمعیة أقرتھا والتي علیھا

 أن قررت التي 15/1 المادة لنص أعماًال علیھا المصدقة الدول من الالزم العدد اكتمل عندما 1976یولیو

 عشرین رقم التصدیق وثیقة إیداع تاریخ بعد الثالثین الیوم من اعتبارًا المفعول ساریة المعاھدة ھذه تصبح

 .المتحدة لألمم العام األمین لدى

  :المصیر تقریر في الشعوب وحق اإلنسان حقوق

 االستقالل إعالن ذلك على نص كما مصیرھا تقریر في الشعوب حق اإلنسان بحقوق كذلك وتصل

 من نرى سوف كما 1960 دیسمبر 14 في العامة الجمعیة عن الصادرة المستعمرة والشعوب للبلدان

)2(التالي المبحث
.  

 الطفل وحقوق اإلنسان حقوق:  

 حقوق بھ ونقصد الرعایة في أوالھا وبالتالي الحقوق ھذه أدق ھو اإلنسان بحقوق یرتبط ما أھم من ولعل

 1959 نوفمبر 20 في الصادر العامة الجمعیة إعالن تضمنھا الطفولة وحقوق  المرأة، وحقوق الطفل

 في الصادر الطفل حقوق وإلعالن  ،1948 دیسمبر 10 من الصادر العالمي لإلعالن تكملة یعتبر والذي

  مولده، منذ  للطفل، باالعتراف تقضي مبادئ وعشرة مقدمة اإلعالن ھذا تضمن وقد  م،1924 عام جنیف

 طبیة وعنایة كافیة وتغذیة  والكرامة، بالحریة تتسم تربیة  الحنان، من جو في  لھ، توفر وأن وجنسیة؛ باسم

 المصاب للطفل خاصة رعایة تأمین تضمن وكذلك  مناسبة، وترفیھیة وتثقیفیة ریاضیة ووسائل  مالئمة،
                                                             

 ). ١٩٨٦( القاهرة، الجامعية، الدار الدولي، التنظيم ،شلبي إبراهيم –)  ١(

 )٣٢(ص). ٢٠٠٥( األردن،: عمان الوطنية، المكتبة دائرة العام، الدولي القانون السيد، رشاد –)  ٢(
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 الطفل ووقایة  مالئمة، غیر سن في والعمل القسوة وتجنیبھ االستغالل من الطفل وحمایة  عاھة، أو بعجز

  .الدیني أو العنصري التمییز روح نفسھ ي یبث ما كل من

 المرأة وحقوق اإلنسان حقوق:   

 نوفمبر 7 في المرأة ضد التمییز على بالقضاء الخاص العامة الجمعیة إعالن صدر للمرأة بالنسبة

 وإعداد بدراسة المرأة لجنة تكلیف تم حیث 1963 عام منذ اإلعالن ھذا إعداد في العمل بدأ وقد  ،1967

 الجمعیة في مناقشتھ وبعد 1966 مارس في المشروع ھذا على اللجنة وافقت وقد  اإلعالن، ھذا مشروع

  بالجمعیة، جرت التي المناقشات ضوء على فیھ  النظر إلعادة المذكورة اللجنة إلى إعادتھ تقرر العامة

 أصدرت  الثالثة، اللجنة اقترحتھا تعدیالت إجراء وبعد  م،1967 مارس في المشروع من اللجنة وانتھت

 تضمنت مادة عشرة وإحدى مقدمة یتضمن واإلعالن  م،1967 نوفمبر 7 في اإلعالن العامة الجمعیة

 المناسبة التدابیر )1(اتخاذ وضرورة  اإلنسانیة، بالكرامة مخلة جریمة والمرأة الرجل بین التمییز اعتبار

 وتوجیھ  المرأة، ضد التمییز على تنطوى التي والممارسات والعادات واألنظمة واألعراف القوانین إللغاء

 االنتخابات في االقتراع بحق للمرأة االعتراف وتقدیر  التمییز، ھذا على القضاء نحو العام الرأي

 أو وتغییرھا للجنسیة بالنسبة للرجل التي الحقول نفس للمرأة یكون وأن  المناصب، وتقلد واالستفتاءات

 بالمرأة االتجار وإلغاء  الرجل، لحقوق مساویة المرأة وحقوق األسرة وانسجام وحدة وصیانة  استبقائھا،

 الحیاة میدان في الرجل لحق متساویة حقوق وكذلك  التعلیم، حق في الرجل مع والمساواة  والقوادة،

 في والنساء األطفال حمایة بشأن إعالنًا 1974 عام العامة الجمعیة أصدرت وقد  واالجتماعیة، االقتصادیة

)2(المسلحة والنزاعات الطوارئ حاالت
.  

 والتعذیب اإلنسان حقوق:  

 أو التعذیب أعمال من عمل أي أن مؤكدة التعذیب عن إعالنًا العامة الجمعیة أصدرت 1975 عام وفي

 انتھاكًا باعتبارھا انتھائھا ویجب اإلنسانیة للكرامة مخالفة ھي عقوبة أو إنسانیة غیر أو وحشیة معاملة أي

 التمتع لھم یحق الذین العجزة بشأن إعالنًا أصدرت العام نفس وفي  األساسیة، وحریاتھ اإلنسان لحقوق

 غیرھم مثل والسیاسیة المدنیة الحقوق نفس لھم أن مؤكدة اإلمكان بقدر والكاملة والطبیعیة الكریمة بالحیاة

                                                             

 بحث الباردة، الحرب انتهاء منذ الدولي النظام دراسة في الحديثة االتجاهات ،)ت ،د( بدوي محمود منير السيد، –)  ١(
 .  التجارة كلية: أسيوط مصر، السياسية، للعلوم الدائمة اللجنة إلى مقدم

 . سابق مرجع الباردة، الحرب انتهاء منذ الدولي النظام دراسة في الحديثة االتجاهاتمنير محمود بدوي ، –)  ٢(
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 األمم عقد 1985 -76 من الفترة اعتبار المرأة ضد التمییز على القضاء إعالن تضمن وقد  البشر، من

)1(المرأة أجل من المتحدة
.  

  :الدولي والقانون الفرد

 ھذا ومن  كلھا، اإلنسانیة الجماعة تھم اإلنسان أحوال أن كیف ذكرھا السابق النصوص من یظھر

 وتقریر بإظھار الخاص القانوني التطور ھذا یؤكده دولي اھتمام موضع اإلنسان شخص أصبح المنطلق

 معنى فھل  أخرى، ناحیة من الحقوق ھذه حمایة وسائل وتنظیم تطویر واستمرار ناحیة من اإلنسان حقوق

 عنھ اإلجابة تخضع التساؤل ھذا أن الواقع الدولي؟ القانون أشخاص من شخصًا أصبح اإلنسان إن ذلك

  :)2الموضوع ھذا حول أساسیتین نظریتین الدولي القانون فقھ في ظھر ثم ومن  متعددة، العتبارات

 الدول على قاصرًا القانون ھذا وترى الدولي القانون في التقلیدي الفكر تمثل وھي  :األولى النظریة -

 وال التزامًا علیھ یفرض ال ثم ومن  القانون، ھذا أشخاص من شخصًا یعتبر ال الفرد فإن وبالتالي

  یقرر كما فإنھا لألفراد معینة حقوق على النص ما معاھدة تضمنت وإذا  حقًا، لھ یقرر

Oppenheim  الداخلیة، قوانینھا بواسطة الحقوق ھذه إنشاء واجب المتعاقدة الدول على تفرض  

 بالقانون یتحدد لألفراد  القانوني المركز أن یقرر ثم ومن  النظریة، ھذه على قائم السوفیتي والفقھ

 القانون من الحمایة ینال ال الفرد أن الفقھ ھذا یقرر ولذلك  الدولي، بالقانون ولیس للدول الداخلي

  .فقط الداخلي القانون بمعونة ینالھا بل مباشرة الدولي

 المعاصر الدولي القانون في سریع تطور من یحدث بما حججھا عظمت فقد : الثانیة النظریة أما -

 ما مثل الدولي القضاء إلى اللجوء في حق الفرد لإلنسان صار أن إلى وصل والذي  لألفراد، بالنسبة

)3(اإلنسان لحقوق األوروبیة االتفاقیة قررتھ
. 

 معینة طبیعة من دولي قانوني بمركز یتمتع الفرد زال ال إذ التعمیمات في التسرع یجوز فال ذلك ومع

 المعاھدة عالقة على بتوقف الحقوق بھذه الفرد تمتع أن إال الحقوق بعض القانون ھذا لھ قرر وإن أنھ بحیث

 أن الموضوع ھذا في العامة والقاعدة  أصًال، بالمعاھدة وطنھ عالقة عن ناھیك  ناحیة، من الوطني بقانونھ

 ھذه وحمایة  القانون، ھذا یقررھا التي بالحقوق المتمتع مركز ھو الدولي القانون من  حالیًا،  الفرد، مركز

                                                             

)١  (– www.aljazera.net .  

  مرجع سابق . م١٩٧١محمد بدوي، مدخل إلى عالم العالقات الدولية، الدار المصرية للطباعة، بيروت،   –)  ٢(

 ). ٢٠٠٥( األردن،: عمان الوطنية، المكتبة دائرة العام، الدولي القانون السيد، رشاد –)  ٣(
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 الدولة أي إلیھا الفرد ینتسب التي الدولة باسم ولكن لحسابھ تتم الدولي الصعید على بھا والمطالبة الحقوق

)1(جنسیتھا یحمل التي
.  

 األول املطلب

 األعضاء الدول بني السيادة يف املساواة

 في وأعضاءھا الھیئة تعمل: (بقولھا األولى فقرتھا في المیثاق من الثانیة المادة المبدأ ھذا على نصت

  : )اآلتیة للمبادئ وفقًا األولى المادة في المذكورة المقاصد وراء سعیھا

 العالقات مجال إلى نقل النص ھذا  أعضائھا، جمیع بین السیادة في المساواة مبدأ على الھیئة تقوم) 1

 أن الفقرة ھذه قررت إذ اإلنسانیة للعالقات بالنسبة المیثاق مقدمة من الثانیة الفقرة قررتھ الذي المبدأ الدولیة

 ،)متساویة حقوق من وصغیرھا كبیرھا واألمم والنساء للرجال بما  ..جدید من تؤكد(  المتحدة األمم

 الحقوق في المساواة وبالتالي  متساویة، بسیادة المنظمة في األعضاء الدول تمنع المبدأ ھذا ومقتضى

  .األعضاء على التي والواجبات

  العبارة، ھذه لعناصر بالنسبة التساؤالت من كثیرًا یثیر) السیادة في المساواة( عبارة مضمون وتحدید

  :التالیة العناصر تضمن العبارة لھذه تفسیر فرنسیسكو سان مؤتمر عن صدر فقد ذلك ومع

  .قانونًا متساویة الدول أن -

  .الكاملة بالسیادة اللصفیة بالحقوق تتمتع دولة كل أن -

  .السیاسي واستقاللھا إقلیمھا سالمة وكذلك مصونة الدولة شخصیة أن -

  .الدولیة والتزاماتھا واجباتھا بإخالص تؤدي أن  الدولي، النظام ظل في  الدولة، على أن -

 واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة أنظمتھا بحریة تختار أن في دولة كل حق سبق بما ویتصل -

 مع سالم في والعیش نیة بحسن الدولیة التزاماتھا تنفیذ في دولة كل واجب یقتضى وھذا  والثقافیة،

  .المختلفة الدول في المطبقة األنظمة اختالف عن النظر بغض األخرى الدول

 الناحیة من السیادة في الدول بین المساواة أساس على تقوم المتحدة األمم أن یتبین العناصر ھذه ومن

 من مبدأ بالسیادة وتمتعھا الدول بین المساواة أن وحیث .الفعلي الواقع عن النظر وبغض المطلقة القانونیة

                                                             

 . السابق المرجع العام، الدولي القانونرشاد السيد ، –)  ١(
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 ھذا فإن ثم ومن  الواقعیة، دون القانونیة بالصفة االعتداد على یقوم الذي التقلیدي الدولي القانون مبادئ

 على التأثیر قیامھا شأن من لیس تقلیدیة منظمة إال لیست المتحدة األمم بأن الظن على یساعد قد التصور

 قرارات تصدر وال توصیات غالبًا تصدر المنظمة أن التصور ھذا مثل على یساعد ومما  الدول، سیادة

 اإلخالل أو الدولیین واألمن السلم تھدید مثل محددة بمسائل الخاصة األحوال في إال للدول قانونًا ملزمة

)1(بھما
.  

 لتحریم بالنسبة سواء الدول سلطان على قیود جملة المیثاق تضمن حیث كلیة ذلك غیر الواقع ولكن

 بالنسبة وسواء  السلمیة، بالطرق المنازعات وحل – الشرعي الدفاع حاالت غیر في – القوة استعمال

 أوردھا التي القیود أن والواقع  المستقلة، غیر للدول بالنسبة المصیر تقریر وحق اإلنسان بحقوق لالعتراف

 االلتزامات الدول قبول أن بالقول الفقھاء لبعض سمحت بحیث كبیرًا حدًا والتنوع التعدد من بلغت المیثاق

 بل التصرف مطلقي لیسوا المتحدة األمم أعضاء أن القول إلى یدفعنا  المیثاق، في الواردة المتعددة

  .السیادة فكرة مع تنسجم أن یمكن ال لقیود یخضعون

 أكثر بتحدید ولكن قائمًا زال ال السیادة مبدأ أن نرى  تعارضھما، الظاھر االتجاھین ھذین أمام  ونحن،

 الفلسفیة فوائده من بالرغم – السیادة ومضمون معنى حول النظري البحث عن النظر وبصرف  واقعیة،

.للقانون وفقًا التصرف بإمكانیة التمتع حق بأنھا – تبسیطًا – تحدیدھا یمكن السیادة فإن – والقانونیة
  

 في  أحرار، فاألفراد  الوطني، القانون في للفرد بالنسبة بالحریة تشبیھھا یمكن للدول بالنسبة والسیادة

  واآلداب، العام بالنظام اإلخالل أو اآلخرین حریات على االعتداء عدم بشرط أي للقانون وفقًا تصرفاتھم

 عدم ضرورة من یقرره وما المتحدة األمم میثاق ذلك في بما الدولیة القانونیة القواعد فإن ھذا على وتأسیسًا

 على االعتداء بعدم مقیدة ھذه التصرف وحریة  السلمیة، بالطرق المنازعات حل ومحاولة للقوة االلتجاء

 فقط یتضمن ال الذي االستعمار باسم یعرف ما االعتداء ھذا مظاھر أبرز من ولعل  األخرى، الدول حریات

 ھذه شعوب لحق إنكارًا أیضًا یتضمن بل  لالستعمار، تخضع التي الدول سیادة في بالحق االعتراف عدم

  .األساسیة وبحقوقھ اإلنساني الشخص بكرامة االعتراف وعدم الحریة في الدول

 علیھا تقوم التي المبادئ من أساسي مبدأ احترام تقریر في ورغبة  السیادة، لمعنى الفھم ھذا من وانطالقًا

 في عشر الخامسة دورتھا في العامة الجمعیة أصدرت  الدول، بین السیادة في المساواة وھو المتحدة األمم

  .) المستعمرة والشعوب للبلدان االستقالل منح إعالن(  م1960 دیسمبر أول

                                                             

 (1974) األسكندرية، للنشر، المعارف   منشأة سياسية، قانونية دراسة:الدولية المنظمات ،الشافعي محمد –)  ١(

 .89+85ص
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 ھذه بھ تقوم الذي الحاسم والدور المستقلة غیر الشعوب كافة لدى الحریة في الشدیدة الرغبة ندرك إذ

   .استقاللھا لنیل الشعوب

 طریقھا في العقبات إقامة أو الشعوب تلك على الحریة إنكار عن الناجمة المتزایدة للمنازعات وإدراكًا

)1(العالمي للسلم تھدید یشكل مما
. 

 عن  ترى، وإذ  مظاھره، بجمیع االستعمار زوال في قویة رغبة تحدوھا العالم شعوب أن تدرك وإذ

 المتحدة األمم مبادئ ویناقض المستقلة غیر للشعوب التعاون إنماء یعیق االستعمار على اإلبقاء أن اقتناع

  .العالمي للسلم

 الطبیعیة ومواردھا ثرواتھا في بحریة التصرف  الخاصة، لغایاتھا تحقیقًا  للشعوب، یجوز أنھ تؤكد وإذ

 والقانون المتبادلة المنفعة مبدأ على القائم الدولي االقتصادي التعاون عن ناشئة التزامات بأیة اإلخالل دون

   .الدولي

 نھایة وضع الخطیرة األزمات الجتناب یتعین وأنھ ونفضھا التحرر عملیة مقاومة یمكن ال بأنھ تؤمن وإذ

   .بھ المقترنة والتمییز الفصل أسالیب وجمیع لالستعمار

 وتدرك  األخیرة، السنوات في واالستقالل الحریة المستقلة غیر األقالیم من كبیر عدد بنیل ترحب وإذ

   .استقاللھا بعد تنل لم التي األقالیم في نحوالحریة القوة المتزایدة االتجاھات

 وفي سیادتھا ممارسة وفي التامة الحریة في للتصرف قابل غیر حقًا الشعوب لجمیع اقتناع عن ترى وإذ

)2(القومي إقلیمھا سالمة
.  

  ومظاھره، صوره بجمیع لالستعمار  أوشرط، قید وبدون  بسرعة، حد وضع ضرورة رسمیًا تعلن

  :تعلن ولھذا

  األساسیة، اإلنسان لحقوق إنكارًا یمثل واستغاللھ وسیطرتھ األجنبي الستعباد الشعوب إخضاع إن )١

  .العالمیین والتعاون السلم قضیة ویعیق  المتحدة، األمم میثاق وینقض

 بحریة تحدد أن لھا یكون  الحق، ھذا وبمقتضي  ولھذا،  مصیرھا، تقریر في الحق الشعوب لجمیع )٢

  .والثقافي واالجتماعي االقتصادي تقدمھا تحقیق إلى بحریة وتسعى السیاسي مركزھا

                                                             

  .(1974) األسكندرية، للنشر، المعارف   منشأة سياسية، قانونية دراسة:الدولية المنظمات ،الشافعي محمد –)  ١(

 . سابق مرجع الدولية، لمنظماتاالشافعي محمد ، –)  ٢(
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 التعلیمي أو االجتماعي أو االقتصادي أو السیاسي المیدان في االستعداد تأخر اتخاذ عدم یجب )٣

  .االستقالل لتأخیر ذریعة

 المستقلة غیر الشعوب ضد الموجھة العمیقة والتدابیر المسلحة األعمال أنواع لجمیع حد وضع )٤

  .القومي إقلیمھا سالمة واحترام التام االستقالل في لحقھا السلیمة الحرة الممارسة من لتمكینھا

 المتمتعة غیر األقالیم أو بالوصایة المشمولة األقالیم في – الالزمة الفوریة التدابیر اتخاذ في البدء )٥

 شعوب إلى السلطات جمیع لنقل – استقاللھا بعد تنل لم التي األخرى األقالیم جمیع أو الذاتي بالحكم

 تمییز ودون  بحریة، عنھما المعبر ورغبتھا إلرادتھا وطبقًا  شرط، أو قید دون ـ األقالیم، تلك

  .الكاملین واالستقالل بالحریة التمتع من تتمكن حتى وذلك اللون أو االعتقاد أو الجنس بسبب

 یكون بلد ألي اإلقلیمیة والسالمة القومیة للوحدة الكلي أو الجزئي التفویض یستھدف إجراء كل )٦

  .المتحدة األمم ومبادئ ألھداف منافیًا

  اإلنسان، لحقوق العالمي واإلعالن المتحدة، األمم میثاق بأحكام ودقة، بأمانة الدول، جمیع تلتزم )٧

 واحترام الدول لجمیع الداخلیة الشؤون في التدخل وعدم المساواة أساس على اإلعالن، وھذا

)1(الشعوب لجمیع اإلقلیمیة والسالمة السیادة
. 

 السیادة في المساواة مبدأ حدود:  

 المیثاق نصوص بعض مع یتعارض 2/1 المادة قررتھ الذي السیادة في المساواة مبدأ فإن ذلك ومع

 لتعدیل بالنسبة وسواء  فیھ، التصویت وطریقة األمن مجلس بتشكیل الخاصة النصوص تلك سواء األخرى

 لمؤتمر تعرضنا عند الموضوعات لھذه التعرض سبق وقد .المیثاق من 109و 108 للمادتین طبقًا المیثاق

 فقط لیس الدول ھذه إجماع تعین بحیث الكبرى الدول إرادة سیادة من فیھ ظھر ما ومدى فرانسیسكو سان

 حل من فیھ مأمول ھو ما وتحقیق التنظیم ھذا استمرار إلمكان أیضًا بل الجدید الدولي التنظیم ظھور إلمكان

 بھ تتمتع الذي الخاص الوضع یؤكد الدول بین السیادة في المساواة بمبدأ اإلخالل ھذا  الدولیة، للمشاكل

 أي السیاسیة السیادة بمبدأ االعتداد ظھور في  الكبرى، الدول ھذه واقع ساعد وھكذا  الكبرى، الدول

 المتحدة األمم من الكبرى الدول بدور الخاص الفصل في الوارد التفصیل على الدول لھذه بالنسبة الواقعیة

)2(الدراسة ھذه من
.  

                                                             
 مركز مطبوعات ،عامًا خمسین  في المتحدة األمم أبوطالب، حسن . ، العلیم عبد طھ . نافعھ، حسن . ، أغا ألفت –) ١ (

  . (1996) القاھرة، واإلستراتیجیة، السیاسیة الدراسات

 . سابق مرجع الباردة، الحرب انتهاء منذ الدولي النظام دراسة في الحديثة االتجاهاتمنیر محمود بدوي ، –)  ٢(
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 الثاني املطلب

 نية حبسن االلتزامات تنفيذ

 یكفل لكي :أنھ قررت حیث المیثاق من 2/2 المادة نیة بحسن التزاماتھا بتنفیذ الدول التزام على نصت

 التي بااللتزامات یقومون العضویة صفة على المترتبة والمزایا الحقوق جمیعًا ألنفسھم الھیئة أعضاء

 تنظیم كل یقتضیھا التي المبادئ من النیة حسن ومبدأ  نیة، حسن في المیثاق بھذا أنفسھم على أخذوھا

 .الدولي القانون یقرره كما الداخلي القانون في نجده بحیث – إنساني بل  – قانوني

 نطاق في أما  والتعویض، التصرف بطالن بتقریر یسمح الداخلي القانوني النظام النیة حسن وانتقاء

 األھمیة ھذه من وانطالقًا  بأكملھ، الدولي التنظیم انھیار إلى یؤدي قد النیة حسن انتفاء فإن الدولیة العالقات

 تنفیذ عدم وتعمد وتكرار  النیة، بحسن الدولیة التزاماتھا تنفذ بأن الدول التزام تعین فقد المبدأ لھذا الخاصة

 فقد حالة في نرى سوف كما الدولة مجازاة شأنھ من نیة بحسن  المیثاق، علیھا نص التي االلتزامات

  .العضویة

 الداخلیة والنیة بالسریرة یتعلق ألنھ العملي التطبیق في المشاكل من كثیرًا یثیر المبدأ ھذا فإن ذلك ومع

 تساعد كثیرة دالالت ھناك فإن ذلك ومع  عدمھ، من توافره مدى من التحقق المیسور غیر من یجعل مما

 وبعضھا قانوني بعضھا أن القول یمكن ـ النیة، حسن على األدلة ھذه  المبدأ، ھذا توافر مدى معرفة على

  المیثاق، في علیھا المنصوص االلتزامات مع التمشي أبرزھا ومن  كثیرة، القانونیة األدلة  سیاسي، اآلخر

 وجعل  بھا، المعترف الدولي القانون لقواعد طبقًا الدولة عاتق على تقع التي الدولیة االلتزامات وتنفیذ

 أخرى التزامات مع االلتزامات ھذه تعارض حالة في المیثاق یقررھا التي لاللتزامات التنفیذ أولویة

 كلھا تعود كانت وأن متعددة الدولة نیة حسن على السیاسیة والدالالت  دولیة، معاھدة في الدول بھا أرتبطت

 قواعد وكذلك المتحدة األمم وأھداف مبادئ مع یتعارض ال مسلكًا الدولة سلوك في تتمثل عامة قاعدة إلى

)1(الدولي القانون
.  

                                                             

 )٢١٢(ص) . ٢٠٠٥( األردن،: عمان الوطنية، المكتبة دائرة العام، الدولي القانون السيد، رشاد –)  ١(
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 الثالث املطلب

  السلمية بالطرق املنازعات حل

 الھیئة أعضاء جمیع یفض( بقولھا السلمیة بالطرق المنازعات بحل الدول التزام على 2/3 المادة نصت

 ،)للخطر عرضة الدولي والعدل واألمن السلم یجعل ال وجھ على السلمیة بالوسائل الدولیة منازعاتھم

 وحق االنتقام حق باسم یعرف ما ذلك في بما المنازعات لحل السلمیة الوسائل تحریم النص ھذا ویقتضي

 وإذا  القوة، ھذه ووسائل أدوات أو  العسكریة، القوة استعمال تتطلب التي الحقوق من ذلك وغیر  الحصر،

  .المنازعات لحل السلمیة الوسائل استعمال إذن یتعین فإنھ استعمالھا یجوز ال السلمیة غیر الوسائل كانت

 أي أطراف على یجب: (أنھ قررت إذ المیثاق من 33/1 المادة علیھا نصت المنازعات لحل الوسائل ھذه

 بطریق بدء ذي بادئ حلة یلتمسوا أن للخطر الدولي واألمن السلم حفظ یعرض أن استمراره شأن من نزاع

 التوكیالت إلى یلجأوا أن أو القضائیة، والتسویة والتحكیم والتوفیق والوساطة والتحقیق المفاوضة

 المیثاق تقریر یتضمن النص وھذا  ،)اختیارھم علیھا یقع التي السلمیة الوسائل من غیرھا أو والتنظیمات

  .الدولیة المنازعات لحل التقلیدیة السلمیة للوسائل

 األعضاء تلزم كانت التي األمم عصبة عھد من 12 المادة نص أن نذكر أن المناسب من فإنھ ذلك ومع

 نصًا كان  ،)القطیعة إلى لیؤدي أن یمكن نزاع كل(  العصبة مجلس أو القضاء أو التحكیم على یعرضوا بأن

 النزاع ھذا تذكر التي المتحدة األمم میثاق من 2/3 المادة عبارة من فعالیة وأعمق اتساعًا أكثر مضمون ذا

 كبرى دولة تنفیذ عدم حالة في بجالء ھذا ویظھر  الدولي، واألمن السلم تھدید إلى یؤدي أن یمكن أنھ على

  الخطورة، صفة النزاع على تضفي أن األخیرة ھذه تستطیع ال حیث (صغرى نحودولة بھ ارتبطت التزام

   .الدولي واألمن السلم تھدید وبالتالي

 مدى عن النظر وبغض الدولیة المنازعات أنواع كل تغطي فتكاد القطیعة إلى تؤدي قد التي النزاعات أما

  .أطرافھا قوة

 تسویتھ التماس علیھم تعین ذكرھا السالف بالطرق للنزاع سلمي حل إلى األطراف یتوصل لم وإذ

 علیھم یجب ذلك إلى الوصول من یتمكنوا وحتى  بینھما، فیما علیھا االتفاق یتم أخرى سلمیة بوسائل

 .المتحدة األمم بأھداف وااللتزام الحالة تفاقم إلى یؤدي قد عمل أي إتیان عن االمتناع

  ثالث، طرف ودون المعینة الدول بین مباشرة تكون فقد متعددة السلمیة بالطرق المنازعات حل ووسائل

 منظمة تقوم أو  المعنیین، بین توفیق إحداث أو  تحقیق، إجراء بعد أو  وسیط، تدخل بفضل التسویة تتم وقد



 
66 

 أو تحكیم بإجراء التسویة تتم قد القانونیة الصفة ذات المنازعات بعض وفي  التسویة، ھذه في بدور دولیة

 األشخاص بین ذیوعًا وأكثرھا الوسائل أقدم المفاوضة تعتبر األحوال جمیع وفي  القضاء، إلى باللجوء

)1(بالتفصیل الدولي القانوني یتناولھا موضوعات وھي  الدولیة،
. 

 الرابع املطلب

 الدولية العالقات يف للقوة االلتجاء منع

 بالقوة التھدید عن الدولیة عالقاتھم في جمیعًا الھیئة أعضاء یمتنع أن على المیثاق من 2/4 المادة نصت

 یتفق ال آخر وجھ أي على أو دولة ألیة السیاسي واالستقالل األراضي سالمة ضد یستخدموھا أن أو

  .المتحدة األمم ومقاصد

 كانت التي األمم عصبة عھد من العاشرة المادة بنص بالمقارنة النص ھذا قصور عن النظر وبصرف

 یتعین أنھ إال الدول؛ بھ تعھدت الذي بالضمان االلتزام وتحریك بالتدخل العصبة مجلس بالتزام تقضي

 محل والقوة  القوة، إلى االلتجاء بعدم الدول إلزام لتقریره بالنسبة جدید نص 2/4 المادة أن على التأكید

  .العسكریة القوة ھو بھا المقصود وإنما إقلیمھا داخل استعمالھا للدول یحق التي البولیس قوة لیست النص

 معینة مبادئ بقبولنا تكفل( بأن الدول التزام قرر المیثاق مقدمة من السابعة الفقرة نص أن حیث ومن

 المادة نص فإن لذلك  المشتركة، المصلحة غیر في المسلحة القوة تستخدم أال لھا الالزمة الخطط ورسم

 السلم وقت في تتخذ التي االنتقامیة العسكریة األعمال كذلك یشمل أنھ بل الحربیة األعمال فقط یعني ال 2/4

 الحصار باسم یعرف ما  التحریم، ھذا مضمون في أیضًا ویندرج العسكري االنتقام باسم یعرف ما وھو

 استعمال بواسطة إال بھ القیام یمكن ال – سلمیًا كان ولو حتى – البحري الحصار أن حیث السلمي البحري

)2(الحربیة السفن
.  

 الطائرات استعمال فإن 2/4 المادة لنص منافیًا البحري الحصار في الحربیة السفن استعمال كان وإذا

 منافیًا  وبالمثل،  یعتبر، معین مكان في الھبوط على إلجبارھا مدنیة لطائرة الجوي الحصار في الحربیة

 مدنیة طائرة بتتبع  ،1985 أكتوبر في  أمریكیة، حربیة طائرات أربع قیام فإن ثم ومن .2/4 المادة لنص

 عسكریة قاعدة في والھبوط الجوي مسارھا تغییر على وإجبارھا  للطیران، مصر لشركة تابعة مصریة

 على القبض في الرغبة حجة تقوم وال  المیثاق، من 2/4 للمادة – وروحًا نصًا – منافیًا یعتبر  إیطالیة،

                                                             

  .  سابق مرجع العام، الدولي القانون السيد، رشاد –)  ١(

  )١٩٢(ص. سابق مرجع ،التنظيم الدولي ،ابراهيم الشلبي –)  ٢(
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 فالخطأ  الجوي، الحصار لھذا مبررًا  الرو، اإلیطالیة الباخرة اختطاف لھم سبق الذین األربع الفلسطینیین

 مدنیة طائرة ضد الحربیة الطائرات ھذه باستخدام المتحدة الوالیات ارتكبتھ ما أن كما  الخطأ، یبرر ال

 18 في الصادر 3314 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعیة قرار من 3 المادة انظر(  الدولي القانون یحرمھا

  ).  د الفقرة خاصة العدوان تعریف بشأن 1974 دیسمبر

 عسكریة االنتقامیة األعمال جمیع 2/4 المادة نص شمول حول الفقھي الخالف عن النظر وبصرف

 وقد  ،2/4 المادة بمضمون إلخاللھ قانونًا مشروع غیر السلم وقت االنتقام حق فإن  عسكریة، غیر أم كانت

 عدد وتدمیر المدني بیروت مطار على بھجوم الصھیوني الطیران سالح بقیام حدیثًا المسألة ھذه أثیرت

 إلى باإلضافة ھذا دوالر ملیون 43.8بنحو قیمتھا قررت المباني وكذلك المدنیة والطائرات اآلالت من كبیر

 1968 سنة دیسمبر 31 في األمن مجلس قرر وھامة عدیدة مناقشات وبعد  األفراد، بین عدیدة إصابات

 الھجوم ھذا مثل تكرر وإذا  للسالم، تھدیدًا یعد عملھا وألن  للمیثاق، طبقًا بالتزاماتھا إلخاللھا إسرائیل إدانة

 عما عادل تعویض طلب في لبنان بحق االعتراف المجلس وقرر  فعالیة، أكثر إجراءات اتخاذ فللمجلس

)1(أضرار من أصابھ
. 

 وعام شامل مضمون ذو تحریم الدولیة العالقات في للقوة اللجوء تحریم:  

 أو نظامیة غیر قوات تنظیم ولتشجیع ولتنظیم  القوة، باستعمال وللتھدید القوة یستعمل ال شامل فھو

 وكذلك  أخرى، دولة إقلیم على اإلغارة أو غزو إلى تھدف التي المرتزقة ذلك في بما مسلحة عصابات

 أو ذلك على التحریض ذلك في بما أخرى دولة في األھلیة الحرب أو  اإلرھاب، أعمال تنظیم یشمل

   .أخرى دولة في بذلك القیام إلى یھدف أراضیھا في تنظیم إقامة أو المشاركة أو المساعدة

 السالمة محلھ كان سواء أي أخرى دولة في غرض أي إطاره في یدخل حیث عام تحریم أیضًا وھو

)2(الثقافي أو االجتماعي أو االقتصادي النظام أو السیاسي االستقالل أو اإلقلیمیة
. 

  :حالتین في للقوة االلتجاء یجوز فإنھ ذلك ومع

 الحرب أثناء لھا المعادیة الدول ضد القوة استخدام في األعضاء الدول بحق تتصل :األولى الحالة-

 أثره انتھى نظري فرض وھو األمن مجلس إذن على الحصول إلى حاجة دون وذلك الثانیة العالمیة

   .الدول لھذه القانوني الوضع تغیر بعد

                                                             

 )٣٢٠(ص. . (1996) القاهرة، العربية، النهضة دار الدولية، المنظمات قانون في الوسيط أبوالوفا، أحمد –)  ١(

  . سابق مرجع الدولية، المنظمات قانون في الوسيطاحمد ابو الوفا، –)  ٢(
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 لیس( :أنھ على تنص التي المیثاق من (51) للمادة طبقًا وذلك الشرعي الدفاع حالة ھي :الثانیة الحالة-

 إذا أنفسھم عن الدفاع في  جماعات، أو فرادي  للدول، الطبیعي الحق ینقص أو یزید ما المیثاق ھذا في

 لحفظ الالزمة التدبیر المجلس یتخذ أن إلى وذلك  المتحدة، األمم أعضاء أحد على مسلحة قوة اعتدت

 عن الدفاع حق لمباشرة األعضاء اتخذھا التي بالتدابیر فورًا المجلس ویبلغ  الدولي، واألمن السلم

 المیثاق ھذا أحكام من المستمدة ومسؤولیاتھ المجلس سلطة في حال بأي التدابیر تلك تؤثر وال  النفس،

 إعادتھ أو الدولي واألمن السلم لحفظ األعمال من التخاذه ضرورة یرى ما وقت أي في یتخذ أن في

 غیر الحرب أو العدوانیة الحرب عن كلیة یختلف المعنى بھذا الشرعي الدفاع أن شك وال  نصابھ، إلى

 مجلس دراسة عند الشرعي بالدفاع الخاصة واألحكام للضوابط التعرض عند نرى سوف كما  العادلة،

)1(األمن
.  

 اخلامس املطلب

 املتحدة لألمم الدول معاونة

 

 للمیثاق طبقًا بھا تقوم التي األعمال في المتحدة لألمم األعضاء الدول معاونة مبدأ على 2/5 المادة نصت

 تتخذه عمل أي في المتحدة األمم إلى عون من وسعھم في ما كل األعضاء جمیع یقدم أن(  تضمنت حیث

 أو المنع أعمال من عمًال إزاءھا المتحدة األمم تتخذ دولة أیة مساعدة عن یمتنعون كما  المیثاق، ھذا وفق

 :أساسیین التزامین یتضمن النص وھذا  ،)القسر

 تطبیقًا بھا تقوم التي األعمال في المتحدة األمم معونة یتضمن إیجابي التزام ھو: األول االلتزام -

 المادة من األولى الفقرة نطاقھ وتحدد تؤكده اإلیجابي االلتزام وھذا  المیثاق، یتضمنھا التي لألحكام

 حفظ في المساھمة سبیل في المتحدة األمم أعضاء جمیع یتعھد: (أن على بنصھا المیثاق من (43)

 أو لالتفاق وطبقًا طلبھ على وبناء  األمن، مجلس تصرف تحت یضعوا إن  الدولیین، واألمن السلم

 السلم لحفظ الضروریة والتسھیالت والمساعدات المسلحة القوات من یلزم ما خاصة التفاقات

)المرور حق ذلك ومن الدولیین واألمن
 )2(

.  

 یمكن 2/5 المادة في ورد ما غیر المتحدة األمم بمعاونة الدول اللتزام آخر مصدرًا ھناك فإن ذلك ومع

 الدول واجب تضمن الذي 1970 أكتوبر أول في الصادر (25) 2625 رقم العامة الجمعیة قرار في تلمسھ
                                                             

 ) . ٢٠٠٥( األردن،: عمان الوطنية، المكتبة دائرة العام، الدولي القانون السيد، رشاد –)  ١(

  ).١٩٧١(محمد بدوي،مدخل الى عالم العالقات الدولية،الدار المصرية للطباعة،بيروت، –)  ٢(
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  األخیر، التحلیل في  یعني، البعض بعضھا مع الدول تعاون أن تضمن فقد  بعض، مع بعضھا التعاون في

 المشار القرار تضمن فقد  العالم، دول معظم تمثل وبالتالي الدول ھذه تضم التي المتحدة األمم مع تعاونھما

 في بینھا فیما التعاون واجب – واالجتماعیة السیاسیة النظم في اختالفھا من بالرغم – الدول على أن إلیھ

 والتقدم االستقرار وتعزیز  الدولیین، واألمن السلم صیانة أجل من الدولیة العالقات مجاالت شتى

 على التمییز من المجرد الدولي والتعاون المتحدة لألمم العامة والرفاھیة  الدولي، الصعید على االقتصادي

   .االختالفات ھذه أساس

 أو الدولة مساعدة عن االمتناع یتضمن سلبي التزام ھو 43 المادة تفرضھ الذي :الثاني االلتزام -

 وذلك المذكورة للمادة طبقًا القمع أو المنع إجراءات من إجراء ضدھا المتحدة األمم تتخذ التي الدول

)1(األمن مجلس دراسة عند الوارد التفصیل على
.  

 السادس املطلب

ً  بالعمل األعضاء غري الدول إلزام   املتحدة األمم ملبادئ وفقا

 فیھا األعضاء غیر الدول تسیر أن على الھیئة تعمل( بقولھا المیثاق من 2/6 المادة المبدأ ھذا على نصت

 خاصة أھمیة لھ النص ھذا  ،)الدولي واألمن السلم حفظ ضرورة تقتضیھ ما بقدر المبادئ ھذه ھدى على

 تكن لم ومعاھدات باتفاقات الدول إلزام یتضمن أنھ إذ التقلیدي الدولي القانون قواعد في تحدیدًا یمثل حیث

 األساس من وانطالقًا النص ھذا على واستنادًا  فیھا، عضوًا لیست أنھا كما وضعھا في مشتركة الدول ھذه

 أكتوبر أول في الصادر (25) 2625 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعیة قرار جاء  الدولي، للقانون الفكري

  المتحدة، األمم لمیثاق وفقًا الدول بین الودیة بالعالقات المتعلقة الدولي القانون مبادئ إعالن بشأن 1970

 خاصًا مبدأ المبادئ ھذه بین من تضمن وقد  الدول، بین الودیة العالقات بمبادئ الخاص اإلعالن وھذا

)2للمیثاق وفقًا بعض مع بعضھا مع التعاون في الدول بواجب
. 

 حیث األعضاء غیر الدول على ینطبق كما المتحدة األمم في األعضاء الدول على ینطبق عام مبدأ وھو

 أن اضطر المتحدة األمم مع التعاون لمسألة اإلعالن ھذا تعرض وعندما  عامة، صورة في عباراتھ جاءت

 الدول على( :بقولھا ذلك على المذكور المبدأ من 5/1 الفقرة نصت حیث األعضاء الدول على ذلك یقصر

 ألحكام وفقًا المتحدة األمم مع العمل في – مجتمعة أو منفردة – تتعاون أن المتحدة األمم في األعضاء

                                                             

  )د،ن( ٢٠٠٩جهاد عودة،االعتمادالمتبادل،.د –)  ١(

  ).  ١٩٨٨(األردن، : غسان الجندي، قانون المعاهدات الدولية، مديرية المكتبات والوثائق الوطنية، عمان –)  ٢(
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 بین تفرقة دون الدول لكل ملزمًا یكون ذلك عدا ما فإن المخالفة وبمفھوم  ،)بالموضوع الخاصة المیثاق

 محصور األعضاء غیر الدول إلزام أن التجدید ھذا یقابل أنھ غیر  األعضاء، غیر والدول األعضاء الدول

 ھذا ینسحب ال ثم ومن  الدولي، التعاون وكذلك  الدولیین، واألمن السلم حفظ ضرورة تقتضیھ ما حدود في

)1(مثًال المالیة االلتزامات مثل األخرى االلتزام
. 

 ما :التالیة الثالث القضایا أھمھا من لعل عدیدة قضایا یثیر المتحدة األمم میثاق من 2/6 المادة نص إن

 األساس ھو وما علیھا؟ تسرى التي باألحكام المقصود ھو وما المقصودة؟ األعضاء غیر الدول ھي

   األعضاء؟ غیر الدول ھذه إلزام في القانوني

  :األعضاء غیر الدول معنى تحدید :أوًال

 األمم في األعضاء غیر الدول جمیع بأن للقول تدعو النص ھذا ومقتضى 2/6 المادة نص عبارات إن

 في أصًال أعضاء غیر الدول ھذه تكون أن ذلك في یستوي  المذكور، النص مفھوم في تدخل المتحدة

 العضویة فقد كان إذ عما النظر وبغض آخر أو لسبب عضویتھا وفقدت أعضاء كانت أو  الدولیة، المنظمة

 وغیر دولة بوصف یتمتع من فكل .الفصل مثل إرادي غیر لسبب أو االنسحاب أي إرادي لسبب راجعًا

 صفتي علیھ ینطبق لمن الواسع التفسیر ھذا  ،2/6 المادة نص حقھ في یسري  المتحدة، األمم في عضو

 حتى النفاذ وجبة أحكامًا تقرر أن للمنظمة یبرر الذي نفسھ األساس إلى یستند المنظمة عضویة وعدم الدولة

   .فیھا األعضاء لغیر بالنسبة

  :األعضاء غیر الدول على تسري التي األحكام :ثانیًا

 في التوسع عدم مالئمة إدراك یتعین ثم ومن  الدولي، التنظیم في ثوریًا تطورًا یمثل النص ھذا إن

 ھذا في المتحدة األمم ودور الدولیین واألمن السلم حفظ بمناسبة جاء الحكم ھذا أن وحیث  التفسیر،

 وكذلك  الدولیین، واألمن السلم حفظ شأنھ من ما كل على االلتزام ھذا أحكام قصر یتعین لذلك  الخصوص،

 سلم إلقامة دافع خیر أنھ كما  قائم، أمن لتقویة وسیلة خیر تعاون وجود أن باعتبار الدول بین التعاون تحقیق

  .مرتقب

 سواء الدولیین واألمن السلم بحفظ الخاصة بالقواعد تلتزم األعضاء غیر الدول فإن ذلك على وتأسیسًا

 في للقوة االلتجاء عدم تضمنت وسواء  الدولیة، المنازعات لفض المناسبة الحلول بإتباع القواعد ھذه تعلقت

 .جزاءات األمن مجلس علیھا یوقع التي الدول مع التعاون بعدم خاصة أخیرًا كانت وسواء الدولیة؛ العالقات

                                                             

 )١٩٦(ص).  ١٩٨٦( القاهرة، الجامعية، الدار الدولي، التنظيم ،شلبي إبراهيم –)  ١(
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  :االلتزام ھذا تقریر في القانوني األساس :ثالثًا

 غیر إلزام جواز عدم ثم ومن المعاھدات آثار نسبیة قاعدة وھي عامة لقاعدة مخالفًا جاء النص ھذا

 استنادًا النص ھذا جاء الذي القانوني األساس حول اآلراء تعددت وقد  أحكامھا، من بحكم فیھا األعضاء

 أو رعایة األكثر األمة شرط على الحكم ھذا استناد في الموضوع لھذا بالنسبة الفقھاء نظرات وتعددت  إلیھ،

 القانونیة المبادئ مبدأ من انطالقًا أو  الواقعیة، االعتبارات استدعتھ أو الغیر؛ لمصلحة االشتراط مبدأ

 على 2/6 المادة حكم تفسیر یمكن مقبول أساس یقدم ال المبادئ ھذه لكل الدقیق التحلیل أن والواقع  العامة،

)1(أساسھ
.  

 وبالذات الدولي للقانون المعاصر التطور في تلمسھ یمكن النص لھذا القانوني لألساس تفسیر أنسب ولعل

  الدولي، القانون وحدات زیادة على ترتب فقد  ،وصیاغتھا الدولیة القانونیة القواعد إنشاء لمسائل بالنسبة

 لھا بالنسبة كان أن بعد الدولي القانون ھذا قواعد وضع في الفعالة المساھمة من الوحدات ھذه تریده وما

 القواعد وتقھقر المكتوبة الدولي القانون قواعد بسیادة – نظرھا في – یتحقق ما وھو  مفروضًا، قانونًا

 األمم إقامة الدولیة الجماعة لوحدات الكبرى األغلبیة بإقرار الواقع ھذا اقترن وقد  وأثرًا، حجمًا العرفیة

 ھذا قواعد وتطویر صیاغة في كبیر بدور المساھمین الدولي القانون أشخاص من واعتبارھا المتحدة

 األغلبیة ھذه  م،1948 دیسمبر 3 في الدولیة العدل لمحكمة االستشاري الرأي من یستفاد كما القانون

 واألمن السلم على المحافظة سبیل في كامًال اختصاصًا المتحدة لألمم قررت الدولیة للجماعة الكبرى

 باعتبارھا  المتحدة، األمم فإن ذلك على وتأسیسًا  ذلك، تحقیق في األغلبیة ھذه أداة باعتبارھا  الدولیین،

 ھذه أھداف لتحقیق قواعد من توافره یتعین ما تقرر أن تستطیع  األغلبیة، ھذه أداة وكذلك لألغلبیة ممثلة

 كل وأمن بسالمة تتصل القواعد ھذه أن خاصة  لھا، تنضم لم محدودة أقلیة بتعلل یعتد أن دون األغلبیة

)2(الدولیة الجماعة
.  

 الدولیة للجماعة الساحقة لألغلبیة تمثیلھا من انطالقًا االختصاص ھذا تباشر المتحدة األمم أن القول صفة

 ھذه وحدات جمیع مواجھة في عنھا یصدر ما تنفیذ یستدعي ما وھو  الجماعة، ھذه أداة وباعتبارھا

 الدولي القانون في التشریع إحداث في الدولیة الجماعة أداة باعتبارھا المتحدة األمم تظھر وھكذا  الجماعة،

)3(الدولیة الجماعة وحدات جمیع على تسري أحكام من بذلك یرتبط وما المعاصر
. 

                                                             

 ). ١٩٩٦( القاهرة، العربية، النهضة دار الدولية، المنظمات قانون في الوسيط الوفا، أبو أحمد –)  ١(

 )١٩٦(ص). ١٩٨٦( القاهرة، الجامعية، الدار الدولي، التنظيم ،شلبي إبراهيم –)  ٢(

)٣  (– www.en.wikipedia.org  
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 القانون مبادئ إعالن( بشأن العامة الجمعیة قرار مثل المتحدة األمم قرارات جاءت ھذا من وانطالقًا

 االلتزامات بعض تضمن والذي ،)المتحدة األمم لمیثاق وفقًا الدول بین الودیة بالعالقات المتعلقة الدولي

 عضویتھا عن النظر بصرف بھا الوفاء الدول على یتعین التي  الدولي، القانون أومن المیثاق من المستمدة

 : للمیثاق وفقًا بعضھا مع التعاون في الدول واجب مبدأ تضمن فقد  المتحدة، لألمم عضویتھا عدم أو

 واجب  واالجتماعیة، واالقتصادیة السیاسیة نظمھا في االختالف عن النظر بصرف  الدول، على

  الدولیین، واألمن السلم صیانة أجل من الدولیة العالقات مجاالت شتى في بعض مع بعضھا التعاون

 الدولي والتعاون  لألمم، العامة والرفاھیة الدولي الصعید على االقتصادیین والتقدم االستقرار وتعزیز

  :الغرض لھذا وتحقیقًا  االختالفات، ھذه أساس على التمییز من المجرد

  .الدولیین واألمن السلم لصیانة األخرى الدول مع تتعاون أن الدول على )١

 للجمیع األساسیة والحریات اإلنسان لحقوق العالمي االحترام تعزیز في تتعاون أن الدول على )٢

  .الدیني التعصب أشكال وجمیع العنصري التمییز أشكال جمیع على القضاء وفي  ومراعاتھا،

 والتجاریة والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة المیادین في الدولیة عالقاتھا في تسیر أن الدول على )٣

)1(التدخل وعدم السیادة في المساواة لمبادئ وفقًا
. 

 العلم میدان وفي والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة المیادین في تتعاون أن الدول وعلى )٤

 وعلى الدولي؛ الصعید على والتعلیمي الثقافي التقدم تشجیع في كذلك تتعاون وأن  والتكنولوجیا،

)2(النامیة البلدان في وخاصة العالم أنحاء جمیع في االقتصادي النمو تعزیز في تتعاون أن الدول
. 

  :أنھا السابق قرارھا من المادة آخر في أشارت عندما العامة الجمعیة قررتھ االلتزام ھذا في واألساس

 تناشد وھي  الدولي، للقانون األساسیة المبادئ تمثل اإلعالن ھذا یتضمنھا التي المیثاق مبادئ أن تعلن

 أساس على المتبادلة عالقتھا تنمي وأن الدولي سلوكھا في المبادئ بھذه تسترشد أن الدول جمیع بالتالي

 ھذه في عنھا یصدر ما بأن التصریح إلى المتحدة األمم انتھت وھكذا  المبادئ، لھذه الدقیقة المراعاة

 كونھم عن النظر بغض للجمیع إلزامھا یعني ما وھو  الدولي، للقانون األساسیة المبادئ یمثل  الحدود،

)3(أعضاء غیر أو المنظمة في أعضاء
. 

                                                             

 .  سابق مرجعد،ن ) ٢٠٠٥(االردن ،:دائرة المكتبات الوطنية،عمان  العام، الدولي القانون السيد، رشاد –)  ١(

 .  سابق مرجع العام، الدولي القانون السيد، رشاد –)  ٢(

 مرجع سابق ).١٩٩٦( القاهرة، العربية، النهضة دار الدولية، المنظمات قانون في الوسيط الوفا، أبو أحمد –)  ٣(



 
73 

   :األعضاء غیر الدول حقوق :رابعًا

 تعین  تنفیذه، من الدول ھذه تتمكن وحتى  األعضاء، غیر الدول على الواقع االلتزام ھذا مقابل وفي

 النظام أو المیثاق قررھا األعضاء غیر للدول تقررت التي الحقوق ھذه  الحقوق، بعض على النص

 لكل( أن على تنص المتحدة األمم میثاق من 35/2 المادة أن نجد ناحیة فمن الدولیة العدل لمحكمة األساسي

 إذا فیھ طرفًا تكون نزاع أي إلى العامة الجمعیة أو األمن مجلس تنبھ أن المتحدة األمم في عضوًا لیست دولة

 ). المیثاق في علیھا المنصوص السلمي الحل التزامات النزاع ھذا خصوص في مقدمًا تقبل كانت

 نشأت خاصة اقتصادیة لمشاكل تعرضت إذا األمن بمجلس تتصل أن األعضاء للدول أخرى ناحیة ومن

 اتخذ إذا(  :أنھ قررت التي المیثاق من (50) المادة لنص إعماًال وذلك المجلس اتخذھا تدابیر تنفیذ عن

 أم المتحدة األمم أعضاء من كانت سواء  أخرى، دولة لكل فإن أوقمع منع تدابیر دولة أیة ضد األمن مجلس

 األمن مجلس مع تتذاكر أن في الحق  التدابیر، ھذه تنفیذ عن تنشأ خاصة اقتصادیة مشاكل تواجھ  تكن، لم

  .)المشاكل ھذه حل بصدد

 المادة( الدولیة العدل لمحكمة األساسي النظام وكذلك  )2/93المادة(  المتحدة األمم میثاق أجاز  وأخیرًا،

 أیضًا بل الدولیة العدل محكمة إلى اللجوء فقط لیس األعضاء غیر للدول) للمحكمة األساسي النظام من 35

 تقرر الحق ھذا أن شك وال  المتحدة، األمم بعضویة التمتع عدم من بالرغم المحكمة ھذه بعضویة التمتع

 قضاء في األساس أن خاصة السلیمة بالطرق وغیرھا األعضاء غیر الدول بین الدولیة المشاكل حل إلمكان

 خلق إلى باإلضافة قبوًال؛ أكثر األحكام یجعل ما وھو السیاسیة لالعتبارات ولیس للقانون یكون المحكمة

 .)1(الدولیة للمنظمة االنضمام إلى یدفعھا قد مما  المتحدة، األمم في األعضاء الدول لدى الترغیب

 السابع املطلب

 األعضاء للدول الداخلية املسائل يف املنظمة تدخل عدم

 تتعلق التي المسائل في المتحدة األمم تدخل عدم على النص األخیرة فقرتھا في الثانیة المادة تضمنت

 أن المتحدة لألمم یسوغ ما المیثاق ھذا في لیس( أنھ قررت حیث األعضاء للدول الداخلي السلطان بصمیم

 أن األعضاء یقتضي ما فیھ ولیس  ما، لدولة الداخلي السلطان صمیم من تكون التي الشؤون في تتدخل

 القسر تدابیر بتطبیق یخل ال المبدأ ھذا أن على  المیثاق، ھذا بحكم تحل ألن المسائل ھذه مثل یعرضوا

 عصبة عھد قرره أن سبق ما  مختلفة، ألفاظ في  یكرر، النص ھذا أن نالحظ  ،)السابع الفصل في الواردة

                                                             

 )٦٦(ص). ١٩٧٤( اإلسكندرية، للنشر، المعارف منشأة سياسية، قانونية دراسة: الدولية المنظمات ،الشافعي محمد –)  ١(
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 یتعلق النزاع أن للمجلس وثبت النزاع طرفي أحد دعى إذا(  بأنھ تقضي كانت التي 15/2 المادة في األمم

 للمجلس فلیس  النزاع، أطراف ألحد البحث الداخلي االختصاص في  الدولي، للقانون وفقًا  تدخل، بمسألة

)النزاع ھذا تسویة بشأن توصیات أي یقدم أن
 )1(

. 

 :أھمھا لعل ومتباینة متعددة قضایا یثیر 2/7 المادة نص أن والواقع

 األعضاء للدول بالنسبة علیھا سلطة لیست الدولیة المنظمة أن من ذكره سبق ما یؤید النص ھذا :أوًال -

 ھذا مقتضى فإن ثم ومن  أوخارجیة، داخلیة كانت سواء شؤونھم كل في التدخل لھا یجوز بحیث

 الشؤون ھذه في تدخلھا أن بحیث المنظمة اختصاص عن الداخلیة الدول شؤون استقالل یقرر النص

 فیھا التدخل للمنظمة یجوز ال التي والشؤون  االختصاص، لعدم باطًال تدخًال یكون – حدث إذا –

 غیر أم سیاسیة شؤون كانت سواء للدولة الداخلي السلطان صمیم في تدخل التي الشؤون كل ھي

  ،ةعام الشؤون كلمة معنى أن وكما .وغیرھا والتعلیمیة والصحیة االقتصادیة الشؤون مثل سیاسیة

 ابتداًء أجھزتھا بكل الدولیة للمنظمة بالنسبة عام 2/7 المادة في علیھ المنصوص التحریم فإن كذلك

 الجھة أن على الدولي العمل جرى وقد  األخرى، باألجھزة ومرورًا األمن بمجلس وانتھاء بالجمعیة

 یدخل ال أم للدول الداخلي االختصاص إطار في یدخل المعروض األمر كان إذا ما بتحدید تقوم التي

  .علیھا األمر عرض یراد التي ذاتھا الدولیة المنظمة ھي

 بتحدید تتعلق وھي استثناء بدون الدولیة المنظمات لكل بالنسبة ھامة مسألة یثیر النص ھذا أن :ثانیًا -

 آراء من قدمھ بما غني الخصوص ھذا في والقضائي الفقھي والتطور  الدولیة، المنظمة اختصاص

 في ورغبة  الدولي، للقانون ثراء من الصدد بھذا تطورھما یمثلھ ما أھمیة إلى باإلضافة  وتفسیر،

 والقضائي الفقھي التطور لھذا والعملیة النظریة  والقانونیة، الفلسفیة بالفائدة االعتراف مع – التبسیط

 المنظمة میثاق في علیھ منصوص ھو ما كل فقط لیس یشمل الدولیة المنظمة اختصاص فإن – الھام

 أصًال یدخل مما المسائل ھذه كانت ولو حتى دولیة مسائل من الدولي القانون یقرره ما كل أیضًا بل

 دولیة معاھدة دولة عقدت ما إذا أنھ األخیرة الحالة ومثال  للدول، الداخلي االختصاص صمیم في

 المعاھدة بعقدھا الدولة أن یفترض حیث دویلة صفة ذو یصبح الموضوع ھذا فإن داخلیة مسألة بشأن

 الدولي القانون نطاق إلى الداخلي القانون نطاق من أخرجتھ قد الداخلي الموضوع بھذا الخاصة

  وانطالقًا  الموضوع، ھذا حول تثار قد التي النزاعات بخصوص دولیًا حریتھا تقیید على ووافقت

                                                             

 . . (1996) القاهرة، شمس، عين مكتبة المعاصرة، وقضاياها أصولها:الدولية العالقات البديع، عبد أحمد –)  ١(
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 صمیم في یدخل بما تتعلق مسائل اعتبارھا یمكن ال المیثاق تضمنھا التي المسائل فإن ھذا من 

)1(األعضاء للدول الداخلي االختصاص
.  

 االختصاص أي اختصاصھا في یدخل ما تحدید سلطة الخصوص ھذا في المنظمة وتمارس

 الجمعیة قرار التحلیل ھذا تضمن وقد  الدراسة، ھذه من األول الباب في ذكره السابق باالختصاص

 مندوب ودفع  أفریقیا، جنوب في العنصریة التفرقة بخصوص  1948 سنة دیسمبر 8 في الصادر العمومیة

  للدولة، الداخلي االختصاص صمیم من ھي لرعایاھا الدولة معاملة ألن الشكوى قبول بعدم األخیرة ھذه

 عقدت قد أفریقیا جنوب حكومة أن أساس على الدفع ھذا على الموافقة بعدم طالب الھند مندوب ولكن

 .م1927 سنة تاون كیب في ھندي أصل إلى ینتمون الذین الرعایا بمعاملة خاصة حكومتھ مع معاھدة

 قرارھا  ذلك، على استنادًا  العامة، الجمعیة أصدرت وقد  م،1932 سنة المعاھدة ھذه تحدید تم وقد

  بشأنھ، دولیة معاھدات عقد تم أن بعد الدولیة الصفة لھ أصبحت الموضوع أن تضمن والذي السابق

 الداخلي االختصاص بین للفصل فیھا تعرضت قضیة أول في المبدأ نفس الدولیة العدل محكمة وطبقت

)2(دانزج في الھولندیین الرعایا قضیة في وذلك المقیدة االختصاصات من وغیره المطلق
. 

 التحریم أن إال للدول الداخلیة شؤون في التدخل المتحدة األمم على یحرم النص ھذا كان وإذا: ثالثًا -

 من تحدث قد ومتنوعة متعددة صورًا الواقع في یتضمن بل سبق ما على فقط یقتصر ال إلیھ المشار

 المتعلقة الدولي القانون مبادئ إعالن( بشأن العامة الجمعیة قرار تضمھ والتنوع التعدد وھذا  الدول،

 مجموعة أو دولة ألیة لیس: (أنھ على نص الذي المتحدة األمم لمیثاق وفقًا الدول بین الودیة بالعالقات

 أو الداخلیة الشؤون في  كان، سبب ألي مباشرة غیر أو مباشرة بصورة  تتدخل، أن الدول من

 التھدید محاوالت أو التدخل أشكال وكافة المسلح التدخل فإن ذلك وعلى .أخرى دولة ألیة الخارجیة

 انتھاكًا تمثل والثقافیة واالقتصادیة السیاسیة عناصرھا أو الدولة شخصیة تستھدف التي األخرى

  ).الدولي للقانون

 تشجیع أو التدبیر من آخر نوع أي أو السیاسیة أو االقتصادیة التدابیر استخدام دولة ألیة یجوز وال

  مزایا، أیة على منھا للحصول أو السیادة حقوق ممارسة عن النزول على أخرى دولة تكره لكي استخدامھا

 في الحكم نظام قلب إلى الرامیة المسلحة أو اإلرھابیة أو الھدامة النشاطات تنظیم دولة ألیة كذلك یجوز وال

 عنھا التفاوض أو تشجیعھا أو تمویلھا أو علیھا التحریض أو النشاطات ھذه مساعدة أو بالعنف أخرى دولة

  .أخرى دولة أیة في ناشئة أھلیة حرب في
                                                             

 )١٩٦(ص. . (1986) القاهرة، الجامعية، الدار الدولي، التنظيم ،شلبي إبراهيم –)  ١(

  . سابق مرجع الدولي، لتنظيمابراهيم شلبي،  –)  ٢(
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 للتصرف القابلة فغیر لحقوقھا خرقًا یشكل القومیة شخصیتھا من الشعوب لحرمان القوة واستعمال

   .التدخل عدم لمبدأ وخرقًا

 دون والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة أنظمتھا اختیار في للتصرف قابل غیر حق دولة ولكل

)1(أخرى دولة أیة جانب من تدخل أي
. 

 واألمن السلم بصیانة المتصلة المیثاق بأحكام مساسًا یتضمن أنھ على سبق مما شيء یؤول أن یجوز وال

  .الدولیین

 وكذلك  موضوعاتھا، وتنوع الدولي القانون مع األحكام ھذه تطابق مدى یظھر النصوص ھذه ومن

  .ذلك في الدولیة الجماعة وسیلة باعتبارھا األحكام ھذه إحداث في المتحدة األمم دور یظھر

 بشأنھ االختصاص یصبح بحیث نطاقھ في معین موضوع إدخال  مباشرة،  الدولي، القانون یقرر وقد

 االعتراف تقریر على ترتب ما األخیر ھذا ومثال  وطنیة، وجھات دولیة جھات بین شركة أو خالصًا، دولیًا

)2(سنرى كما اإلنسان بحقوق الدولي
.  

 الثامن املطلب

 اإلنسان حبقوق الدويل االعرتاف تقرير

 صمیم في أنھ أم دولیًا موضوعًا یصبح أن یمكن وھل اإلنسان حقوق موضوع حول كثیرًا التساؤل ثار

 میثاق أن مالحظة یتعین فإنھ – وفكریًا تاریخیًا – البحث ھذا فائدة تكن ومھما  للدول، الداخلي السلطان

 اإلنسان حقوق بموضوع – الدول بین العالقات على ركز الذي األمم عصبة عھد عكس اھتم المتحدة األمم

 من یستفاد ما وھذا  لألفراد، العامة والحریات الحقوق من أدنى بحد تعترف أن الدول على یتعین بحیث

 بالحقوق إیماننا جدید من كد(  الموقعة الشعوب أن على نصت التي المیثاق مقدمة من الثانیة الفقرة نص

 جاءت اإلطار ھذا وفي  )متساویة حقوق من والنساء للرجال وبما وقدرتھ الفرد وبكرامة لإلنسان األساسیة

 إنماء ضرورة مقررة  ذكره، السالف الدولي القانون مبادئ إعالن من ب/1 الفقرة في عشرة الثالثة المادة

 تحقیق على واإلعانة والصحیة والتعلیمیة والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة المیادین في الدولي التعاون

  .والنساء الرجال بین تفریق وال أوالدین للغة أو الجنس  في بینھم تمییز بال كافة للناس األساسیة الحریات

                                                             

 ). ١٩٩٦( القاهرة، شمس، عين مكتبة المعاصرة، وقضاياها أصولها الدولية، العالقات عبدالبديع، أحمد –)  ١(

 . سابق مرجع ، الدولية، العالقاتاحمد عبد البديع ، –)  ٢(
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 اإلنسان حقوق احترام العالم في ینتشر أن ضرورة قررت  المیثاق، من فقرة والخمسون الخامسة والمادة

 وكذلك  والنساء، الرجال بین تفریق وال أوالدین للغة أو الجنس بسبب تمییز بال للجمیع األساسیة والحریات

 (56) المادة مثل لذلك المقررة المیثاق مواد نصوص تعدد وقد  فعًال، والحریات الحقوق تلك مراعاة وجوب

 تضمنتھ ما ذلك في بما أھدافھا تحقیق بقصد المتحدة األمم مع بالتعاون األعضاء الدول بالتزام الخاصة

 العاشر الباب في واردة وھي – المیثاق من 62/2 المادة نصت وكذلك  ذكرھا، السالف (55) المادة

 فیما توصیات یقدم بأن المذكور المجلس اختصاص على – واالجتماعي االقتصادي بالمجلس الخاص

  .ومراعاتھا األساسیة والحریات اإلنسان حقوق احترام بنشر یختص

 ھذا في الفقھاء آراء إرجاع ویمكن متعددة وفكریة قانونیة مشاكل یثیر اإلنسان حقوق موضع أن والواقع

 حین على النصوص لھذه محددة قانونیة قیمة أنصاره یرى ال :األول القسم :أساسیین قسمین إلى الخصوص

   .بذلك لھا أنصاره ویعترف الثاني القسم نرى

 المیثاق لنصوص قانونیة قیمة بأیة االعتراف عدم یرى كلسن ھانس العالمة رأسھ لىع: األول الفریق

 وبالتالي العام التوجیھ من نوع في قیمتھا تنحصر بحیث األساسیة وحریاتھ اإلنسان حقوق بشأن ومقدمتھ

 .)1(القانوني االلتزام دون فقط والسیاسي األدبي االلتزام

  :التالیة األدلة أھمھا من كثیرة أدلة على ذلك في كلسن ویستند

 عدم وبالذات  اإلنسان، حقوق لمسألة بالنسبة المتحدة األمم لوظیفة بدقة المیثاق تحدید عدم :أوًال -

   .الحقوق ھذه تحدید

The function of the United Nation with respect to human rights is not very consistently 

determined in the charter.   

 اآلخر البعض وفي حقوق بكلمة األحیان بعض في إلیھا اإلشارة لماذا إدراك الصعب من :ثانیًا -

   .حریات

It is difficult to understand why this principle is one case refers to (rights) in others to 

(freedom).   

 المذكورة مواطنیھم وحریات حقوق ضمان بشأن محدد التزام األعضاء على یفرض لم المیثاق :ثالثًا -

 حكومات على تفرض أن في لحقا یخولھا ما میثاقھا في تملك ال والمنظمة أوالمقدمة؛ المیثاق في

  .المیثاق في المذكورة مواطنیھم حریات ضمان األعضاء الدول

                                                             

 )١٩٦(ص). ١٩٨٦( القاهرة، الجامعية، الدار الدولي، التنظيم ،شلبي إبراهيم –)  ١(
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 ویوقعھا المتحدة األمم إشراف تحت بمعاھدة إال یتأتى ال الحقوق تلك بضمان الدول التزام إن :رابعًا -

   .األعضاء

 الحقوق ھذه  احترام عدم من المتضررین األشخاص حق إلى یشیر ما المیثاق یتضمن لم :خامسًا -

 من (34) والمادة  الدولیة، العدل محكمة إلى وبالذات الدولي القضاء إلى اللجوء في والحریات

 أمام التقاضي في أطرافًا تكون التي ھي وحدھا الدول أن على تنص المحكمة لھذه األساسي النظام

)1(المحكمة
.  

•   (Only states may be parties in cases before the court).   

 تنظیمًا وال  والحریات، الحقوق لھذه تحدیدًا المیثاق یتضمن لم حیث صحیحًا التحلیل ھذا كان وإذا

 المباشر التدخل وألمكنة  بھا، المساس من التظلم في أوالجماعات األفراد حق ذلك في بما حمایتھا لوسائل

 وھي – والحریات الحقوق ھذه على النص مجرد أن أي إنكار یمكن ال ذلك مع إنھ إال لحمایتھا المنظمة من

 مجال في ثوریة فكرة( بحق یعتبر المتحدة األمم میثاق في – للدول الداخلي السلطان صمیم من تعتبر مسـألة

 تضع أنھا إال قانونًا ملزمة غیر كانت وأن المسائل ھذه أن على الشراح یجمع ویكاد  ،)الدولي القانون

  .المنظمة لسیاسة عامة خطوطًا

 واألحكام القواعد أن  كلسن، عكس على الدولي القانون فقھاء غالبة یضم والذي :الثاني الفریق ویرى

 من غیرھا مثل ذلك في مثلھا قانونیة قوة ذات تعتبر المتحدة األمم میثاق في والواردة باإلنسان المتعلقة

 والمعاھدات واإلعالنات القرارات من العدید بإصدار الدولیة المنظمة قامت وقد  الدولي، القانون قواعد

 باحترامھا الدول التزام على ونصت  األساسیة، وحریاتھ اإلنسان حقوق على النص جمیعھا تضمنت التي

 )2(معاھدات مشروعات بعض المتحدة األمم أعدت فقد  بھا، اإلخالل عند القانونیة المسائلة یستوجب قد مما

 أغسطس 12 في الموقعة الحرب ضحایا حمایة عن األربع جنیف اتفاقیات منھا اإلنسان بحقوق تتعلق دولیة

  م،1966 دیسمبر 18 بروتوكول بھا ألحق والتي 1951 یولیة 27 في الالجئین حقوق عن واتفاقیة 1949

 واستغالل اإلنسان في التجارة مكافحة واتفاقیة  م،1952 دیسمبر 20 في للمرأة السیاسیة الحقوق واتفاقیة

 4 في األبیض الرقیق تجارة منع اتفاقیات محل حلت والتي م1950 مارس 21 في اآلخرین ودعارة

 منع حول 1956 سبتمبر 7 في جنیف واتفاقیة  م،1949 دیسمبر 2و  م،1921 سبتمبر 30و  م،1910مایو

 جرمان وسان 1890یولیو 2 في وبروكسیل 1822 سنة وفیرون فیینا معاھدات إلى أضیفت والتي الرق

                                                             

  . سابق مرجع ،شلبي إبراهيم الدولي، التنظيم –)  ١(

 . سابق مرجع الدولية، المنظماتالشافعي محمد ، –)  ٢(
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 دولیة اتفاقیات إلى باإلضافة وذلك  ،1953 دیسمبر 7 وبروتوكول م1926 سبتمبر 25 في وجنیف 1919

 االحترام من قدر لھا یتحقق وبالتالي للدول ملزمة الدولیة المعاھدات ھذه كل  شموًال، أكثر ألنھا أھمیة أكثر

)1(التطبیق عدم عند المسائلة إمكانیة الدولي النظام لھا یضمن كما التنفیذ في
. 

 الجمعیة أصدرت حیث اإلنسان حقوق حمایة تفسیر طریق في كبیرة مساھمة المتحدة األمم ساھمت وقد

 تحدید في كبیر أثر اإلعالن لھذا كان وقد )اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن( 1948 دیسمبر 10 في العامة

 وحریات حقوق اإلعالن ھذا تضمن كما  الدولي، للقانون موضوعًا اإلنساني الشخص اعتبار وتأكید

 باألمم اإلنسان حقوق لجنة وقامت  أخرى، ناحیة من واجتماعیة اقتصادیة وحقوق ناحیة من شخصیة

 الجمعیة قررت 1952 فبرایر 5 وفي  والسیاسیة، المدنیة بالحقوق عالمي تصریح مشروع بإعداد المتحدة

 االقتصادیة بالحقوق خاصة والثانیة  والسیاسیة، المدنیة الحقوق تتضمن :األولى  :وثیقین إعداد العامة

 وذلك 1966 سنة دیسمبر 16 في العامة الجمعیة بقرار الوثیقتین ھاتین إصدار تم وقد  واالجتماعیة،

 ساریة واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق الخاصة االتفاقیة أصبحت وقد  اختیاري، بروتوكول إلى باإلضافة

 والبروتوكول والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاصة االتفاقیة تدخل لم حین على 9176 ینایر 3 منذ المفعول

   .م1976 مارس 23 منذ إال النفاذ مرحلة بھا المتصل االختیاري

 لحقوق العالمي العام(  1968 عام اعتبار 1965 دیسمبر 25 في قررت قد العامة الجمعیة وكانت

)اإلنسان
 )2(

.  

    

                                                             

 . سابق مرجع ، الدولية، المنظمات في الوسيطاحمد ابو الوفا ، –)  ١(

)٢  (– www.un.org/ar/abotun/history .  
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  لثالثا الفصل

  دور األمم المتحدة 

 في تنظيم العالقات الدولية
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 األول املبحث

  املتحدة االمم تاريخ
 االسم ھذا واسُتخدم  ،"المتحدة األمم" تسمیة روزفلت .د فرانكلین األسبق المتحدة الوالیات رئیس وضع

 العالمیة الحرب خالل  ،1942 ینایر/الثاني كانون 1 في الصادر "المتحدة األمم إعالن" في األولى للمرة

 .المحور قوات ضد سویا القتال بمواصلة تعھدا حكوماتھم من دولة 26ممثلو أخذ عندما  الثانیة،

 بالمنظمة المعني المتحدة األمم مؤتمر أثناء في بلدا50 ممثلو المتحدة األمم میثاق وضع في اشترك وقد

 وقد 1945 .یونیھ/حزیران 26 إلى أبریل/نیسان 25 من الفترة في فرانسیسكو سان في عقد الذي  الدولیة،

 المتحدة والمملكة والصین السوفیاتي االتحاد ممثلو أعدھا مقترحات أساس على المفوضون ھؤالء تباحث

 یوم الخمسین البلدان ممثلو المیثاق ووقع 1944 .أغسطس/آب في أوكس دمبارتون في المتحدة والوالیات

 واحدا فأصبحت  المؤتمر، في ممثل لھا یكن لم التي  بولندا، ذلك بعد ووقعتھ .1945 یونیھ/حزیران26 

  .دولة 51 عددھم البالغ المؤسسین األعضاء من

 صدق عندما  ، 1945أكتوبر/األول تشرین 24 یوم الوجود حیز إلى رسمیا المتحدة األمم كیان وبرز

  األمریكیة، المتحدة والوالیات ،المتحدة والمملكة وفرنسا والصین السوفیاتي االتحاد من كل المیثاق على

   .عام كل من أكتوبر/األول تشرین 24 في المتحدة األمم بیوم ویحتفل .علیھ الموقعة الدول ومعظم

  األول املطلب
 املتحدة االمم ميثاق تاريخ

 الھیئات یحدد كما  وواجباتھا، األعضاء الدول حقوق ویحدد .المتحدة األمم دستور ھو: المیثاق

 من سنوات أربع بعد  ، 1945أكتوبر/األول تشرین 24 في التنفیذ حیز المیثاق ودخل  .واإلجراءات

   .التحضیر

  :المتحدة األمم میثاق بروز بھا مرت التي المراحل لتتبع األن نتطرق وسوف

  :تاریخ في جاء حیث



 
82 

 12 جیمس سانت قصر إعالن  ، 1941یونیھ/حزیران:   

 معا العمل أجل من 1941 "یونیھ/حزیران 12 في لندن في الموّقع  الحلفاء، بین المشترك اإلعالن كان

 .  المتحدة األمم إنشاء صوب أولى خطوة  ،"السلم في كما الحرب في  األخرى، الحرة الشعوب ومع

  14األطلسي میثاق  ، 1941أغسطس/آب:  

 تشرشیل، وونستون  المتحدة، الوالیات رئیس  روزفلت، فرانكلین اقترح  ، 1941أغسطس/آب 14 في

 .واألمن السالم حفظ في الدولي التعاون أجل من المبادئ من مجموعة  المتحدة، المملكة وزراء رئیس 

 "البحر عرض في "ویلز أمیر الملكي السمو صاحب سفینة ظھر على اجتماع أثناء وّقعت التي والوثیقة

 .األطلسي میثاق باسم ُتعرف

  1المتحدة األمم إعالن  ، 1942ینایر/الثاني كانون:   

 كانوا الذین الحلفاء من26 ممثلو العاصمة واشنطن في اجتمع  ، 1942ینایر/الثاني كانون 1 في

 ."المتحدة األمم إعالن "على التوقیع طریق عن األطلسي میثاق بدعم وتعھدوا المحور قوات یحاربون

 . روزفلت الرئیس اقترحھا التي  ،"المتحدة األمم "لعبارة رسمي استخدام أول الوثیقة ھذه وتضمنت

 1943،  موسكووطھران مؤتمرا:  

 والمملكة السوفیاتي االتحاد حكومات دعت  ، 1943أكتوبر/األول تشرین 30 موسكویوم في وّقع إعالن

 وأعید .واألمن السالم على للمحافظة دولیة منظمة بإنشاء االسراع إلى والصین المتحدة والوالیات المتحدة

 والمملكة السوفیاتي واالتحاد المتحدة الوالیات قادة اجتماع في جدید من الھدف ذلك أھمیة على التأكید

)1( .1943  دیسمبر/ األول كانون 1 في طھران في المتحدة
. 

 1944،  أوكس دومبارتون مؤتمر: 

 واشنطن في أوكس دومبارتون باسم ُیعرف قصر في عقد مؤتمر أثناء المتحدة لألمم مخطط أول أِعد

  ، 1944أكتوبر/األول تشرین 7 إلى سبتمبر/أیلول 21 من دامتا االجتماعات من جولتین وأثناء .العاصمة

 وھیكلھا عالمیة منظمة أھداف على والصین السوفیاتي واالتحاد المتحدة والمملكة المتحدة الوالیات اتفقت

 .  عملھا وطریقة

                                                             

 )د،ن( انتهاء الحرب الباردة منذ السيد ،االتجاهات الحديثة في دراسة النظام الدوليمنیر –)  ١(
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 1945،  یالتا مؤتمر:   

 الوزراء ورئیس تشرشیل الوزراء ورئیس روزفلت الرئیس أعلن  ، 1945فبرایر/شباط 11 في

 للمحافظة عامة دولیة منظمة  "إنشاء على تصمیمھم  یالت، في ُعقدت اجتماعات عقب  ستالین، جوزیف

  ." واألمن السالم على

 1945،  فرانسیسكو سان مؤتمر:  

 المتحدة األمم مؤتمر بمناسبة فرانسیسكو سان في دولة50 مندوبو اجتمع  ، 1945أبریل/نیسان 25 في

 یونیھ/ حزیران 25 في باإلجماع اعُتمد  مادة، 111 من میثاقا صاغوا حیث  الدولیة، بالمنظمة المعني

 بمبنى ھیربست مسرح في  التالي، الیوم في  علیھ، ووّقعوا .فرانسیسكو بسان األوبرا دار في 1945

 . القدماء للمحاربین التذكاري النصب

  الثاني املطلب

   خالل من متت التي التارخيية التطورات

   2001- : 2012عام ومنذ  1991-  2000عام منذ املتحدة األمم دور

 بھا المتعلقة األحداث نذكر بحیث المتحدة األمم دور خالل من تمت التي التطورات نتتبع سوف وبالنتیجة

  : 2012عام ولغایة 1990 عام منذ حدى على سنوات عشر لكل وبتاریخھا

 2 1990 سبتمبر/أیلول  

 .الطفل حقوق اتفاقیة سریان

 29 - 30 1990 سبتمبر/أیلول 

  والحكومات، الدول رؤساء من 71 بحضور  الطفل، أجل من العالمي القمة مؤتمر الیونیسیف عقد

 .عمل خطة واعتماد

2000 –1991   

 31 1991مایو /أیار 

 من عاما 16 بعد  النار، إلطالق وقف على أنغوال في للتحقق الثانیة المتحدة األمم بعثة مفاوضات

 .تنفیذه على واشرافھا  األھلیة، الحرب
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 3 1991 دیسمبر /األول كانون 

 المتحدة لألمم العام األمین منصب في غالي بطرس السید العامة الجمعیة تعیین

 31 1991 دیسمبر /األول كانون 

 بفضل الوطني التحریر وجبھة السلفادور حكومة بین اتفاق على  المتحدة، األمم مقر في التوقیع

  .العام لألمین الحمیدة المساعي

 31 1992 ینایر/الثاني كانون 

 الخمسة األعضاء الدول زعماء بمشاركة نیویورك في اإلطالق على األمن لمجلس قمة أول انعقاد

 ."للسالم خطة" العام األمین تقریر إلى وأفضت  عشر،

 1992 یونیھ/حزیران 

 زعماء جانیروبحضور ریودي في  ،"األرض قمة"  والتنمیة، بالبیئة المعني المتحدة األمم مؤتمر انعقاد

 الذي  ،21 القرن أعمال جدول عن متمخضا  التاریخ، في دولي حكومي تجمع أكبر  بلد، 100 عن یزید ما

 .المستدامة التنمیة أجل من عمل خطة یشكل

 17 1992 یونیھ/حزیران  

 وحفظ السالم وصنع الوقائیة الدبلوماسیة بشأن "للسالم خطة" یصدر غالى بطرس بطرس العام األمین

)1(السالم وبناء السالم
.  

 271993 أبریل\نیسان  

  المتحدة، األمم علیھ أشرفت الستفتاء نتیجة 1993  أبریــل،/نیســان 27 فــي إریتریا استقالل إعالن

 عضوا بعد ما في إریتریا وُقبلت .بأصواتھم المسجلین الناخبین مـن المائـــة فــي 98.5 من أكثر أدلى حیث

 .األفریقیة الوحدة منظمة وفي المتحدة األمم في

 1993مایو /أیار  

 وصیاغة جدیدة حكومة تنصیب الى وأفضت  المتحة، األمم من بإشراف كمبودیا في انتخابات انعقاد

 .الحرب مزقتھ الذي البلد ھذا في القتال من عاما 15 قرابة نھایة ذلك فكان  جدید، دستور

                                                             

)١  (– www.un.org/ar/abotun/history . 
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 1993 یونیھ/حزیران  

   العالم في األصلیین للسكان الدولیة بالسنة احتفاال  فیینا، في اإلنسان لحقوق العالمي المؤتمر انعقاد

 6 1994مایو /أیار 

 ..اإلنسانیة الحالة لتحسین برنامج وھو  ،"للتنمیة خطة" عن تقریرا العام األمین إصدار

 23 1994 یونیھ/حزیران 

 مراقبي بعثة موظفي من 5272 راقبھا  أبریل،/نیسان 29 إلى 26 من أفریقیا جنوب في انتخابات إجراء

 األمن مجلس رفع  مایو، /أیار 25 وفي .البلد أنحاء جمیع في المنتشرین أفریقیا جنوب في المتحدة األمم

 وبعد  یونیھ،/حزیران 23 وفي .أفریقیا جنوب على المفروضة القیود من ذلك وغیر األسلحة على الحظر

 .العامة الجمعیة عضویة الى أفریقیا جنوب عادت  عاما، 24 دام غیاب

 5–15 1994سبتمبر/أیلول 

)1(بلدا 179 عن ممثلین بحضور  القاھرة، في  والتنمیة، للسكان الدولي المؤتمر انعقاد
 

 والتنمیة المطرد االقتصادي والنمو السكان :للمؤتمر العام الموضوع وكان .مندوبا 249  فیھ وتحدث

  .المستدامة

 1994 اكتوبر/األول تشرین 

 وراقبھا  أكتوبر،/األول تشرین 29 الى 27 من تجرى موزامبیق في األحزاب متعددة انتخابات أول

 .الدولیین المراقبین من 3002 زھاء

 1995  

 .العام مدار على العالم أنحاء جمیع في المتحدة األمم إلنشاء الخمسین السنویة بالذكرى االحتفال تواصل

 ."أفضل عالم أجل من المتحدون ... المتحدة األمم شعوب نحن" السنویة الذكرى موضوع وكان

                                                             

  )٢٢(ص ٢٥/٨/٢٠٠٥تاریخ ) ٢٢٣٦(العدد  األردن الدستور، صحيفة –)  ١(
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 1995 مارس /آذار 

 التاریخ، في العالم زعماء أكبرتجمعات من واحد  كوبنھاغن، في االجتماعیة للتنمیة العالمیة القمة  انعقاد

 .االجتماعي واالستبعاد والبطالة الفقر بمكافحة االلتزام تجدید بغیة وذلك 

 26 1995 یونیھ/حزیران  

 میثاق على للتوقیع الخمسین السنویة بالذكرى احتفاال  كالیفورنیا،  فرانسسكو، سان في مؤتمر انعقاد

  .المتحدة األمم

 1995 سبتمبر/أیلول  

 تحسین أجل من الدولیة الجھود لمواصلة  بیجین، في  بالمرأة، المعني الرابع العالمي المؤتمر انعقاد

  .)1(العالم أنحاء جمیع في المرأة وضع

 22–24 1995أكتوبر/األول تشرین 

 تتویجا والحكومات الدول رؤساء بحضور المتحدة األمم مقر في خاص تذكاري اجتماع انعقاد

 .المتحدة األمم إلنشاء الخمسین السنویة بالذكرى لالحتفاالت

 10 1996 سبتمبر/أیلول 

 الجھود تاریخ في تحول نقطة في وذلك  النوویة، للتجارب الشامل الحظر التفاقیة العامة الجمعیة اعتماد

 .سبتمبر/أیلول 24 في االتفاقیة على التوقیع باب وفتح .االنتشار وعدم النووي السالح نزع إلى الرامیة

 17 1996 دیسمبر /األول كانون  

 المتحدة لألمم العام األمین منصب في  غانا، من  ،(عنان كوفي) السید  بالتزكیة،  العامة، الجمعیة تعیین

  .2001 دیسمبر /األول كانون 31 إلى 1997 ینایر/الثاني كانون 1 من للفترة

2009  –2001   

 6–8 2001 یونیھ/حزیران 

 استعراض الجراء مكرسة والعشرون الخامسة االستثنائیة الدورة المتحدة لألمم العامة الجمعیة عقد

 .2001یونیو 8 إلى 6 من الفترة في  الموئل، أعمال جدول لتنفیذ شاملین وتقییم

                                                             

  .  الدولية السياسة مجلة –)  ١(
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 25–27 2001 یونیھ/حزیران 

 المكتسب المناعة نقص متالزمة / البشریة المناعة نقص فیروس بشأن االلتزام  األعضاء الدول اعتماد

 نقص متالزمة / البشریة المناعة نقص فیروس بشأن العامة للجمعیة والعشرین السادسة  الدورة خالل

)1(المكتسب المناعة
.  

 29 2001 یونیھ/حزیران 

 .ثانیة والیة لفترة المتحدة لألمم عاما أمینا عنان كوفي السید العامة الجمعیة تعیین

 12 2001 دیسمبر /األول كانون  

 أن أجل من لعملھما ..." تقدیرا للسالم نوبل جائزة  عنان، كوفي  العام، وأمینھا المتحدة األمم ُمنحت

)2(."بالسالم وتمتعا انتظاما أكثر عالمنا یكون
 

 18–22 2002 مارس /آذار 

 آراء توافق اعتماد األعضاء الدول وتبني  ,(المكسیك) مونتیري في التنمیة لتمویل الدولي المؤتمر عقد

  .مونتیري

 8–12 2002 أبریل / نیسان 

 تشكیل تعید والتي مثیل لھا یسبق لم التي الدیمغرافیة بالتغیرات للشیخوخة الثانیة العالمیة الجمعیة اھتمام

 .العالم وجھ

 8–10 2002مایو /أیار  

 ھو األطفال بشأن الدولي والمؤتمر .شخصا  7000 من ألكثر بالطفل المعنیة االستثنائیة الدورة جمع

  .سنوات عشر من أكثر منذ نظمت فعالیة أكبر

 1 حیز ,الدولیة الجنائیة المحكمة أنشأ الذي األساسي، روما نظام دخول: 2002 یولیھ/تموز 

 تعریف حول توافق الى وتوصلت مستقلة دائمة محكمة ھي الدولیة الجنائیة المحكمة .التنفیذ

 .)1(بارتكابھا المتھمین األشخاص وعن الحرب وجرائم اإلنسانیة ضد والجرائم الجماعیة اإلبادة

                                                             

  . العالمية العربية الموسوعة –)  ١(

)٢  (– arab/index.htm/www.madariss.fr 
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 26 2002 سبتمبر / أیلول 4 – أغسطس/آب 

 من للحد التدابیر من بسلسلة وتوصي 2002 جوھانسبرغ المستدامة للتنمیة العالمي القمة مؤتمر انعقاد

  .البیئة وحمایة الفقر

 19 2003 أغسطس/آب  

 الحدیقة وافتتاح السالم خدمة في أرواحھم فقدوا الذین المتحدة األمم لموظفي تذكاري نصب نصب

 . نیویورك  المتحدة، األمم مقر في العامة األمانة مبنى حدیقة من الشمالیة

 31 2003 أكتوبر/األول تشرین 

 .)2(الفساد لمكافحة المتحدة األمم تفاقیة اعالن

 10–12 2003 دیسمبر /األول كانون  

  الثانیة والمرحلة .جنیف في بلدا 175  المعلومات مجتمع حول العالمیة القمة من األولى المرحلة انعقاد

)العمل لخطة المبادئ إعالن(  2005 نوفمبر 18 إلى 16 من الفترة في تونس في
 )3(

. 

 24 2005ینایر / الثاني كانون  

 .النازیة االعتقال معسكرات لتحریر 60 ال بذكرى المتحدة لالمم العامة للجمعیة  28 ال الدورة انعقاد

 11 2005 فبرایر / شباط 

 .فرانسیسكو سان في وقع الذي لمیثاقھا الستین بالذكرى المتحدة األمم احتفال

 13 2005 أبریل / نیسان 

 . )4(النووي اإلرھاب أعمال لقمع الدولیة االتفاقیة العامة الجمعیة اعتماد

   

                                                                                                                                                                                              

  )٢٠١٢(االردن :طباعة المطبعة االقتصادية ،عمان. الخاصة الدولية الجنائية المحاكمعال عباسي ، –)  ١(

)٢  (– ar/abotun/history/www.un.org  

 )١٥(ص ٢٥/١٠/٢٠١٠تاريخ ) ١٣٧٥(العدد . االردن . األنباط صحيفة –)  ٣(

 . العالمية العربية الموسوعة –)  ٤(
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 8 2005 مارس /آذار 

 .البشر استنساخ بشأن إعالنا األعضاء الدول واعتماد ،بالطفل المعنیة االستثنائیة الدورة انعقاد

 8 2005مارس /آذار   

 .)1(البشر استنساخ بشأن إعالنا األعضاء الدول واعتماد ،بالطفل المعنیة االستثنائیة الدورة انعقاد

 14–16 2005 سبتمبر/أیلول 

 التخاذ والحكومات الدول رؤساء من 170 من أكثر ویضم 2005 لعام العالمي القمة مؤتمر انعقاد

 األمم وتعزیز ،القانون وسیادة اإلنسان وحقوق الجماعي واألمن والسالم التنمیة مجاالت في قرارات

  .المتحدة

 7 2005 أكتوبر/األول تشرین  

 البرادعي محمد العام ومدیرھا الذریة للطاقة الدولیة الوكالة الى للسالم نوبل جائزة نوبل لجنة منحت

 للطاقة السلمي االستخدام أجل من والعمل ،الذریة للطاقة العسكري استخدام منع إلى الرامیة لجھودھا"

  ." النوویة

 24 2005 أكتوبر/األول تشرین 

 .الستین السنویة بالذكرى المتحدة األمم احتفال

 20 2005 دیسمبر /األول كانون 

 سالم لتحقیق الصراع من الخارجة البلدان لمساعدة السالم بناء لجنة المتحدة لألمم العامة الجمعیة إنشاء

  .)2(دائم

 15 2006 مارس /آذار 

 اإلنسان حقوق انتھاك حاالت ھومعالجة الرئیسي وھدفھ .اإلنسان حقوق ومجلس العامة الجمعیة إنشاء

 .توصیات وتقدیم

  

                                                             

  .١٩٨٦في مجال الوظيفة الدولية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،  الدولية المنظمات مسؤوليةجمال ندا –)  ١(

 مرجع سابق. األردن الدستور، جريدة –)  ٢(
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 13 2006 أكتوبر/األول تشرین 

 .المتحدة لالمم العام االمین لمنصب مون كى بان العامة الجمعیة تعیین

 12 2007 أكتوبر/األول تشرین  

 جائزة في  األبن، (غور آل) أرنولد ألبرت والسید المناخ بتغیر المعني الدولي الحكومي الفریق تشارك

 .البشریة األنشطة عن الناجم المناخ تغیر بشأن المعرفة نشر في لجھودھما نظرا 2007 لعام للسالم نوبل

 3 2008مایو /أیار 

  اإلنسان، حقوق بشأن دولیة معاھدة أول وھي  التنفیذ، حیز اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة دخول

 .المدني المجتمع بمشاركة بشأنھا التفاوض تم

 12 2010 ینایر/الثاني كانون  

 ألف 300 مقتل في الزلزال وتسبب  ھایتي،  رختر، مقیاس على درجات 7 بقوة  مدمر، زلزال ضرب

 أكثر إحدى جعلھا مما  المتحدة، األمم أسرة أعضاء من فردا 101 سقط فیمن وسقط .واسع ودمار شخص

 .المتحدة لألمم التابعة السالم حفظ عملیات تاریخ في فتكا الكوارث

 2 2010 یولیھ/تموز 

 الجنسین بین بالمساواة معني كیان والھیئة .للمرأة المتحدة األمم ھیئة تنشئ المتحدة لألمم العامة الجمعیة

  .)1(المرأة وتمكین

2020  –2011  

 25–27 2011 یونیھ/حزیران  

 لفترة المتحدة العاملألمم األمین منصب في مون - كي بان السید تعین المتحدة لألمم العامة الجمعیة

  )2(ثاني

   

                                                             
)١  (– ?qsearsh/noode/www.lawjo.net   
)٢  (– home/searsh?q=/www.aljazeera.net  
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 2011 یولیھ/تموز  

 استفتاء اجراء بعد  ،2011 یولیھ/تموز 9 في السودان عن رسمیا السودان جنوب جمھوریة انفصال

 العضورقم بوصفھا السودان جنوب جمھوریة وقبلب .2011 ینایر/الثاني كانون في دولي اشراف تحت

  )1(2011 یولیھ/تموز 14 بتاریخ المتحدة األمم في 193

 31 2011 أكتوبر/األول تشرین  

 .)2(نسمة ملیار سبعة إلى یصل العالم سكان عدد

 2012 یونیھ/حزیران  

 من الفترة في بالبرازیل  جانیرو، ریودي في 20+  المستدامة بالتنمیة المعني المتحدة األمم مؤتمر عقد

 إلى ترمي جدیدة سیاسات على ھواالتفاق المؤتمر من الغرض وكان .2012 یونیھ/حزیران 22 إلى 20

 الوثیقة األعضاء الدول اعتمدت  المؤتمر، ختام وفي .البیئیة والحمایة العالمیة االقتصادیة التنمیة تعزیز

   نبتغیھ الذي المستقبل:20 +لریو الختامیة

 29 2012 نوفمبر/الثاني تشرین  

 األمم عضوفي غیر مراقب دولة صفة فلسطین  منح لصالح تصوت المتحدة لألمم العامة الجمعیة

).3( .(A/RES/67/19) القرار المتحدة
 

 

                                                             

 مرجع سابق االردن . األنباط صحيفة –)  ١(

 مرجع سابق االردن.  الدستور صحيفة –)  ٢(

)٣  (– www.un.org/ar/abotun/history . 
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 الثاني املبحث

 عهد يف الدوليني والسلم األمن وبسط السالم حفظ عمليات يف ودورها املتحدة األمم حتديات

  الباردة احلرب بعد ما

 

  : الباردة الحرب بعد ما عھد في السالم لحفظ المتحدة األمم عملیات تحدیات

 وقد .العالمیین والسالم األمن حفظ مسئولیة عاتقھا على المتحدة األمم أخذت ،1945 عام إنشائھا منذ

 االستقرار على الحفاظ إلى  واستفحالھا، األزمات وقوع منع من دورھا یمتد كمنظمة میثاقھا واضعو تخیلھا

 ثالث تحقیق فى المتحدة األمم دور تحدد آخر وبمعنى .بالتوترات العامرة المناطق فى ممكنة فترة ألطول

  .السالم بناء ،السالم حفظ  السالم، تحقیق: مھام

 العون وتقدیم  الدبلوماسیة، الجھود ممارسة على ارتكزا قد السالم وبناء ،السالم تحقیق مفھوما كان وإذا

 األمم میثاق تحدث حیث ،غامضًا بقى السالم حفظ مفھوم فإن  الوطنیة، مؤسساتھا بناء أجل من للدول

 تشھد التى المناطق فى واألمن السالم باستعادة تكلیفھم یتم عسكریة صفة لھم أشخاص عن المتحدة

  ! المھمة ھذه لتنفیذ القوة استخدام فى الحق لھم یكون أن دون من ولكن ،صراعات

 السالم لتحقیق المتحدة األمم جھود فى عنھا غنى ال أداة السالم حفظ قوات كانت الغموض ھذا ورغم

 مراقبة عملیات فى ومؤخرًا  المتحاربة، القوات بین والفصل ،النار إطالق وقف اتفاقات مراقبة عبر

 میثاق فى الواردة النصوص غموض أن اتضح  الباردة، الحرب نھایة ومع  .البلدان بعض فى االنتخابات

 مأزقا خلق قد  محددة، مھام بأداء تكلف حین السالم حفظ قوات تلعبھ الذى الدور حدود حول المتحدة األمم

 لتحقیق المحتملة التــدابیـر مواده من مادة 111 مدى على یتناول لم المتحدة األمم فمیثاق .متعددة طبیعة ذا

 ،للنزاعات التطوعیة التسویات یغطى كان المیثاق من السادس الفصل أن حین وعلى  السالم، حفظ مھمة

 حفظ لقوات الممنوحة الصالحیات حدود صراحة یذكر أن دون التنفیذ أفعال عن تحدث السابع الفصل فإن

 -بسخریة - للقول - المتحدة لألمم السابق العام السكرتیر - ھمورشولد داج بـ حدا الذى األمر وھو  السالم،

  .! المیثاق من ونصف ستة رقم المادة فى ذكرت قد الصالحیات ھذه حدود أن
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 األول املطلب

  السالم حفظ عمليات تطور

  

 تنفیذھا تم التى المھام من العدید خالل من انبثقت بل ،مسبقًا توضع لم السالم حفظ وتقالید مبادئ أن

 التى السالم حفظ عملیات على الضوء نلقى سوف ،والتقالید المبادئ ھذه تبلورت كیف فھم أجل ومن.فعًال

  .الیوم وحتى الباردة الحرب منذ المتحدة األمم بھا قامت

 كانت الباردة الحرب فخالل  السالم، حفظ لعملیات ذھبى عصر یوجد ال أنھ ماكدیرمت انتونى یقول

 رحل التى المناطق وبعض ، األوسط الشرق منطقة على واقتصرت  قلیلة، عمومًا السالم حفظ عملیات

 ثالث إلى التاریخ ھذا نقسم سوف السالم حفظ مفھوم تاریخ تطور قراءة ولتسھیل.حدیثُا االستعمار عنھا

  . السالم حفظ قوات أجیال من جیًال منھا كل شھد ،فترات

 دولیة طوارئ قوة أول المتحدة لألمم العامة الجمعیة أنشأت ،1956 عام السویس أزمة اندالع عقب

 األراضى من واإلسرائیلیة والبریطانیة الفرنسیة القوات انسحاب على باإلشراف القوة ھذه وكلفت

  .غزة وقطاع سیناء جزیرة شبھ فى مراقبة دوریات إنشاء وكذلك  المصریة،

 وفى ،(1964-1960) عامى الكونغوبین فى السالم استعادة بمھمة قامت أخرى بعثة تكوین  ذلك، وتال

  والیونانیین، األتراك القبارصة بین الفصل بمھمة وكلفت قبرص جزیرة فى أخرى قوة شكلت  ،1964 عام

 وإسرائیل الدولتین بین النار إطالق وقف لمراقبة وسوریا مصر فى 1973 عام أخرى بعثة عملت كما

 من اإلسرائیلیة القوات انسحاب على باإلشراف بعد فیما القوة ھذه كلفت ثم  النار، إطالق وقف قرار عقب

  . 1978 عام لبنان جنوب

 التى المبادئ من العدید وبلورت الھامة الدروس بعض المتحدة األمم تعلمت  المھمات، ھذه كل ومن

 بریان/سیر السیاسیة للشؤون المتحدة لألمم المساعد العام لألمین وطبقًا ،السالم حفظ عملیات تحكم باتت

  الشریكة، األطراف اتفاق مثل  السالم، حفظ قوات لنشر محددة سیاسیة شروط ھناك كانت اوركارث

 توجیھ عن 1956 عام السویس عملیة منذ مسئوال أصبح الذى األمن مجلس من المستمرة المساعدة وتقدیم

 المنظمة فى األعضاء الدول بعض واستعداد  النفس، عن الدفاع حالة فى فقط القوة واستخدام  القوات، ھذه

  .)1(العملیات ھذه لتمویل األمن ومجلس الدولیة

                                                             
  (1996) القاھرة، شمس، عین مكتبة ،المعاصرة وقضایاھا أصولھا:الدولیة العالقات البدیع، عبد أحمد –)  ١(
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  طویلة لفترة مھمتھا أداء فى تستمر عندما السالم حفظ قوات أن حقیقة برزت  السابقة، العملیات كل وفى

  فیھا، تتمركز التى للبلدان الداخلیة السیاسات فى فاعًال طرفًا تصبح فإنھا ،)الزمان من عقد على تزید قد(

 العملیات فى ضلوعھا یؤكد تأثیرًا المجتمعات ھذه فى وتؤثر متنوعة بمھام تقوم القوات ھذه كانت حیث

 وتوزیع  الحروب، شردتھم لمن اإلیواء مالجئ وإقامة  الطبیة، الخدمات تقدیم مثل واالقتصادیة السیاسیة

 لألمم السابق العام األمین غالى بطرس بطرس .د أشار وقد .وغیرھا  العائالت، شمل وجمع ،األغذیة

 تركزت قد الباردة الحرب أثناء السالم لحفظ المتحدة األمم نفذتھا التى عملیة عشرة الثالث أن إلى المتحدة

 الصراع طرفى من أى تحریك عدم من والتأكد  العازلة، المناطق وحمایة  النار، إطالق وقف مراقبة على

 الفرصة إعطاء المھمات ھذه من الھدف وكان ،علیھا المتفق النار إطالق وقف خطوط من أبعد لقواتھ

  .للنزاع سلمیة تسویة إلى الوصول أجل من للتفاوض القرار لصانعى

 انتھاج نتیجة السابق السوفیتى باالتحاد لحقت التى التغییرات عقب - 1988 عام الباردة الحرب بنھایة

 الشرق بین والمنافسات الصراعات حدة كبیر حد إلى انخفضت ،-والبریسترویكا الجالسنوست سیاسة

 التى العملیات بحجم یتعلق فیما فقط لیس  التفاؤل، من مسبوقة غیر مرحلة فى بعدھا العالم ودخل  والغرب،

 شھدت فقد .السالم حفظ قوات بھا كلفت التى للمھام الواسع بالمدى أیضًا ولكن  تنفیذھا، المطلوب من أصبح

 عام ففى .1945 عام منذ ماتم كل یفوق بشكل السالم حفظ عملیات حجم اتساع 1989 عام بعد السنوات

 حین وعلى  عملیة، 18 إلى 1993 عام ارتفعت  السالم، لحفظ مھام خمس المتحدة األمم نفذت  ،1988

 ارتفع العدد ھذا فإن  شخصًا، 9950 حوالى 1989 عام السالم حفظ بعثات فى المشاركة القوات عدد كان

 16 فى مشاركین جندى 65.000 ھناك كان ھؤالء ضمن ومن ،1993 یولیوعام حتى فرد 80.000 إلى

  .)1(العالم بقاع شتى فى السالم المتحدةلتحقیق لألمم ةبعث

 مثل الجدیدة المھام مع جنب إلى جنبًا السالم حفظ لقوات التقلیدیة المھام استمرت  الجیل، ھذا وفى

 وتدریب  الالجئین، توطین وإعادة  اإلنسان، حقوق أوضاع ومراقبة  االنتخابات، إجراء فى المساعدة

 أھم ومن .بعضھا وتسریح المتحاربة القوات سالح ونزع  اإلنسانیة، اإلغاثة جھود وحمایة  البولیس، قوات

 مراقبة وعملیة ،(1990-1989) نامیبیا فى للسكان المساعدات نقل عملیة  الجیل، ھذا شھدھا التى العملیات

 .(1993-1992) كمبودیا فى السلطة نقل على االشراف وعملیة ،(1995-1991) السلفادور فى تقلیدیة

 حفظ قوات منحت  المناطق، تلك فى المتحدة األمم لجھود وكتقدیر  العملیات، ھذه أھمیة على وكعالمة

 التمھید فى الفعال دورھا بسبب الجائزة ھذه تستحق أنھا وقیل  ،1988 عام للسالم نوبل جائزة السالم

  .العالم بقاع من بقعة من أكثر فى الحقیقیة السلمیة للمفاوضات

                                                             
 .(1996) القاھرة، شمس، عین مكتبة المعاصرة، وقضایاھا أصولھا:الدولیة العالقات البدیع، عبد أحمد –)  ١(
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   الثاني املطلب
  السالم حفظ قوات من اجلديد اجليل

 وعملیًا  السالم، حفظ قوات من والثالث الثانى الجیلین بین تداخل عن نتحدث أن یمكننا  األمر، واقع فى

 الفصل إلى استنادًا األكثر بأنھا الجیل ھذا عملیات وتمیزت  ،1990 عام منذ الظھور فى الثالث الجیل بدأ

 وتنسیق تحسین إلى الماسة الحاجة الثانى الجیل عملیات أظھرت ما وبقدر  .المتحدة األمم میثاق من السابع

 حقوق أوضاع مراقبة وعملیات اإلنسانیة العملیات بمتطلبات الوفاء ألجل السالم حفظ قوات ومھام قدرات

 للتمویل المتحدة األمم افتقار أیضًا أظھرت فقد  التقلیدیة، العسكریة والمھام االجتماعیة والتنمیة االنسان

 .األعضاء الخمس الدول رأسھم وعلى المنظمة أعضاء قبل من والسیاسى اللوجستیكى للدعم وكذلك الالزم

 الوساطة جھود على والتركیز السالم حفظ عملیات تقلیص إلى تتحول الدولیة المنظمة جعل الذى وھواألمر

 كان وھومقترب اإلقلیمیة، المنظمات أوعبر منفردة الدور بھذا للقیام األعضاء الدول وفوضت .السیاسیة

 العام األمین عنھا أعلن التى اإلصالح خطة من جزء إلى یتحول أن قبل الماضى فى محدود بشكل قائمًا

  . 1997یولیو 16 فى عنان كوفى الحالى

 أن اتضح فقد  الثانى، الجیل اعترضت التى للمشاكل نتیجة السالم حفظ قوات من الثالث الجیل ظھر لقد

 أیضًا اتضح كما بكفاءة، المھام ھذه أداء من المتحدة األمم لتمكین الالزمة الموارد یقدم لم الدولى المجتمع

 الدعم بدون األخص وعلى - األمن مجلس فى الدائمین الخمسة األعضاء الدول من السیاسى الدعم بدون أنھ

 أن السالم حفظ لعملیات یمكن ال  -السالم حفظ لقوات تقدیمھ المتحدة الوالیات على یتوجب الذى اللوجستى

  . تنجح أو تتم

 المتحدة األمم تدخل كان إذا ما حول تساؤالت أیضًا الثانى الجیل عملیات أظھرت  آخر، مستوى وعلى

 المعروفة الثالثة مبادئھا مع یتواءم والصومال وكمبودیا والبوسنة انجوال فى حدث كما البلدان بعض فى

 عن الذاتى الدفاع فى فقط القوة استخدام النزاھة،  النزاع، فى المتحدة األمم بتدخل النزاع أطراف كل قبول(

  ؟)1( )النفس

                                                             
 .المرجع السابق المعاصرة، وقضایاھا أصولھا:الدولیة العالقات البدیع، عبد أحمد –)  ١(
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   الثالث املطلب
 السالم حفظ عمليات حتديات

  النزاع، أطراف كل من مقبوًال یكن لم المتحدة األمم تدخل أن  أوكلھا، العملیات ھذه بعض أظھرت لقد

 القوات ھذه عجز كان كما  كبیرة، عسكریة لمخاطر السالم حفظ قوات تعریض إلى أدى الذى األمر وھو

  محتواه، من السابع الفصل نصوص وفق القوات ھذه إرسال مبدأ إفراغ فى سببًا المھام بعض أداء عن

 معادیة أجواء فى السـالم أوحفظ تحقیق مھمة تنفیذ أن أیضًا واتضح .المتحدة األمم مصداقیة فى والتشكیك

 القوة استخدام مبدأ وضع یقتضى  معھا، التعامل السالم حفظ قوات من الثالث الجیل على أصبح التى كتلك

    المثال، سبیل وعلى .االحیان أغلب فى یحدث وھومالم ،التنفیذ موضع الذاتى للدفاع

 أثناء سربرنیتشیا مدینة فى آمنة منطقة إنشاء عن 1995 یولیوعام فى أعلنت المتحدة األمم أن رغم

 القوات اجتیاح أمام تمامًا عاجزة ووقفت المنطقة ھذه حمایة من تتمكن لم إنھا إال ،البوسنة فى الحرب

  المسلمین، المدنیین من آالف عدة ضحیتھا راح جماعیة مجازر إلى االجتیاح ھذا وأدى ،للمدینة الصربیة

 لحمایة القوة استخدام یشمل یكن لم السالم حفظ لقوات ممنوحًا كان الذى التفویض أن بعد فیما واتضح

 وكما  ھناك، ماجرى بسبب كلھ العالم فى الشعبى العام الرأى انتقادات المتحدة األمم تحملت وقد .المدنیین

 األمر وكان ،بالتعقید تمیزت قد الثانى الجیل فترة فى الدولیة للصراعات العامة البیئة بیترودیمیتروفإن یقول

 بیردل ماتس یقول كذلك .یحدث وھومالم بھا المكلفة المھام لتنفیذ مواردھا وزیادة المتحدة األمم دعم یقتضى

 الدمج ألن  السالم، حفظ ومھمة  السالم، تحقیق مھمة بین للتفریق الماسة الحاجة أظھرت التجارب ھذه أن

  .كبیرة وسیاسیة عسكریة مخاطر ظھور إلى أدى  مثًال، الصومال فى حدث كما بینھما

 على ولیس العملیات بكفاءة العنایة على أكثر تركز وباتت  التجارب، ھذه من المتحدة األمم تعلمت لقد

 نھایة منذ .المستقبلیة التحدیات لمواجھة إصالحات إجراء عنان كوفى اقترح  ،1997یولیو وفى .حجمھا

 فى السیر الدولیة المنظمة حاولت البدایة وفى ،المتحدة األمم إلصالح عدیدة دعوات ظھرت الباردة الحرب

 عن األعضاء الدول إحجام نتیجة المبكرة الفترة ھذه فى اإلصالح تعثر وقد.واألقلمة ،اإلصالح:طریقین

 دفع حتى یمكنھا ال إنھا المتحدة الوالیات ورأت ،اإلصالحات ھذه مثل إلجراء للمنظمة المالى المكون تقدیم

 قد اإلداریة اإلصالحات ھذه ترى أن قبل المنظمة إلى سنوات عدة عبر علیھا تراكمت التى المتأخرات

)1(التنفیذ موضع وضعت
.  

                                                             

  في المتحدة األمم أبوطالب، حسن . ، العلیم عبد طھ . نافعھ، حسن . ، أغا ألفت .االمم المتحدة في خمسين عاما –)  ١(

 )١٠٨(ص . (1996) القاھرة، واإلستراتیجیة، السیاسیة الدراسات مركز مطبوعات عامًا، خمسین
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 مناطق فى االستقرار على الحریصة والقوى اإلقلیمیة المنظمات دور تفعیل بمعنى األقلمة سیاسة أما

 إلى وأدت  جرائھا، من نشأت التى المخاطر بسبب أیضًا تعثرت فقد  النزاعات، بحل وتفویضھا معینة

  .نفسھا المتحدة األمم مصداقیة فى التشكیك

 طبیعة ذات إجراءھا المتحدة األمم على یتعین التى اإلصالحات أن على مؤخرًا عنان كوفى شدد وقد

 علیا إداریة مجموعة إنشاء :إنجازھا تم التى اإلصالحات ومن .واحدة بضربة تحقیقھا یمكن وال تطوریة

 علیھا یشرف آلیة إنشاء وكذلك .المختلفة المتحدة األمم أفرع بین ممكن تنسیق أفضل وتحقیق التداخل لمنع

 لتسھیل حالیًا الدولیة المنظمة تسعى كذلك .المیزانیة وإصالح النفقات خفض أجل من وكفء صغیر فریق

 ضاعت قد الثمینة الفرص من الكثیر أن بوضوح ظھر حیث  األمن، مجلس فى القرارات اتخاذ إجراءات

 حفظ قوات لتحركات مسبقة خطط وضع بمسألة یتعلق فیما نفسھ األمر.القرار صناعة قنوات متاھة فى

 لدیھا یكن ولم ،الخطط ھذه مثل وجود افتقدت قد قبل من نفذت التى العملیات معظم أن اتضح حیث ،السالم

 السالم حفظ فى مشاركة دولة كل قوات وكانت  فیھ، تعمل الذى المیدان عن كفء معلومات جمع جھاز

 العناصر ھذه بین تنسیق یوجد وال ،صفوفھا فى المتواجدة االستخبارات عناصر على منفرد بشكل تعتمد

 تعمل  ذلك، ألجل .المتوافرة المعلومات تقییم فى التضارب من نوعا خلق الذى األمر البعض وبعضھا

 الرئیسیة القیادة وبین السالم حفظ لقوات المختلفة العملیات بین االتصال سبل تحسین على الدولیة المنظمة

  . نیویورك فى مقرھا فى

 معاون فوج وتشكیل ،العامة السكرتاریة فى مركزى تخطیط وكالة تأسیس على االتفاق جرى ،ومؤخرًا

 ،إلیھا تتوجھ أن یتوجب التى المواقع فى لھا الالزمة المعدات وتخزین السالم حفظ قوات احتیاجات لتأمین

 وتحسین  ذلك، إلى الحاجة عند ممكن وقت بأسرع بالطائرات القوات ھذه إلخالء مسبقة خطط ووضع

 لتأمین الضروریة بالمعلومات القوات ھذه مد تتولى استخبارات عناصر وتأمین  المبكر، اإلنذار قدرات

  . )1(تحركاتھا

 وھوما  األغراض، ھذه بكل تفى تكن لم 1992 عام قدمت التى اإلصالح خطة أن  بالذكر، والجدیر

 مشكلة كأھم ذاتھ األمن مجلس إصالح مشكلة تبقى ولكن .إضافیة قوة الحالى العام األمین القتراحات یعطى

 العدید وكان  وقانونھ، تشكیلھ على تعدیالت إدخال محاوالت كل فشلت حیث  حالیًا، المتحدة األمم تواجھ

 البعض طالب فیما .للعالم الجغرافى التمثیل األمن مجلس یعكس أن ضرورة على شددوا قد الخبراء من

 المملوك یعد لم ألنھ  العضویة، الدائمة الخمس للدول الفیتـوالمملوك حق وتعدیل ،المجلس بتوسیع اآلخر

                                                             
 مركز مطبوعات ،عامًا خمسین  في المتحدة األمم أبوطالب، حسن . ، العلیم عبد طھ . نافعھ، حسن . ، أغا ألفت –)  ١(

 مرجع سابق . (1996) القاھرة، واإلستراتیجیة، السیاسیة الدراسات
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 من %13 بـ تسھم الیابان مثل دولة تكون أن المناسب من یعد لم ألنھ  العضویة، الدائمة الخمس للدول

 الیابان أن  أیضًا، الخلیج أزمة أظھرت وقد .اإلسھام ھذا حجم توازى قوة لھا ولیس  المنظمة، میزانیة

 التى القرارات فى اإلسھام ھذا یوازى دور لھم یكون أن دون التحالف قوات دعم فى ساھمتا قد وألمانیا

  . األزمة وبعد أثناء األمن مجلس عن صدرت

  الخلیج، أزمة معالجة فى مركزى بدور المتحدة األمم قیام فى رأوا المتفائلین بعض أن من الرغم وعلى

 البعض أن إال  الدولیة، الصراعات حل فى رئیسى كفاعل المفترضة لمكانتھا المنظمة استرداد على مؤشرًا

 الحصول فقط ھدفت ما بقدر  بدورھا، إلیمانھا الدولیة المنظمة إلى تلجأ لم المتحدة الوالیات أن رأى اآلخر

 المتحدة األمم شرعیة على المسلك لھذا المدمر األثر من ھؤالء حذر وقد  األزمة، فى التدخل شرعیة على

  .مستقبًال بھا ستنھض التى العملیات وعلى

 الدول توافق أن یتوقع ال حیث  المنال، بعید أمًال ستبقى األمن مجلس إصالح مسألة فإن  حال، أیة وعلى

 نتیجة ظھر الذى - التضارب فھى األخرى المشكلة أما .إصالحات اى إجراء على فیھ العضویة الدائمة

 .العولمة تطرحھا التى السیادة مفھوم وضع فى المتمثل - الدولیة عبر الصراعات معدل وارتفاع العولمة

 القادمة األجیال حمایة بمھمة الواقع فى كلفت بل  والدول، الحكومات حمایة ألجل تتأسس لم ،المتحدة فاألمم

 یظل العالم فى مكان أى فى التدخل فإن  میثاقھا، من السابع الفصل نص وحسب .الحروب أخطار من

  .آخر طرف على باالعتراض دولى طرف أوقیام  العالمى، السالم یھدد ما بوقوع مشروطًا

 صدام على تطبیقھ تم قد العولمة عن الناتج الجدید المقترب أن سنجد الخلیج أزمة إلى نظرنا ما وإذا

 والسافر الشامل التدخل شرع والذى  ،1991 لعام  687 رقم القرار األمن مجلس استصدر حیث  حسین،

 ،مراقبة قوات إنشاء ،الحدود ترسیم  األسلحة، من معینة أنواع إزالة:العراقیة السیادة فى رالمبر أوغیر

  . العراقیة النفط لصادرات سقف تحدید

 الالجئین ھروب واصفًا العراق فى الكردیة األقلیة لحمایة إجراءات لتطبیق دعا فقد  ،688 القرار أما

 مقبوًال یعد لم جرینوود كریستوفر وصف حد وعلى  العالمى، السالم على خطـرًا یشــكل بأنھ األكراد

 مؤسساتھا انھارت دولة أوإلنقاذ  شعبھ، یقتل نظام ضد الخارجى التدخل لمنع السیادة مبدأ وراء االختباء

 القرار األمن مجلس أصدر حیث 1998 كوسوفوعام فى حدث نفسھ واألمر .شاملة فوضى حالة فى ودخلت

  .)1(لسیادتھا خاضع أقلیم من قواتھا لسحب الیوغسالفیة الحكومة دعا الذى 1199 القرار وتاله  ،1160رقم

                                                             
 اللجنة إلى مقدم الباردة، مبحث الحرب إنتهاء منذ الدولي النظام دراسة في الحديثة بدوي، اإلتجاهات محمود منير – ) ١(

 )د،ن( .مصر:التجارة، أسيوط السياسية، كلية للعلوم الدائمة
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 بعض ألداء اإلقلیمیة للمنظمات المتحدة األمم تفویض لتقبل متزاید استعداد ھناك أصبح  عام، وبشكل

 ھذه لمثل الالزم والتمویل السیاسى الدعم مشاكل على المتحدة األمم تغلب احتمال یعنى وھوما  المھام،

 - بالفعل أوصى بأنھ ،1997یولیو 16 فى صرح قد عنان كوفى المتحدة لألمم العام األمین وكان .العملیات

 فى نشطًا دورًا متحالفة قوات وأى اإلقلیمیة المنظمات تلعب بأن - تنفیذھا المطلوب اإلصالحات إطار فى

  . السالم حفظ عملیات

 على ینص ال المتحدة األمم میثاق أن إذ ،عكسیة نتیجة الى تؤدى قد الجدیدة االستراتیجیة ھذه ولكن

 أمرًا التفویض ھذا یكون أن یمكن وأیضًا  اإلقلیمیة، المنظمات الى المتحدة األمم مھام تفویض إمكانیة

 األمم تھمیش إلى الطویل المدى على یؤدى أن یمكن حیث  المرسومة، حدوده عن خرج ما إذا خطیرًا

 على) جریفین یقول وكما  الدولیة، الصراعات فى خارجى العب مجرد إلى تتحول بحیث ذاتھا المتحدة

 األقلمة سیاسة أن إال ،حالیًا المتحدة األمم تعانیھا التى لألزمات مبتكرًا حًال تمثل المنظمات ھذه أن من الرغم

 األمم من حیادیة أقل طبیعتھا فى تكون قد والتى  الخارجیة، التدخالت مع الواسع التسامح إلى تقود قد

  .ودقیق صارم بشكل مراقبة لیست ممارساتھا وتكون ،المتحدة

  : المستقبلیة السالم حفظ قوات: أوًال

 الدروس من كوسوفوالعدید حرب أثناء الناتوفى وحلف المتحدة األمم بین نشأت التى العالقة أظھرت لقد

 .إصالحھا وضرورة أھمیة إلى نبھت كما  قائمة، مازالت المتحدة األمم إلى الحاجة أن أوضحت إذ  الھامة،

 من المتحدة الوالیات اتبعتھ تكتیكا األغلب فى ذلك وكان  الدولیة، المنظمة دور تحیید تم  الحرب، ھذه ففى

 بقوة تسعى المتحدة األمم كانت  النھایة، وفى .الفیتو لحق أوروسیا الصین استخدام احتمال لتفادى جانبھا

 علیھا  بدایتھا، من عملیة أى فى االنخراط - مستقبال - المتحدة األمم أرادت ما إذا ولكن  .الشــرعیة لتحقیق

 . )1(العملیات ھذه بمثل للنھوض الضروریة األساسیة والبنیة المیزانیة تؤمن أن

 أكثر والعسكریة اإلنسانیة الطبیعة ذات العملیات فى قوتھا بكل تتدخل لكى حالیًا تحتاج المتحدة األمم ان

 بإعادة والخاص  ،1999 ینایر فى األمن مجلس من الصادر 1244 القرار أثبت وقد .مضى وقت أى من

 االلتزام المتحدة األمم أرادت ما وإذا .لجھودھا الماسة والحاجة الدولیة المنظمة دور كوسوفوحیویة تعمیر

 بحفظ الخاصة أجندتھا فى النظر تعید أن فعلیھا  الحروب، أخطار من القادمة األجیال وحمایة بمیثاقھا

 تغیرت ومثلما ،السالم حفظ عملیات من الجدید الجیل لدعم الكافیة والقوة  للتمویل، تحتاج إنھا .السالم

 . السالم حفظ مھمة طبیعة تغییر نتوقع أن یجب ،حالیًا الحروب طبیعة

                                                             
 مركز مطبوعات ،عامًا خمسین  في المتحدة األمم أبوطالب، حسن . ، العلیم عبد طھ . نافعھ، حسن . ، أغا ألفت –)  ١(

 )١٣١(ص . (1996) القاھرة، واإلستراتیجیة، السیاسیة الدراسات
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  : السالم حفظ عملیات تطور: ثانیًا

 بین الصراع بسبب تنفیذه تعطل قد المیثاق علیھ نص الذي الجماعي االمن نظام تطبیق أن القول سبق

 حفظ عملیات فإن ولذلك ،السوفیتي االتحاد بقیادة والشرقي ،المتحدة الوالیات بقیادة الغربي المعسكرین

  فقط لیس التأثر ھذا  بدا وقد ،الصراعیة الدولیة البیئة بھذه بشدة تأثرت االقلیمیة الصراعات وإحتواء السالم

 أیضًا ولكن ،الحرب أركان لجنة إنشاء وتجمید دولي جیش تشكیل وتعطل المیثاق مواد اعمال عدم في 

 مجال في الصالحیات بعض العامة الجمعیة وتخویل ،االمن مجلس إختصاصات على االلتفاف محاولة في

 الصراعات وإحتواء السالم لحفظ جدیدة وألیات أشكال إستحداث في ثم ،الدولیین والسالم االمن حفظ

  . ألخرى حالة من نجاحھا إختلف ،األقلیمیة

 ،بعینھا تاریخیة لحظة في الدولیة العالقات لطبیعة عاكسة مرآة بإعتبارھا المتحدة االمم أن االمر واقع

 توزع وبمدى ،أوالتعاون الصراع حیث من الكبریین القوتین بین العالقة بحالة تتأثر أن طبیعیًا كان فقد

 بحالة الصراعات ھذه وعالقة ،الناشئة الصراعات وبنمط ،واألقلیمي الدولي الصعید على القوة مصادر

 للعملیة المحلیة االطراف قبول وبمدى ،وبعضھا الكبرى القوى بین أوالتنافس أوبالتعاون الصراع

 تنحصر أن یمكن مدى أي وإلى ،ذاھا العملیة طبیعة تحدید في الجوھري الدور المحددات ھذه وتلعب.الدولیة

  .عسكریًا طابعا أوتتخذ أوسیاسیة إنسانیة عملیات إطار في

 أولفرض لحفظ معینة عملیة أوفشل نجاح إلى تؤدي أن یمكن التي العوامل قضیة الموضوع ھذا ویثیر

 .)1(النطاق محدودة إنسانیة إغاثة عملیات على فقط أواإلقتصار ،السالم

 ذاتھا العملیة طبیعة تحدید في تسھم التي المختلفة االعتبارات بین العالقة  التالیة المصفوفة وتوضح

  .)2(الحالة حسب العامة اوالجمعیة االمن مجلس عن یخرج أن یمكن الذي التفویض وحدود

  

 

 

 

                                

   

                                                             
 مركز مطبوعات ،عامًا خمسین  في المتحدة األمم أبوطالب، حسن . ، العلیم عبد طھ . نافعھ، حسن . ، أغا ألفت –)  ١(

 مرجع سابق . (1996) القاھرة، واإلستراتیجیة، السیاسیة الدراسات
 .(1986) القاهرة، للكتاب، العامة المصرية الهيئة الدولية، الوظيفة مجال في الدولية المنظمات مسؤولية ندا، جمال – ) ٢(
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)١الشكل رقم (  

  )1(لالمم المتحدةمستویات التوافق واستخدام القوة في العملیات المیدانیة 

 

  . ألفت آغا، وآخرون: المصدر

 بالعملیة المعنیة االطراف قبل من كامل توافق إلى المستند القوة إستخدام أن یتضح المصفوفة ومن

 تقترب القوة إستخدام محدودیة أساس على ولكن الكامل التوافق حالة وفي.السالم لفرض عملیة یجعلھا

 القیام عن معینة الطراف ردع ألغراض قوات أونشر إنسانیة إلعتبارات التدخل فكرة من أكثر العملیة

 العملیة تقترب أصًال القوة إستخدام عدم أساس على الكامل التوافق حالة وفي.أخرى أطراف على بعدوان

 وفي المعنیة االطراف بین الالتوافق حالة في أما.االغاثة وعملیات السالم وصنع السالم حفظ مفاھیم من

  . )2(الوقائیة الدبلوماسیة إلى أقرب العملیة فتكون القوة إستخدام إباحة عدم الوقت نفس

                                                             
 خمسین  في المتحدة األمم أبوطالب، حسن . ، العلیم عبد طھ . نافعھ، حسن . ، أغا ألفتالشكل مأخوذ من كتاب  – )١ (

 .. (1996) القاھرة، واإلستراتیجیة، السیاسیة الدراسات مركز مطبوعات عامًا،
 )١٩٨٨(األردن، : غسان الجندي، قانون المعاهدات الدولية، مديرية المكتبات والوثائق الوطنية، عمان – ) ٢(
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 السالم حفظ عملیات من معینة عملیة إزاء المعنیة االطراف توافق أوال توافق مدى عن النظر وبغض

 لوقف إجراءات إلتخاذ المتحدة االمم إلى اللجوء إلى بالدول تدفع متعددة أسباب فھناك ،الحمیدة والمساعي

  :أبرزھا ومن ،متوتر أوداخلي إقلیمي موقف أولتھدئة تسویة تحقیق في أوالمساعدة صراع

 . وإحتوائھا الصراعات لحل مؤثرة جماعیة وسائل إیجاد ھدف على العام الدولي االتفاق •

  الدولي االستقرار حالة على الحفاظ أعباء في للمشاركة ھووسیلة المتحدة االمم إطار في التحرك إن •

 وضع في ویسھم ،الشرعیة بطابع العام الرأي نظر وجھة من یتسم المتحدة االمم خالل من العمل إن •

 . )1(الحكومات على نفسھ العام الرأي ضغوط من یخفف أنھ كما ،العسكري التدخل أطر

 في خاصة – المسئولیة من جزء بالقاء المختلفة الدول لحكومات یسمح المتحدة االمم إلى اللجوء إن •

   .)2(نفسھا الدولیة المنظمة الحالة ھذه وھوفي ،آخر طرف كاھل على – الفشل حالة

 بین فیما والصراعات الداخلیة الصراعات بتطور إرتبطت أنھا المتحدة االمم عملیات تطور من ویتضح

  :)3(االتي الشكل ویشیر.الدول

  )٢(الشكل رقم 
  ١٩٩٤- ١٩٤٧المساعي الحمیدة تطورعملیات حفظ السالم ومھمات 

  

              Source:barry m bleshman op cit p67 

                                                             
 خمسین  في المتحدة األمم أبوطالب، حسن . ، العلیم عبد طھ . نافعھ، حسن . ، أغا ألفتالشكل مأخوذ من كتاب  – )١ (

 .. (1996) القاھرة، واإلستراتیجیة، السیاسیة الدراسات مركز مطبوعات عامًا،
) ٢( – www.un.org/ar/aboutun/history .  
 ).األمم المتحدة في خمسين عاماَ(الشكل مأخوذ من كتاب  – ) ٣(
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 الشكل ویبرز.1994 – 1947 الفترة في الحمیدة المساعي ومھمات  السالم حفظ عملیات تطور إلى

 معًا المنحنیین تطور یتوافق حیث ،الداخلیة الصراعات وتطور العملیات ھذه تطور بین القویة العالقة

  . نحوفرید على وھبوطًا صعودًا

 متوسط من الثمانینات منتصف منذ تضاعفت قد المختلفة بأشكالھا المتحدة االمم تدخالت أن بالذكر وجدیر

  )1(التالي الشكل ویوضح.عام كل عملیة 20 متوسط إلى عام كل عملیات 10

  )٣(الشكل رقم 

  ١٩٩٤- ١٩٤٧تطور تدخالت االمم المتحدة والصرعات الداخلیة 

  

                     Source: barry m bleshman op cit p 68      

  

 االھلیة الحروب سواء المحلیة المشكالت في التدخل عملیات تزاید إلى أساسًا ترجع الزیادة ھذه أن

 الخاصة المتحدة االمم بعثات عدد متوسط ارتفع حیث ،الداخلیة الصراعات من األخرى أواألنواع

 في تدخًال 17 متوسط إلى الثمانینات خالل تدخالت خمسة اقل من حاد بشكل المحلیة بالصراعات

  . التسعینات

   

                                                             

  . United Nations من مأخوذة األشكال السابق، مرجع عاماً، خمسين في المتحدة األمم –)  ١(
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 عملیة 22 مجموع من عملیة 16 إستقطبت حیث ،1988 عام بعد فیما المتحدة االمم بعملیات إستئثارًا

  . )1(السالم لحفظ

 زالت ما عملیة 17 ھناك أن لوجدنا الزمني المدى منظور من المتحدة االمم عملیات إلى نظرنا وإذا

 لحفظ المتحدة االمم عملیات إجمالي من %50 نسبتھ ما أي ،1995 ومطلع 1994 عام نھایة حتى مستمرة

  :التالي البیان من یتضح ما وھو ،السالم

 ١٩٤٨بیان بعملیات المتحدة المستمرة منذ  
   ١٩٩٣وحتى 

 تاریخ بدایة العملیة  اسم العملیة ووظیفتھا  الرمز 
UNTSO  ١٩٤٨یونیھ  بعثة االمم المتحدة لمراقبة الھدنة بین الدول العربیة واسرائیل 
UNMOGIP  ١٩٤٩ینایر  بعثة االمم المتحدة للمراقبة العسكریة بین الھند وباكستان 
UNFICYP  ١٩٦٤مارس  قوات حفظ السالم في قبرص 
UNDOF  ١٩٧٤یونیھ  قوات فض االشتباك في  الجوالن 
UNIFIL  ١٩٧٨مارس  قوات االمم المتحدة في لبنان 
UNIKOM  ١٩٩١ابریل  بعثة االمم للمراقبة بین العراق والكویت 
UNAVEM2 ١٩٩١یونیھ  بعثة االمم المتحدة الثانیة لتقصي الحقائق في انجوال 
ONUSAL ١٩٩١یولیو  السلفادور بعثة االمم المتحدة للمراقبة في 
MINURSO  ١٩٩١سبتمبر بعثة االمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربیة 
UNPROFOR  ١٩٩٢مارس  قوات االمم المتحدة للحمایة في یوغسالفیا السابقة 
ONUMOZ  ١٩٩٢دیسمبر عملیة االمم المتحدة في موزمبیق 
ONUMOZ-2  ١٩٩٣مایو  عملیة االمم المتحدة الثانیة في الصومال 
UNOMUR ١٩٩٣یونیو  بعثة االمم المتحدة للمراقبة في رواندا واوغندا 
UNOMIG  ١٩٩٣اغسطس  بعثة االمم المتحدة للمراقبةفي جورجیا 
UNOMIL ١٩٩٣سبتمبر بعثة االمم المتحدة للمراقبة في لیبیریا 
UNMIH  ١٩٩٣سبتمبر بعثة االمم المتحدة للمساعدة في روناندا 
UNAMIR  ١٩٩٣اكتوبر بعثة االمم المتحدة للمساععدة في رواندا 

  جدول مشتق من : المصدر 
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  : التالي النحو على المالحظات من عدد إیراد یمكن السابق البیان ومن

 ھذه أطول وان ،1994 عام نھایة وحتى 1988 عام قبل إنشائھا منذ مستمرة عملیات خمس ھناك ان •

 یونیھ في أنشئت والتي ،وإسرائیل العربیة الدول بین الھدنة لمراقبة المتحدة االمم بعثة ھي العملیات

 . والھند باكستان بین العسكریة للمراقبة المتحدة االمم بعثة وتلتھا ،1948

 منطقة یلیھا ،عملیات ست بأجمالي 1994 نھایة حتى المستمرة للعملیات عدد أكبر تشھد إفریقیا ان •

 .منھا لكل عملیتین بأجمالي االخرى الثالث المناطق ثم ،عملیات خمس بأجمالي الشرق

 إطالق أووقف الھدنة لخطوط سواء العسكریة المراقبة وظیفة ھي العملیات لھذه الغالبة الوظیفة ان •

 ویلیھا ،عملیات تسع بإجمالي األولى المرتبة في العملیات ھذه وتأتي.عامة أوضاع أومراقبة النار

 اإلشتباك فض لمھام واحدة عملیة ثم ،عملیات خمس بإجمالي واإلغاثة السالم وحفظ الحمایة عملیات

 . االستفتاء وتنظیم الحقائق وتقصى

 حل في دورھا فإن الراھنة التاریخیة واللحظة المتحدة االمم إنشاء بین ما الفترة طوال انھ القول ویمكن

 المحددات ھذه بین التفاعل محصلة عن تعبیر سوى یكن لم المحلیة أو االقلیمیة الصراعات إحتواء أو

 أدائھا عن جذریًا إختالفًا المتحدة االمم أداء یختلف ( 1989 – 1947) الباردة الحرب مرحلة ففي.وبعضھا

 في المتحدة لألمم بارزًا نشاطًا شھدت والتي 1989 – 1987 بین ما االنتقالیة الفترة أن كما.إنتھائھا بعد فیما

 الدولیة المنظمة عالقة تكییف إعادة حول كبرى أماًال بدورھا أثارت ،االقلیمیة الصراعات من عدید حل

 ،كبرى لتغیرات تعرض نفسھ السالم مفھوم أن القول الصحیح ومن. الدولیین واالمن السلم على بالحفاظ

 مفھوم توسیع بھا تم التي الطریقة بنفس توسیعھ وتم ،االوسع االنساني للمجتمع كحق إلیھ ینظر بات حیث

 السالم(  على التأكید صار ،الحرب أوغیاب) السلبي السالم(  مفھوم على االقتصار من فبدًال ،قبل من االمن

  . )1(االجتماعیة العدالة وتوافر االستغالل غیاب بمعنى)  اإلیجابي

 في تؤخذ وھي ،للتحقیق قابلیة أكثر السالم فرض عملیات أصبحت الباردة الحرب إنتھاء بعد وفیما

 الحدود بغزوعبر وقیامھا المیثاق في الواردة للقواعد الدول إحدى من خرقًا تشھد التي الحاالت في االعتبار

 القوة المتوسطة الدول من أكثر الكبرى الدول من أوأكثر واحدة قبل من تدار باتت أنھا كما.آخرى لدولة

 تحركات تقع السالم وفرض السالم حفظ بین وفیما ،بالقوة تحریره وعملیة للكویت غزوالعراق عملیة مثال(

 اإلنسان لحقوق أواإلساءة حرب أومنع إنھاء محاوالت أن غیر.اإلنساني والتدخل الوقائیة الدبلوماسیة

 نفس الواجھة إلى أعادت قد ،نفسھ اإلنسان بفعل تحدث التي الكوارث عن الناتجة البشریة المعاناة أوتقلیل
                                                             

  مرجع سابق . (1996) القاھرة، العربیة، النھضھ دار ،الدولیة المنظمات قانون في الوسیط أبوالوفا، أحمد – ) ١(
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 الدول في أوالشعوب للقادة مقبولة غیر تكون ربما وسائل عبر والقوة العدالة بین العالقة عن القدیمة االسئلة

 وتطویر المتحدة االمم بإصالح الخاصة الكبرى المناظرة مع االبعاد ھذه كل تداخلت ولكم.مباشرة المعنیة

  . وصنعھ السالم حفظ عملیات ذلك في بما المجاالت كافة في أدائھا

  )1( : الباردة الحرب فترة في المتحدة االمم بعملیات بیان یلي فیما

  جدول مشتق من : المصدر 
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 :1994 – 1985 الباردة الحرب بعد األقلیمیة الصراعات وإحتواء السالم حفظ عملیات •

 لحقت التي التغیرات أن إال ،1990 مطلع في رسمیا منتھیة إعتبرت الباردة الحرب أن من الرغم على

 بین الدولي الصراع حالة لتغییر الحقیقیة البدایة تمثل الثمانینات منتصف منذ السوفیتیة بالسیاسة

 إیجابیًا نفسھا التطورات ھذه عكست وقد.بعد فیما الباردة الحرب إنتھاء إلى مھدت التي وھي ،المعسكرین

 السالم حفظ مجال في دورھا تنامى حیث األقلیمیة الصراعات إحتواء مجال في الدولیة المنظمة عمل على

 االطراف بین علیھا االتفاق یتم بعینھا تسویة لتمریر سواء أدوارھا على الطلب وزاد ،المختلفة بأشكالھ

 في والمساھمة تنفیذھا على أوالعمل التسویة ھذه إیجاد في أوللمشاركة ،والدولیة المحلیة بالصراع المعنیة

                                                             
 خمسین  في المتحدة األمم ،أبوطالب حسن . ، العلیم عبد طھ . نافعھ، حسن . ، أغا ألفتالشكل مأخوذ من كتاب  – ) ١(

 )١١٥(ص .. (1996) القاھرة، واإلستراتیجیة، السیاسیة الدراسات مركز مطبوعات عامًا،

 

بیان بعملیات االمم المتحدة في فترة الحرب 
     الباردة 

  الوظاائف   السنة المھمة   

 بعثة االمم المتحدة الخاصة في البلقان  1
1947-
 التحقق من دعم خارجي للمتردین في الیونان  1951

 مراقبة تنفیذ اتفاقیة الھدنة  1948 بعثة مراقبي الھدنة بین العرب واسرائیل  2
 مراقبة وقف اطالق النار في جامو وكشمیر  1949 بعثة المراقبین العسكریین في الھند وباكستان  3

 قوات االمم المتحدة للطوارئ  4
1956-
 الفصل بین القوات المصریة واالسرائیلیة سیناء  1967

 مراقبة تدفق القوات واالسلحة من سوریا  1958 بعثة المراقبة في لبنان  5

 عملیة االمم المتحده في الكونغو  6
1960-
 تقدیم المساعدة العسكریة واستعادة السلم االھلي  1964

 سلطة االمم المتحدة التنفیذیة المؤقتة  7
1962-
 الحفاظ على النظام وادارة غینیا الجدیدة تمھیدا النتقالھا الندونیسیا  1964

 بعثة المراقبة في الیمن  8
1963-
 مراقبة الحدود الیمنیة السعودیة  1964

 الحفاظ على النظام والفصل بین القبارصة الیونانیین والقبارصة االتراك  1964 قوات االمم المتحدة في قبرص  9

 بعثة المراقبة الھندیة الباكستانیة  10
1966-
 مراقبة وقف اطالق النار في الحرب الھندیة الباكستانیة  1965

 قوات الطوارئ الثانیة  11
1974-
 الفصل بین القوات المصریة واالسرائیلیة سیناء  1979

 مراقبة الفصل القوات السوریة واالسرائیلیة في سیناء  1974 قوات مراقبة فض االشتباك 12
 اقامة منطقة عازلة بین اسرائیل ولبنان  1978 قوات الطوارئ في لبنان  13
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 حالة في یتضح وھوما ،قبل من تمارسھا لم جدیدة بأدوار المتحدة االمم قامت الفترة ھذه وفي.بنودھا تطبیق

 ،المتحدة االمم أستخدمت كما ،إنتقالیة فترة في الدولة مھام إدارة المتحدة االمم فیھ تولت التي كمبودیا

 تحریر حالة في كما السابع الفصل إلى إستنادًا العسكریة القوة باستخدام أخرى دوًال فوضت اوباالحرى

 أنشأت فقد ،" السالم أجل من خطة" بـــ المعنون المتحدة لألمم العام السكرتیر لتقریر ووفقًا.1990 الكویت

 1992 وحتى التاریخ ذلك ومنذ ،1987 إلى 1945 عام من الفترة في السالم لحفظ عملیة 13 المتحدة األمم

 والمقدرة الباردة الحرب لنھایة التالیة الفترة أن أي.دوالر بلیون 8,2 تكالیفھا بلغت ،جدیدة عملیة 13 أنشأت

 االمم إنشاء منذ إنشاؤھا سبق التي العملیات كل ساوت السالم لحفظ عملیات إنشاء شھدت سنوات بأربع

 فیما.السالم لحفظ عملیة 22 إلى العملیات تلك وصلت 1994 عام نھایة وحتى.عامًا 45 قبل ذاتھا المتحدة

   : العملیات بھذه إجمالي بیان یلي

)1(   ١٩٩٤ -١٩٨٥بیان اجمالي بعملیات االمم المتحدة في الفترة 
  

 الوظائف   التاریخ  المھمة   

1 
مھمة االمم المتحدة للمساعي الحمیدة في افغانستان 

 مراقبة االنسحا ب السوفییتي من افغانستان  1989-1988 وباكستان 

 مراقبة وقف اطالق النار بین العراق وایران  1991-1988 بعثة االمم المتحدة لمراقبة الحدود العراقیة االیرانیة  2

 مراقبة االنسحاب الكوبي من انجوال  1991-1988 بعثة تقصى الحقائق بانجوال 3

 االشراف على انتقال نامبیبا من حكم جنوب افریقیاالى االستقالل  1990-1989 بعثة االمم المتحدة للمساعدة االنتقالیة نامیبیا  4

 1991-1989 بعثة االمم المتحدة للمراقبة في وسط امریكا  5
مراقبة تطبیق اتفاقیة اسكوبیالز الثانیة واعادة تاھیل مسلحي جماعة 

 الكونترا في نیكاراجوا

 مراقبة وقف اطالق النار وتشكیل جیش جدید موحد  1991 بعثة تقصي الحقائق الثانیة في انجوال  6

 مراقبة المنطقة العازلة على الحدود المشتركة  1991 العراقیة الكویتیةبعثة مراقبة الدود  7

 اجراء استفتاء على االستقالل من المغرب  1991 بعثة االمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربیة  8

 مراقبة اوضاع حقوق االنسان واالنتخابات واعادة بناء حكومة  1991 بعثة االمم المتحدة للمراقبة في السلفادور 9

  ١٩٩٢مارس -١٩٩١اكتوبر بعثة االمم المتحدة التمھیدیة في كمبودیا  10
االشراف على اداء الحكومة واالنتخابات بینما یعاد بناء البالد ونزع 

 سالح الفصائل المتحاربة 

 ادارة شئون البالد بصورة مؤقتة لفترة محددة  1992 سلطة االمم المتحدة االنتقالیة في كمبودیا  11

 حمایة مناطق كرواتیة تحت السیطرة الصربیة  1992 قوات الحمایة في یوغسالفیا  12

 اغاثة المناطق المنكوبة واجراء مصالحة سیاسیة   ٩٣ابریل - ٩٢ابریل  عملیة االمم المتحدة االولي في الصومال  13

 1994-1992 عملیة االمم المتحدة في موزمبیق  14
مراقبة وقف اطالق النار بین االطراف المتصارعة ومراقبة كل اوجھ 

 العملیةاالنتخابیة 

  ١٩٩٣مایو   عملیة االمم المتحدة الثانیة في الصومال  15
توسیع مھمة الصومال االولى وتامین عملیات االغاثة والمساعدة في 

 االعادة 

 مراقبة الحدود المشتركة  ١٩٩٤سبتمبر-٩٣یونیو  بعثة مراقبة الحدود بین اوغندا ورواند  16

 ٩٣یولیو ٢٣مراقبة وقف اطالق النار وفقا التفاقیة  ١٩٩٣اغسطس  بعثة االمم المتحدة للمراقبة في جورجیا  17

 تطبیق اتفاقیات كونتونو عسكریا وسیاسیا  ١٩٩٣سبتمبر بعثة االمم المتحدة للمراقبة في لیبریا  18

 تطبیق االتفاقیات السیاسیة التي تم التوصل الیھا  ١٩٩٣سبتمبر بعثة االمم المتحدة في ھاییتي  19

 تطبیق اتفاقیات اروشا واجراء انتخابات  ١٩٩٣اكتوبر بعثة االمم المتحدة للمعونة في رواندا  20

 مراقبة التطورات في القطاع  ١٩٩٤یونیھ -١٩٩٤مایو  مجموعة مراقبي االمم المتحدة في قطاع اوزو  21

 مراقبة الحدود بین طاجیكستان وافغانستان  ١٩٩٤دیسمبر بعثة مراقبي االمم المتحدة في طاجیكستان  22

United na جدول مشتق من : المصدر  on peace keeping informa on notes feberuary 1995 -  

                                                             
 مطبوعات ،عامًا خمسین  في المتحدة األمم ،أبوطالب حسن . ، العلیم عبد طھ . نافعھ، حسن . ، أغا ألفتالشكل مأخوذ من كتاب  – ) ١(

 مرجع سابق .. (1996) القاھرة، واإلستراتیجیة، السیاسیة الدراسات مركز مطبوعات
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 الدولي النظام مراحل من اإلنتقالیة المرحلة خالل المتحدة االمم بھ قامت الذي الدور یتامل من أن والواقع

 القوى في ظاھر توازن:ومتكاملتین فردیتین سمتین بین جمع والذي ،1990 -1987 بین ما تمتد والتي

 االمم بذلتھ الذي الجھد أن یكتشف فسوف ،مختلفة لدوافع ولوكانت حتى القمة عند التعاون في ورغبة

 عملیات خالل من المتحدة االمم بھ قامت الذي للدور االساس وضع ھوالذي المرحلة ھذه خالل المتحدة

 فیما إجمالھا یمكن سمات بعدة العملیات ھذه تمیزت ولقد ،الالحقة المرحلة في إنجازھا تم التي السالم حفظ

  :  یلي

 المعنیة أوالدولیة أواألقلیمیة المحلیة األطراف جمیع قبلتھا تسویة إطار في تمت العملیات جمیع أن •

 في األساسي المتحدة االمم قوة مصدر فإن ولذلك.اإلكراه عناصر من عنصر أي تتضمن ولم بھا

 الكبرى الدول تخلي أن كما.المرحلة ھذه في التوازن على القائم الدولي الوفاق في یكمن الفترة تلك

 منح ھوالذي السابق في حدث كما بینھما الباردة للحرب كوقود األقلیمیة األزمات إستخدام عن

 . لھا وكأداة للتسویة كغطاء المطلوب الدور المتحدة االمم

 بعض عن النظر بصرف ،بنجاح إنجازھا وتم قصیرة عملیات كانت كلھا العملیات ھذه ان •

 منھا بكل الخاصة األھداف إلنجاز المطلوبة الفتر تراوحت فقد ،صادفتھا التي العملیة المشكالت

 . وسنتین أشھر عدة بین

 . الخالفات تثر ولم ومحدودة معقولة كانت المالیة العملیات ھذه تكلفة ان •

 وتطورت اختلفت إطارھا في العام لألمین المخولة والصالحیات  ومھامھا العملیات ھذه طبیعة ان •

 إنسحاب ومراقبة النار إطالق وقف على باإلشراف المتعلقة التقلیدیة المھام إلى فباإلضافة ،كثیرًا

 خارج تمامًا أوإنسابھا) وإیران العراق حالة( علیھا كانت التي الخطوط إلى المتحاربة القوات

 قامت) نامیبیا من إفریقیا وجنوب ،أنجوال من وكوبا أفغانستان من السوفیتي اإلتحاد( األراضي

 إدارة مثل( نادرة كانت ولكنھا تمامًا علیھا جدیدة تكن لم أخرى بعملیات المتحدة األمم بعثات

 مھامھا في ھائًال تطویرًا تعتبر جدیدة بعملیات قامت كما ،)نامیبیا(  إنتقالیة مرحلة في االقالیم

 المتحاربة الفصائل سالح نزع ،اإلنتخابات إجراء عملیة على والسیطرة الكامل االشراف:مثل

 االخیر النوع وھذا ، إلخ .. اإلنسانیة المساعدات تقدیم في والمساھمة ،توطینھا وإعادة وتسریحھا

 . )1(التالیة المرحلة في أسرع بشكل سیتطور ھوالذي

                                                             
  . (2007) ، األردن:عمان الدولیة، الشروق مكتبة ،السیاسة علم مبادئ نافعھ، حسن – ) ١(
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 غیر بطریقة األمن مجلس تعامل عملیًا تلت والتي رسمیًا الباردة الحرب إنتھاء بعد ما مرحلة في أما

 أداء وتحدیدًا المتحدة االمم أداء تأثر فقد ،الثانیة الخلیج أزمة وھي أال االقلیمیة االزمات أحدى مع مسبوقة

 الذي الروسي االتحاد دور بتراجع وكذلك ،ككل الدولیة السیاسة على االمریكیة الھیمنة بتزاید االمن مجلس

 الواحدة الدولة داخل تدور التي الصراعات من جدیدة أنماط وبنشوء ،السابق السوفیتي االتحاد ورث

 فاعلیة وعدم الثالث العالم أدوا تقلص عن فضًال ،جمیعًا بینھما لمزیج أو دینیة أو عرقیة أو قومیة إلعتبارات

 الوحدة منظمة عجز في بدا مثلما المحلي الصراعات من الكثیر بحسم یتعلق فیما االقلیمیة المؤسسات

 یوغسالفیا تفكك أزمة إحتواء عن االوربي االتحاد وعجز ،الصومالیة االزمة مع التعامل عن االفریقیة

  . السابقة

 في المتحدة االمم أداء تراوح التسعینات مطلع في تبلور الذي الجدید واالقلیمي الدولي السیاق ھذا ظل في

  : التالي النحو على أنماط عدة بین االزمات معالجة

 : االستبعادي النمط •

 العربي الصراع نماذجھا وأبرز ،معھا التعامل من المتحدة االمم إستبعدت التي االزمات تلك أي 

 . المتحدة للوالیات منفرد دور على تسویتھ جھود إقتصرت والذي ،اإلسرائیلي

 االفتعالي النمط : 

 االعتبارات فیھا مغلبا ،مسبوقة غیر بطریقة االمن مجلس عالجھا حیث ،لوكیربي أزمة  نماذجھ وأبرز

 أن 1992 ینایر 12 المجلس عن الصادر 731 رقم القرار إفترض وقد.القانونیة االعتبارات على السیاسیة

 لھ یصبح ثم ومن ،الدولي واالمن للسلم تھدیدًا یشكل والذي الدولي ھواالرھاب یعالجھا التي المشكلة جوھر

 قانونا یبرره ما  لھ لیس االفتراض ھذا أن غیر.السلم لصیانة إجراءات من ضروریًا یراه ما إتخاذ في الحق

  . )1(إجراء أي إتخاذ قبل أوال صحتھ من التثبیت یتعین بإتھام تتعلق المسألة ألن

 :المحسوبة المشاركة نمط •

 إلى حالة من تختلف بطریقة ولكن الدولیة االزمات من العدید معالجة تمت وفیھ ،شیوعًا األكثر وھوالنمط

 الخاصة العملیات عدد إرتفاع إلى المتحدة االمم عن الصادرة االرقام وتشیر.عدیدة إلعتبارات تبعًا أخرى

 مقارنة الفترة ھذه في مسبوق غیر إرتفاعا المالیة وتكالیفھا فیھا المنغمسین االفراد وإعداد السالم بحفظ

 ھذه في العاملین العسكریین االفراد عدد إرتفع المثال سبیل فعلى.سابقة فترات في إنشاؤھا تم التي بالعملیات

 ،16/12/1994 في 73393 إلى ثم 31/1/1992 في 11495 إلى 31/1/1988 في 9750 من القوات
                                                             

  . (2007) ،المرجع السابق ،السیاسة علم مبادئ نافعھ، حسن – ) ١(
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 من العملیات ھذه في إستخدامھم تم الذین المدنیون والموظفون 2130 إلى 155 إلى 35 من الشرطة وأفراد

 تضاعف السالم حفظ قوات في العاملین عدد أن ھذا ومعنى.التوالي على 2260 إلى 2206 إلى 1516

 المخصصة المیزانیة أرقام وتؤكد الخلیج حرب إنتھاء بعد سنوات ثالث من أقل خالل مرات 10 حوالي

 ملیون 230,4 من السنویة النفقات إرتفعت فقد الفترة نفس خالل الكبیرة الزیادة ھذه السالم حفظ لعملیات

 . 1993 عام مالیین 3610 إلى 1992 عام مالیین 2206 إلى 1988 عام دوالر

 یرتبط لم المرحلة ھذه في السالم حفظ عملیات في الكبیر التطور أن ھو علیھ التأكید یھمنا ما أن غیر

 . )1(وبعضھا العملیات بین والنجاح الفاعلیة من متقاربة أو واحدة بدرجة

 المتحدة االمم عملیة في برز كما – المسلحة القوة إلستخدام العملیات بعض في التفویض حدود أن كما

  عام من الثاني النصف في الیوغسالفیة االزمة وفي  ،تحدیدا الثانیة مرحلتھا في الصومالیة الحالة في

 ھاتین في حلیفا یكن لم النجاح أن غیر ،حفظھ مجرد ولیس السالم فرض جوھر من كثیرا إقترب قد  1995

  . 1991 العراق مع التعامل في الحال كان مثلما الحالتین

 یمكن ،مھام من تضمنتھ وما الباردة الحرب بعد فیما أنشئت التي المتحدة االمم عملیات إلى وبالنظر

 سیطرت التي التقلیدیة المھام من فبدًال ،الدولیة المنظمة بھا تقوم التي االدوار في الكیفي التغیر مالحظة

 بین والفصل الحدود ومراقبة النار إطالق وقف مراقبة وھي ،1988 عام حتى المتحدة االمم عملیات على

  :یلي ما الجدیدة المھام تضمنت ،القوات

 من للعدید االقلیمیة التسویات أدت حیث ،الداخلیة النزاعات من لعدد التسویة إتفاقات تنفیذ ضمان •

 ضرورة على ،وكمبودیا ،الوسطى وإفریقیا ،ونامیبیا ،أنجوال في الباردة الحرب غذتھا التي النزاعات

 االطراف بین إلیھا التوصل تم التي التسویة معاھدات شروط تنفیذ لضمان محایدة دولیة قوات وجود

 . معًا ودولیة إقلیمیة بضمانات المحلیة

 النظام إلقرار حاالت عدة في المتحدة االمم تدخلت حیث ،علیھا أواإلشراف االنتخابات إجراء •

 وأنجوال والسلفادور نامیبیا:ذلك مثال التعددیة االنتخابات طریق عن الدیمقراطیة ودعم الداخلي

 . وموزمبیق وكمبودیا

 التي االمنة الثالث المناطق في یتمثل وھوما ،القوة بإستخدام التھدید من معین إقلیم سكان حمایة •

 . كرواتیا في المتحدة االمم قوات تحمیھا

                                                             
 الدراسات مركز مطبوعات ،عامًا خمسین  في المتحدة األمم أبوطالب، حسن . ، العلیم عبد طھ . نافعھ، حسن . ، أغا ألفت – ) ١(

 مرجع سابق .. (1996) القاھرة، واإلستراتیجیة، السیاسیة
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 .العراق شمال في الكردیة والمناطق البوسنة في كما األمنة المناطق حمایة •

 . جورازدي سراییفوومدینة البوسنیة العاصمة حول ھوالحال كما معینة مناطق سالح نزع ضمان •

 حالتي في یتضح مثلما ،االنساني التدخل مھام من وغیرھا ،اإلنسانیة اإلغاثة مواد وصول ضمان •

 . والصومال السابقة یوغسالفیا

 ،السلفادور حاالت في كما االھلیة الحروب بعد والبولیس الحكومة ھیكل بناء إعادة في المساعدة •

 . والصومال ،وكمبودیا

 إجراء تأمین في المساعدة أوباالحرى المتحدة االمم بتدخل والخاصة الذكر السالفة األولى المھمة وتعد

 یعد لم الذي لدورھا المتحدة االمم نظرة في النوعي التغیر على بارزًا مثاًال الدیمقراطیة ودعم اإلنتخابات

 وھوفي ،ما أومفھوم بقیمة لیرتبط تعداه وإنما ،متناحرة فصائل بین أوالفصل ،ما صراع تجمید على یقتصر

  . التعددیة الدیمقراطیة الحالة ھذه

 الدول طلبات في كبیر توسع حدث فقد ،1994 لعام الدولیة المنظمة أعمال عن العام االمین لبیان ووفقًا

 یونیھ نھایة إلى 1992 ینایر بین ما الفترة في إنتخابیة مساعدة على للحصول المتحدة لألمم الموجھة

 من دولة 12و الشرقیة أوربا من دول 10و إفریقیة دولة 29 بینھا من ،عضوًا 52 تقدمت حیث ،1994

 طلبات شھد الذي االعوام ھواكثر 1992 عام وكان.أسیا من واحدة ودولة والجنوبیة الوسطى أمریكا

  . )1(االنتخابیة للمساعدة

   

                                                             

  ). ٢٠٠٣( بغداد، للنشر، المنصور دار الباردة، الحرب بعد ما عالم حسين، صدام عدي –)  ١(
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  الطلبات المقدمة من الدول االعضاء الى منظمة االمم المتحدة من اجل المساعدة االنتخابیة

١٩٩٤ -١٩٨٩ )1( 

 

 ٢٧٦التقریر السنوي عن اعمال المنظمة ص ١٩٩٤د بطرس غالي بناء السالم والتنمیة: المصدر 

 

 : )2(خالل من المتحدة االمم قرارات الصدد ھذا في ونذكر

 مواجھة ضرورة على أكد الذي ،2001 لعام سیبتمبر 28 بتاریخ (1373) رقم بالقرار االمن مجلس  •

  باإلرھاب عالقتھم في المشتبھ أموال تجمید فیھا بما والعقابیة السیاسیة الوسائل بكل الدولي االرھاب

 صدر والذي (1390) رقم والقرار 2001 لعام سیبتمبر / أیلول 11 تاریخ (1368) رقم والقرار  •

  2002 لعام ینایر / الثاني كانون 16 في

 لمكافحة المتخذة التدابیر كل تنفق أن بضمان الحكومات ،2003 لعام (1456) رقم القرار وھناك  •

 لحقوق الدولي القانون األخص وعلى ،الدولي القانون بموجب الدولة إلتزامات كافة في اإلرھاب

 .الدولي اإلنساني الدولي والقانون ،لالجئین الدولي والقانون اإلنسان

                                                             
 مطبوعات ،عامًا خمسین  في المتحدة األمم أبوطالب، حسن . ، العلیم عبد طھ . نافعھ، حسن . ، أغا ألفتالشكل مأخوذ من كتاب  – ) ١(

 .. (1996) القاھرة، واإلستراتیجیة، السیاسیة الدراسات مركز
 ).٢٠٠٣(عدي صدام حسين، عالم ما يعد الحرب الباردة، دار المنصور للنشر، بغداد  – ) ٢(

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

الدول  ١٩٩٤ ١٩٩١ ١٩٨٩ ١٩٩٣ ١٩٩٢
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 اإلرھاب مكافحة للجنة التنفیذیة المدیریة بإنشاء ،(1535) رقم القرار 2004 عام في المجلس واتخذ •

 كما (1373) رقم القرار یتناولھا التي المجاالت كافة في اللجنة إلى الخبراء مشورة توفیر بھدف

 التعاون توثیق زیادة عن فضًال ،للبلدان التقنیة المساعدة تقدیم تیسیر التنفیذیة المدیریة إنشاء إستھدف

 . الدولیة والحكومیة اإلقلیمیة الھیئات بین وفیما المتحدة االمم مؤسسات منظومة داخل والتنسیق

 لألمم العالمیة القمة أعقاب في صدر الذي ،2005 سیبتمبر 14 تاریخ (1624) رقم القرار ثم •

 .)1(اإلرھاب على التحریض أنواع كل فیھ یحظر والذي ،إلنشاءھا الستین الذكرى بمناسبة المتحدة

 : الدولیة العالقات في المتحدة االمم دور تقسیم

 لقد .. وجودھا وراء ھوالسبب بل ،المتحدة االمم إلى الحاجة وراء ھوالسبب الدولي التعاون تسھیل إن

 ھي ،الدولي بالقانون والنصوص االنسان حقوق وتعزیز التنمیة طریق عن التقدم وتحقیق السالم إقرار كان

  .الیوم أھداف نفسھا وھي ،مضت عامًا 60 منذ المتحدة لألمم األوائل المؤسسون توخاھا التي االھداف

  جدول رقم

  ٢٠١٢عام  وحتى ١٩٩٦ویمثل البیان اإلجمالي لعملیات األمم المتحدة في الفترة ما بین 

اعتماد الجمعیة العامة التفاقیة الحظر الشامل للتجارب النوویة وذلك نقطة تحول في   ١٩٩٦
  تاریخ الجھود المبذولة لنزع السالح النووي

اقتراح االمین العام لالمم المتحدة كوفي انان اجراء اصالحات لمواجھة التحدیات   ١٩٩٧
  المسقبلیة

والتي  تدعو الحكومة الیوغسالفیة  ١١٩٩و ١١٦٠اصدر مجلس االمن قرار رقم   ١٩٩٨
  بسحب قواتھا من كوسوفا 

وھذ  الصادر من مجلس االمن والقاضي باعادة تعمیر كوسوفا ١٢٤٤القرار رقم   ١٩٩٩
  یبین دور وجھود المنظمة الحیویة في العالقات الدولیة

  ١٩٩٩االتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرھاب، لسنة   ١٩٩٩

انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة واوصت بالعدید من التدابیر للحد من   ٢٠٠٢
  الفقر والبطالة 

) ٢٠٠٣(١٥٠٩ُأنشئت بعثة األمم المتحدة في لیبریا بموجب قرار مجلس األمن   ٢٠٠٣
لدعم تنفیذ اتفاق وقف إطالق النار وعملیة السالم؛  ٢٠٠٣سبتمبر /أیلول ١٩المؤرخ 

                                                             

 ). ٢٠٠٤( بيروت، والنشر، للدراسات العربية المؤسسة السياسة، موسوعة ملحق خليل، أحمد خليل –)  ١(
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في األمم المتحدة ومرافقھا والمدنیین التابعین لھا؛ ودعم األنشطة وحمایة موظ
اإلنسانیة والمبذولة في مجال حقوق اإلنسان؛ والمساعدة كذلك في إصالح األمن 
الوطني بما في ذلك تدریب الشرطة الوطنیة وتكوین قوة عسكریة جدیدة وذات 

  .تشكیل جدید

أن ینشئ بعثة  ٢٠٠٤أبریل /نیسان ٣٠في  ١٥٤٢قرر مجلس األمن بقراره رقم   ٢٠٠٤
األمم المتحدة لتحقیق  االستقرار في ھایتي، وطلب بان ُتنقل السلطة من القوة المؤقتة 

، إلى ٢٠٠٤فبرایر /، والتي خولھا مجلس األمن في شباط)MIF(المتعددة الجنسیات 
  .٢٠٠٤یونیھ /البعثة في أول حزیران

ة ـوات الالزمـطخلع اـیمجاذ ختا ىلإكوت دیفوار  فيیدعو األطراف وحكومة  الوطنیة   ٢٠٠٤
ع ـووض يلدوـال ينقوق اإلنسان وللقانون اإلنساحلزید من االنتھاكات ملع وقوع اـنمل
  .الت من العقابـد لإلفـح

  ٢٠٠٥االتفاقیة الدولیة لقمع أعمال اإلرھاب النووي لسنة   ٢٠٠٥

التخاذ قرارات في  مجاالت التنمیة، واألمن،  ٢٠٠٥مؤتمر القمة العالمي لعام       ٢٠٠٥
  وحقوق اإلنسان وسیادة القانون

، بانشاء بعثة األمم ٢٠٠٦أغسطس /آب ٢٥المؤرخ   ١٧٠٤قرارمجلس االمن رقم   ٢٠٠٦
، التي قدمت الدعم للحكومة في )UNMIT(لیشتي  -المتحدة المتكاملة في تیمور 

خ االستقرار، وتعزیر ثقافة الحكم الدیمقراطي، وتسھیل الحوار السیاسي بین ترسی‘‘
أصحاب المصلحة التیموریین، في جھودھم الرامیة إلى تحقیق عملیة مصالحة وطنیة 

  . ’’وتعزیز التماسك االجتماعي

عزز مجلس األمن قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان وقرر أن تتولى، إضافة إلى   ٢٠٠٦
یتھا األصلیة وفي جملة أمور أخرى، مھمة رصد وقف أعمال القتال؛ ومرافقة وال

ودعم القوات المسلحة اللبنانیة في أثناء انتشارھا في جمیع أرجاء جنوب لبنان؛ 
وتقدیم مساعدتھا لكفالة وصول المساعدة اإلنسانیة إلى السكان المدنیین والعودة 

  .الطوعیة واآلمنة للمشردین

تحاد األفریقي بمشاركة األمم المتحدة بتأسیس عملیة سالم في دارفور، والتي قام اال  ٢٠٠٧
تبنیا لقرار مجلس األمن رقم  ٢٠٠٧یولیھ /تموز ٣١یشار إلیھا بالیونامید وذلك في 

وتأخذ الیونامید على عاتقھا حمایة المدنیین . ٢٠٠٧یولیھ /تموز ٣١المؤرخ  ١٧٦٩
ا تقوم بمھام  تحقیق األمن للمساعدات اإلنسانیة كمھمة اساسیة لوالیتھا، كما أنھا أیض

. وتأكید ومراقبة تنفیذ االتفاقیات والمساعدة في العملیة السیاسیة الشاملة ھناك
  .باإلضافة إلى المساھمة في تعزیز حقوق اإلنسان وسیادة القانون

، وبالتنسیق ١٧٧٨، بموجب قراره ٢٠٠٧سبتمبر /أیلول ٢٥وافق مجلس األمن في   ٢٠٠٧
مع االتحاد األوروبي،على إنشاء وجود متعدد األبعاد في تشاد وجمھوریة أفریقیا 
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الوسطى، للمساعدة في تھیئة الظروف األمنیة التي تفضي إلى العودة الدائمة 
مجلس أن یشمل الوجود المتعدد وقرر ال. والطوعیة واآلمنة لالجئین والمشردین

  .األبعاد بعثة األمم المتحدة في جمھوریة أفریقیا الوسطى وتشاد

أن ینشئ عملیة األمم المتحدة في كوت  ١٥٢٨قرر مجلس األمن في قراره رقم   ٢٠١٠
لحمایة المدنیین ودعم الحكومة في نزع السالح والتسریح ) UNOCI((دیفوار 

  .اع األمنيوإعادة اإلدماج وإصالح القط

بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقیق االستقرار في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة   ٢٠١٠
)MONUSCO  ( لتحل محل عملیة حفظ سالم سابقة لألمم المتحدة ھي بعثة منظمة

 ١وذلك في ) MONUC(األمم المتحدة في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 
البعثة الجدیدة في استخدام كافة الوسائل وتركزت مھام . ٢٠١٠تموز /یولیو

الضروریة لتنفیذ مھمتھا بشأن حمایة المدنیین، وأفراد عملیات اإلغاثة اإلنسانیة، 
والمدافعین عن حقوق اإلنسان المعرضین لتھدید وشیك بالعنف البدني، ولدعم 

  .المحكومة جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في جھودھا لتحقیق االستقرار وتعزیز الس

، ٢٠١١یونیھ /حزیران ٢٧المؤرخ  PDF  ١٩٩٠استجاب مجلس األمن، بقراره   ٢٠١١
  منطقة أبیي بالسودان بإنشاء قوة األمم المتحدة األمنیة المؤقتة ألبیي للحالة العاجلة في 

، أن ٢٠١١یولیھ /تموز ٨في ) ٢٠١١( ١٩٩٦قرر مجلس األمن، باتخاذه القرار   ٢٠١١
جنوب السودان ال تزال تشكل تھدیدا للسلم واألمن الدولیین في الحالة التي یواجھھا 

وأنشأ المجلس بعثة األمم المتحدة في جمھوریة جنوب السودان لفترة مبدئیة . المنطقة
واھم أھداف البعثة في المیدان . ٢٠١١یولیھ /تموز ٩مدتھا سنة واحدة، بدءا من 

  .من أجل التنمیةلتوطید السلم واألمن والمساعدة على تھیئة الظروف 

أنشئت بعثة االمم المتحدة للمراقبة في الجمھریة العربیة السوریة بموجب قرار   ٢٠١٢
لرصد وقف العنف المسلح  ٢٠١٢أبریل /نیسان  ٢١المؤرخ   ٢٠٤٣مجلس األمن 

ولرصد ودعم التنفیذ الكامل لمقترح النقاط  بجمیع أشكالھ من قبل جمیع األطراف 
   .النزاع في سوریا لمشترك من أجل إنھاء الست للمبعوث الخاص ا
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  الرابع املطلب

 حق استخدام القوة ودوره يف العالقات الدولية

 .تظھر لنا أھمیة موضوع حق استعمال القوة في العالقات الدولیة سواء من الناحیة النظریة أو العملیة

العالقات الدولیة سواء كانت الحروب فمن الناحیة النظریة یمكن القول أن مشكلة القوة تدخل في جمیع 

والمنافسات بحیث نجد أن القوة ھنا تتدخل بمعناھا العسكري وفي التعاون یدخل التھدید بالقوة لقمع أحد 

  .)١(األطراف كما أن القوة في السیاسة الدولیة أوضح بكثیر وكثیرا ما تسمى السیاسة الدولیة بسیاسیة القوة

تلعبھ القوة في العالقات الدولیة إلى نشوء مدارس فكریة تفسر العالقات ولقد أدى الدور المھم الذي 

الدولیة على ضوء مفھوم القوة ولكن على الرغم من أن القوة تلعب دورا أساسیا في السیاسة الدولیة إال 

  .أنھا أصبحت وسیلة لتحقیق قیم وطنیة

یر حق استعمال القوة على الواقع وأما من الناحیة العملیة تتجلى أھمیة ھذا الموضوع من خالل تأث

بالرغم ،الدولي بحیث أصبح ھذا الموضوع إحدى الوسائل التي تستعملھا الدول لفض المنازعات الدولیة 

وكل ذلك عند إقدام ،من أن المجتمع الدولي حاول الحد من العدوان وتأطیر الحرب وجعلھا أكثر إنسانیة 

لمواجھة حاالت تھدید أو خرق السلم وبالرغم من ھذا كلھ تم میثاق األمم المتحدة على وضع مخطط شامل 

وكان  .خرق مبدأ تحریم استعمال القوة في العالقات الدولیة مع استئناف لحالة الدفاع الشرعي عن النفس

لھذا االستعمال أثار سلبیة أیضا حتى على الوضع الدولي بحیث اندلعت فیھ الحروب والصراعات كما أن 

حق دور منظمة األمم المتحدة بحیث أصبحت غیر قادرة على وضع حد للنزاعات الدولیة ھذا التأثیر ال

دون اللجوء إلى القوة العسكریة، وھذا ما یفسر أن المجتمع الدولي أصبح غیر منظم وتحل مشاكلھ عن 

طریق التدخل العسكري والذي أصبح من بین اإلشكاالت المطروحة على مستوى العالقات الدولیة وھي 

شكالیة منتقضة وغیر مقبولة وتخالف الفعل المشروع الذي یصدر عن مجلس األمن وبغیر ذلك ال یعني إ

تترتب عنھ أثار    القبول بالتدخل دون تفویض من مجلس األمن ألن الفعل العسكري غیر مشروع قد

  . )٢(ي.وخیمة على النظام الدول

                                                             
  )٣٣٦(ص .. (1986)الجامعية، القاهرة،  ، الدارالدولي التنظيم، شلبي براهيمإ - )١(
  :محمد وليد إسكاف، حق استخدام القوة ودوره في العالقات الدولية، على الموقع عنوان – )٢(

www.achr.eu/art575.htm .  ٢٥/٣/٢٠١٣تاريخ الزياره  
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على ھذه األرض ولقد استخدمھا اإلنسان إن القوة ظاھرة طبیعیة الزمت البشریة منذ وجودھا حیث 

 .)١(لغایة أساسیة أال وھي الحفاظ على البقاء لتحسین أحوالھ المعاشیة كافة في مراحل تطوره

وھكذا وبتطور اإلنسان اجتماعیا استطاع أن ینظم نفسھ وكل عالقتھ مع جل الجماعات التي تعیش 

ى القوة المتوفرة لدیھ، وذلك من أجل الدفاع عنھا معھ بشكل یؤمن لھ تحقیق حاجیاتھ وذلك باالعتماد عل

لى فیھا جوبالتزامن مع ذلك الزالت المسیرة التاریخیة للبشریة التي تعاني من ممارسات مشؤومة تت.

ارتبط أیضا مفھوم   ولقد. استخدامات للقوة في العالقات الدولیة بحیث تضررت في عواقبھا المأساویة

لح القومیة والحفاظ علیھا منذ القدم كما أن الدولة مازالت تبنى مواقفھا استنادا استخدام القوة بمفھوم المصا

إلى ما تملكھ من مصادر القوة سواء كانت ثابتة أو غیر ثابتة كالموقع الجغرافي والموارد الكامنة أو كانت 

  .متغیرة كالقدرات الذاتیة لشعوبھا وقوتھا المسلحة

بشكل مباشر وصریح وخصوصا القوة العسكریة، إلى استخدام ولقد تطور شكل استخدام ھذه القوة 

التي تسمى عادة بوسائل اإلكراه مثال والتي كافة غیر مباشر للقوة بشكل التھدید مثال أو الضغوط أشكالھا 

ال تصل إلى حد الحرب، ولقد بدل المجتمع الدولي جھودا عظیمة في سبیل تنظیم وتحدید منع استخدام 

الجھود تتناسب فردیا مع التقدم الحضاري الذي تحققھ البشریة وكلما زاد ھذا التقدم زادت القوة وكانت ھذه 

الجھود في ذلك السبیل ولعل ھذا السبب في ذلك ھو توصل العالم المتحضر إلى أسلحة أشد فتكا وتدمیرا 

لقوة تمتاز أخرى ألن ظاھرة اللجوء إلى ا،بشكل متزاید ومتطور بتطور الحضارة من ناحیة ومن ناحیة 

المجتمعات المتحضرة إلى العقل والحكمة في جل  أتلج   بھا عادة المجتمعات األقل تحضرا بینما

  .)٢(معضالتھا

لت سواء كانت نظریة جاءت بھا األدیان والثقافات واإلیدلوجیات ذالتي بكتفة وعلى الرغم من الجھود 

والمواثیق المنظمات الدولیة فلم یتوصل المجتمع أو عملیة تمثلت في المعاھدات واالتفاقات ،المختلفة 

الدولي حتى اآلن إلى القضاء على ظاھرة الحروب واستخدام القوة بل أخذت الدول تتفنن في إیجاد 

  .المبررات القانونیة والمنطقیة واألخالقیة لتجبیر لجوءھا الستخدام القوة

تام الستخدام  ذسیة المعاصرة ال تسمح بنبوحیث أن الطبیعة البشریة والحاجات العملیة للحیاة السیا

القوة وذلك لعدم وجود ضمان دولي لحد اآلن یردع المعتدي ویعاقبھ ویستخلص للمظلوم حقھ فیبدو أن 

مقولة الحق للقوة مازالت صالحة في كثیر من األحوال لیس بمفھوم االعتداء والعدوان وإنما بمفھوم 

من قبل الدول فالدول الضعیفة ال یمكن أن تدافع عن نفسھا  المحافظة على الحقوق والدفاع عن النفس

                                                             
  مرجع سابق . (1996) القاهرة، العربية، النهضه دار الدولية، المنظمات قانون في الوسيط أبوالوفا، أحمد - )١(
 القاهرة، للكتاب، العامة المصرية الهيئة الدولية، الوظيفة مجال في الدولية المنظمات مسؤولية ندا، جمال - )٢(

(1986).  
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الذي یحافظ على السالم باللجوء إلى ،وتحافظ على حقوقھا وسیادتھا واستقاللھا في ھذا العالم المتناقض 

من ،یعتبر استخدام القوة في العالقات الدولیة والقوة المسلحة عموما  .الردع المتبادل لمنع وقوع الحرب

الیب التي كانت تستخدمھا الدولة لحمایة وجودھا ضد األخطار الخارجیة، كما اتخذتھا الدولة بین األس

وتوضح السوابق الدولیة أن القوة قد استخدمت لتغییر ،وسیلة لفرض وجھة نظرھا على الدول األخرى 

إلى القوة كما لجئ ،أوضاع غیر مقبولة أو ضارة أو الحترام حق یخشى من تجاھلھ أو عدم االعتراف بھ 

ولقد كان من مبررات استخدام القوة اعتبار القوة كمظھر من ،أیضا كوسیلة لتسویة المنازعات الدولیة 

بحیث اتجھ الفقھ وسایرتھ في ،نظرا لما أحاط استخدام القوة من أخطار جسیمة  ،مظاھر السیادة الكاملة

ریق تعھدات متبادلة تضمنت تنظیمات وقد تم ذلك عن ط،ذلك دول منذ وقت بعید نحو الحد منھا وتجنبھا 

وقیود متشعبة، ومنذ ذلك الحین بدأت الدعوة الملحة نحو إداعة الحرب على أساس من اعتبارات تجد 

مصدرھا في الوحدة األساسیة والمعنویة واإلحیوائیة للجنس البشري كالحرب، ال تنتج سوى الدمار في 

ومن ھنا كان حظر استخدام . ت أو استقرار األوضاعاألنفس واألموال دون أن تؤدي إلى حل المنازعا

القوة أحد أھم المبادئ التي تقوم علیھا المنظمات الدولیة التي تھدف إلى تحقیق األمن والسلم الدولیین، كما 

لكي ،أن عھد عصبة األمم المتحدة لم یغفل على تقنین ھذا االستخدام وجاء میثاق األمم المتحدة بعد ذلك 

ولي ،استعمال القوة في العالقات الدولیة أو التھدید بھا وبالرغم من ھذا المنع فإن الواقع الد یؤكد على منع

ال یبرھن سوى عن مظاھر خرق السلم واألمن الدولي وبذلك لم تعد الدول تتقید بمبدأ تحریم القوة 

مى أن تتحكم في وأصبحت تستند في أفعالھا إلى حقھا في الدفاع عن النفس، وبذلك استطاعت القوى العظ

واقع القوة على مستوى العالقات الدولیة وتوظفھا من أجل تحقیق مجموعة من األھداف السیاسیة 

وبالتالي أصبحت لعبة القوة من صمیم اختصاص ھذه الدول وال ینازعھا في  ،والجغرافیة واالقتصادیة

المفاوضة وھذه قاعدة تزعمتھا  ذلك أحد بحیث استطاعت أن تفرد قاعدة االنتصار الكامل مع إلغاء الطرف

الوالیات المتحدة وحلفائھا من خالل ممارستھما لمجموعة من األفعال التي تخالف قواعد القانون الدولي، 

بحیث نجد أن ھذا القانون لم یستطع ضبط سلوك الدول في مجال استخدام القوة بحیث مازالت ھناك فجوة 

ھذا المجال والمسلم بھ أن فعالیة أي قانون ال تتم إال بعد نزول بین النظریة والممارسة الفعلیة للدول في 

الدول تحت طاعة الخطاب القانوني الموجھ إلیھم، فالدول قد تلجأ أحیانا إلى خرق قاعدة تحریم استخدام 

القوة أو تحریم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول األخرى إال عن إدراك ووعي كاملین وھو ما یكرس 

النتائج السیاسیة والقانونیة، من المفترض أن تترتب على األطراف التي ترتكب مثل ھذا  مجموعة من

العمل فالدول عندما تحكم بتدخل عسكري وبعدم قانونیة تدخل اآلخر فإنھا ال تنطلق سوى من قواعد 

 .)١(القانون الدولي ومبادئھ على اعتبار أنھ یمثل حدا أدنى مشترك بین الدول في الحیاة الدولیة

                                                             
  :العالقات الدولية، على الموقع عنوانمحمد وليد إسكاف، حق استخدام القوة ودوره في  – )١(



 
119

وھناك أیضا دول تسعى حثیثا إلى ظھور بمظھر من یحترم القانون الدولي ویمتثل ألحكامھ وھي 

تعمل في مجال تحریم استخدام القوة على تبریر سلوكھا وإضفاء الشرعیة علیھ ولم یصدف أن تبجحت 

یعلن الساسة في  دولة من دول أنھا ال تعبأ بأحكام القانون الدولي الناظمة الستخدام القوة وحتى عندما

بعض المناسبات أن دولھم لن تتحرى بعد اآلن القیود التي یفرضھا القانون الدولي على استخدام القوة في 

العالقات الدولیة فإن ھذه الدول التي یمثلونھا تكون حریصة على تقدیم حجج داخل األمم المتحدة تدعم 

قي على أفعال المخالفة لقواعد القانون، وھذا ما یفسر موقفھا من الناحیة القانونیة لكن تعطي التبریر المنط

أن القانون الدولي لم یتم وضعھ إال لخدمة الدول العظمى حتى تحافظ على وجودھا وبقاء مصالحھا على 

امتداد الكرة األرضیة وھذا ما یظھر أن المعركة لن تنتھي والصراع قائم ذلك أن اإلكثار من استخدام القوة 

في العالقات الدولیة لن تكون لھ سوى نتائج متصلة بعدم االستقرار وال توازن وھي الحالة  أو التھدید بھا

التي أصبح المجتمع الدولي یعایشھا في ظل المتغیرات الدولیة التي استطاعت أن تنعكس على واقع الفعل 

على مستوى الدولي الذي أصبح یعاني من كثرة اللجوء إلى القوة العسكریة والتعسف في استعمالھا 

ھذا األمر سوف یساھم في خلق مجموعة من التغیرات التي من خاللھا سوف یعتاد . العالقات بین الدول

المجتمع الدولي أن ینصت لخطاب التھدید والوعید األمریكي الموجھ للدول بعینھا إذا لم تمتثل ألمور 

رق السیادة الوطنیة للدول وذلك معینة، ومن ھنا تطعن الخطورة في الخطاب األمریكي الذي یھدف إلى خ

من أجل السیطرة على مقدرات العالم واإلمساك بزمام األمور فیھ حتى ال یقف مبدأ السیادة الوطنیة عقبة 

أمام الھیمنة األمریكیة وتوجھاتھا وھذا مما سوف یجعل الوالیات المتحدة تركز على مبدأ التدخل بدعوى 

وفي ظل ھذه األزمات التي تعصف  .الشؤون الداخلیة للدول حمایة حقوق اإلنسان كذریعة للتدخل في

بالمجتمع الدولي نجد األمم المتحدة تعیش تھدیدا یشبھ انقالبا عمیقا في المركز والدور، وحتى في مجال 

ومن المؤكد أن جوھر األزمة التي تعاني منھا األمم ومن خاللھا القانون الدولي والشرعیة الدولیة . التدخل

العالقات التي شرعت الوالیات المتحدة في تشكیلھا غداة انفرادھا بقیادة العالم دون منافس أو  ھي طبیعة

رادع مما یؤشر لبدایة تاریخ جدید لإلنسانیة إحدى مقوماتھ سیادة قانون األقوى واستبعاد القانون الدولي 

ن تحول األمم المتحدة إلى التقلیدي وفرض الھیمنة على األسرة الدولیة، فالوالیات المتحدة استطاعت أ

ھیئة أشبھ بحكومة دیكتاتوریة غیر مسؤولة وغیر شرعیة ومعرضة إلصدار قرارات ال تخضع لرقابة 

سیاسیة وقضائیة، وأما الشوكة التي قسمت ظھر األمم المتحدة وھو العدوان األمریكي على العراق وھذا 

ال معارضة حقیقیة تشكل تحدیا للقوة العدوان ھو الذي كرس النظام األحادي القطبیة وأكد بأن 
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وبھذا فإن األزمات التي تعصف باألمم المتحدة أضعفت من مصداقیتھا وبدورھا في حفظ  .)١(األمریكیة

  السلم واألمن الدولیین وھذا مما ساعد في ارتفاع األصوات التي تدعو إلى النظر في ھذه الھیئة وجھازھا 

  اخلامس املطلب

 العربي الربيع يف املتحدة األمم دور

 سیرفع بأنھ ذكرت حینما  ،2011  فى العربى الربیع بدایة مع التخوفات لبعض المتحدة األمم إبداء رغم

 الثورات خدمة فى مھمة أدوارًا لعبت المختلفة وكاالتھا أن إال  ،%20 بنسبة للغرب اللجوء طالبى عدد

 فى على بن بحكم أطاحت والتى  العربى، الربیع ثورات مع فتفاعلھا ..العربى العالم أنحاء فى المنتشرة

 فى للنظر ملفتًا تفاعًال یعد  الیمن، فى صالح اهللا عبد وعلى  لیبیا، فى والقذافى  مصر، فى ومبارك  تونس،

 جیدة وقفة المتحدة األمم وقفت اإلطار ھذا وفى ..عمومھا فى العربیة بالمنطقة الدولیة المؤسسة عالقة

 قواھا بكل  راحت، فقد ..الربیع لھذا راعیة یعتبرھا البعض جعلت لدرجة  الثورات، لتلك حقیقیة ومساندة

 أن فى نجحت تحدیدًا لیبیا حالة وفى ..بھم لإلطاحة الحكام على ضغوطًا تمارس  اإلعالمیة، ومؤسساتھا

 المتكررة إدانتھا ولعل  بعد، فیما اتخاذھا تم التى للحلول رئیسیًا ومفتاحًا  اللیبى، للشعب سالحًا تصبح

 عن ودفاعھا  العربیة، الشوارع فى المتظاھرین ضد العربیة الحكومیة القوات طرف من القوة الستعمال

 ثم  العربى، الربیع أحداث كل فى القائمة السیاسیة األنظمة وتغییر مصیرھا تقریر فى العربیة الشعوب حق

 والیمن ومصر تونس فى موحدة لمواقف وصیاغتھا  تحدیدًا، األوسط الشرق بمنطقة واھتمامھا تركیزھا

 اإلطالق على تاریخھا فى درجة ألعلى مكانتھا رفع وغیره ذلك كل  السیاسیة، األنظمة حساب على ولیبیا

 مرارًا الصھیونى العدو مع صراعھم فى خذلتھم التى المنظمة بتلك عمومھم فى یثقون العرب جعلت

   .وتكرارًا

 فى األبرز المثال ھو یعد  ،2011 عام اللیبیة فبرایر 17 ثورة من المتحدة األمم موقف أن والشك   

 التقاریر لكل والراصد  لوثائقھا، المتابع إن بل  العرب، قبل العالم أعین فى الدولیة المؤسسة مكانة ارتفاع

 الجھات قبل أومن  العام، وأمینھا المتحدة لألمم العامة الجمعیة عن صدرت التى والتصریحات والبیانات

 لالجئین اإلنسانیة بمساعداتھا مرورًا  ،2011 فبرایر 21 فى اللیبیة للمسألة مناقشتھا من بدءًا  لھا، التابعة

 بحظر القاضى 1973 رقم القرار بإصدارھا انتھاًء  اإلنسان، حقوق بانتھاكات وتندیدھا  تونس، فى اللیبیین

  ،2011 مارس 17 فى اللیبیة الحكومة عنف من اللیبیین المدنیین وحمایة  اللیبیة، األراضى فوق الطیران
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 ھذا بأن تمامًا یتأكد  ،2011 مارس 19 فى الدولى بالتدخل صدر الذى والقرار  بشأنھا، باریس واجتماع

 مكانتھا ارتفعت فقد  خصوصًا، العربیة المنطقة مع عالقتھا وفى  عمومًا، حیاتھا فى ھواألھم الموقف

 نسائیة منظمة 15لـ 2012 مارس فى المتحدة األمم دعم ولعل  العربى، الشارع فى مسبوقة غیر لدرجة

 لمائدة عقدھا ثم  السیاسیة، للمشاركة لدفعھن  ولیبیا، والیمن مصر فى دوالر مالیین 408 بمبلغ عربیة

 الترحیب ھذا حدث مثلما الكافى العربى الترحیب یلق لم  ،"العربى الربیع أفق فى االستدامة" حول حوار

   .2011 نوفمبر فى القذافى العقید مقتل وحتى الدولى التدخل قرار منذ اللیبیة الثورة عبر

 المتحدة األمم موقف فى االرتباك مدى أظھر السورى المسار على الصراع تطورات أن غیر  

 نظام مع الوثیقة العالقات مسارات من الغربیة التخوفات طبیعة كشف فقد .السورى المستنقع فى وسقوطھا

 األمن مجلس فإصدار  الحدث، مع تتفاعل جعلھا قد محالة ال قادم التغییر بأن إدراكھا أن ومع  األسد، بشار

 السیاسیة العملیة ھى سوریا فى األزمة لتسویة الوحیدة الوسیلة أن  معتبرًا  2011 أغسطس 3فى لبیانھ

 وإرسالھا  ،2011 عام نوفمبر فى العربیة الجامعة لمبادرة وتبنیھا  ،"أنفسھم السوریین قبل من الداخلیة

 اعتبره والمفقودین والجرحى القتلى حصیلة ارتفاع مع المفاوضات إطالة أن إال  أنان، كوفى لمبعوثھا

 اعتراف أن اعتبروا بل  السوریة، الھاویة فى األمم لھیئة وسقوطًا  األسد، نظام مع أممیًا تواطئًا البعض

 وأن  سوریا، فى اآلن قائمة األھلیة الحرب بأن  المتحدة، لألمم التابعة اإلنسان لحقوق العلیا المفوضیة

 النظام، اعتداءات من السورى الشعب لحمایة فوریًا تدخًال علیھا أوجب قد  الحدود، كل تتجاوز القتلى أعداد

 الرئیس إلى رسالة بإرسال  مون، كى بان  العام، أمینھا قیام على األمر فاقتصر ..تفعل لم أنھا غیر 

 أن إلى  أخرى، مناسبة فى وأشار .شعبھ قتل عن یكف أن علیھ یجب وأنھ  شرعیتھ، فقدان فیھا أكد السورى

 منتظمة عالقات إلقامة بل  فقط، اإلنسانیة المساعدة تقدیم من أبعد ھدفھ سوریا داخل المتحدة لألمم وجودًا

 .األرض على الوضع وتقییم  السوریین، األطراف مع وبناءة

 التساؤالت تثیر التى ھى سوریا فى العسكرى التدخل من الغربیة الدول تخوفات فإن  السیاق، نفس وفى 

  الثالثة، للمرة والمتكرر  الرافض، التصویت ولعل ..السوریة المحنة مستنقع فى المتحدة األمم سقوط حول

 تصریحات تأتى وربما  الدولیة، الھیئة تعانیھا التى المحنة لتلك یشیر التدخل لھذا وروسیا الصین من

 19 فى الدولیین المراقبین مھمة انتھاء بعد لھا ومرن فاعل وجود على اإلبقاء بأن  األخیرة، مسئولیھا

  لیبیا، فى لموقفھا مشابھ موقف أى تبنى عن تمامًا عاجزة الدولیة المؤسسة بأن لتقر  ،2012 أغسطس

 والتجویع والتعذیب القتل عملیات من السورى الشعب یعانیھ لما اإلطالق على حلول أیة لدیھا ولیس

  أنان، لكوفى خلفًا  اإلبراھیمى، األخضر  الجدید، لموفدھا إرسالھا رغم  مواقفھا، تكرار ولعل  والتشرید،
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 ..األساسیة مھمتھا فى فشلت التى الدولیة المؤسسة على تطلق أن یمكن التى الرحمة رصاصة بمثابة یكون

  المستقبل فى منھا ستعانى كبیرة محنة وھى

 من كثیر ثقة واھتزاز تخاذلھا على عبدالعزیز بن عبداهللا السعودى والملك قطر أمیر أسى فإن  ھنا، من 

 مستقبلیًا نقاشًا أیضًا وسیدفع .بھا المنوط بالدور اإلیمان لعدم آخرین حكامًا حتمًا سیدفع  بھا، العالم دول

 فقدت طالما  المالیة، مخصصاتھا لدفع الكثیرین رفض إمكانیة وسیطرح عدمھ؟ من وجودھا أھمیة حول

  .؟ الشكل بھذا أھمیتھا

دور باإلضافة إلى  ،ولالستفاضة بموضوع تأثیر مواقف الوالیات المتحدة األمریكیة والقوى األوروبیة

ومع . المتواضعةالدراسة ال بّد من إجراء دراسة تحلیلیة خارج إطار ھذه  ،في الربیع العربي األمم المتحدة

ینبغي التذكیر بأن الدعم الخارجي والمباشر للشعوب المنتفضة ال یشكل أحد العوامل الضروریة  ،ذلك

ولكن التدخل ي، وخیر دلیل على ذلك ثورتا تونس ومصر اللتان حدثتا من دون دعم خارج ،لنجاح الثورة

حاسمًا في تعطیل  لعب دورًا ،لمجلس األمم المتحدة ١٩٧٣شر لتحالف الناتو في لیبیا بناء على القرار المبا

  .قوات القذافي العسكریة مما أطاح بالنظام

إلى التدخل العسكري  يورغم عدم لجوء الالعبین الدولیین والعرب بخاصة دول مجلس التعاون الخلیج

إال أنھم لم یتوانوا عن فرض أقصى الضغوط على النظام السوري بشتى الُسبل والوسائل من  افي سوری

وھو األمر الدال على أن الدعم الخارجي أو غیابھ ال یشكل  ،دون التمكن بعد من إسقاط نظام بشار األسد

ى وظروف وبالتالي ثمة عناصر أخر ،بالضرورة شرطًا أساسیًا لنجاح أو فشل ثورات الربیع العربي

وأما . إلى جانب دور القوى الداخلیة واإلقلیمیة والدولیة ه،دِحموضوعیة تلعب دورھا في كل دولة على 

بالنسبة إلى المستقبل وإلى احتمال تأثیر الظروف التي یعیشھا الوطن العربي الیوم في أنظمة الخلیج 

ن احتمال حصول تغییر سیاسي فإن وجود قواعد عسكریة أمریكیة مستترة في الخلیج یحول دو ،بخاصة

  .على األقل نظریًا وفي المستقبل القریب ،جذري ھناك

یطّبق  ،كما ھو حال العدید من األنظمة العربیة، وفي كل األحوال یبقى واضحًا أن المجتمع الدولي

ومعاییر وبالتالي ال یمكن اعتبار مواقفھ تجاه الربیع العربي مبنیة على مبادئ قیمیة  ،المعاییر المزدوجة

األمر الواضح في  ،ثابتة وغیر متناقضة حتى ولو كانت الحاالت والظروف مماثلة لبعضھا البعض

وكذلك أضحى جلیًا مع مرور الوقت أن . االختالف بین خطاب المجتمع الدولي وأفعالھ على أرض الواقع

وأن موقف القوى  ،یة األخرىالمشھد الدولي لم یعد تحت ھیمنة الوالیات المتحدة األمریكیة أو القوى الغرب

الدولیة بخاصة روسیا والصین یوحي بأن النظام العالمي األحادي القوة الذي قام بعد انھیار االتحاد 

  .السوفیاتي السابق قد أمسى شیئًا من الماضي
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ما من مجال للشك بأن الربیع العربي ونتائجھ المستقبلیة واحتمال استمراره سوف یبقى وفي الختام، 

وما من حق أحد أن یّدعي فھم جمیع الدروس التي . اھتمام ودراسة وتحلیل ألعوام عدیدة مقبلة موضع

وذج تحلیلي شامل مأو بلورة ن ،یمكن استخالصھا منھ أو أن یقترح أنھ استطاع استنباط نظریة مطلقة

بار عامل التدخل ال یمكن اعت ،وبناء على الدراسة المستخلصة من التجربة السوریة ،متكامل في دراستھ لھ

أو العامل اإلعالمي في التأثیر في الثورة لھ دور حاسم وحتمي في إنجاحھا أو  يالعربي والخارجي والدول

  . فشلھا
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 اخلامتة

  

  : الدولیة العالقات في المتحدة األمم دور  تقییم:أوًال

 األھداف من عدد تحدید في نجح قد المتحدة األمم میثاق أن لألمور والموضوعیة اإلیجابیة النظرة ترى

 عندما الحادة لإلنتقادات تتعرض الدولیة المنظمة أن إلى إشارة وھذه.متعددة مجاالت في السامیة والمقاصد

 الموارد وندرة االنفاق على الدول بقدرة المحدود واإلنجاز المنشودة واألھداف التطلعات بین الفجوة تظھر

 فإن ،الكثیر ینقصھ الدولیین واالمن السالم حفظ مجال في المتحدة األمم سجل كان وإذا.أخرى جھة من

  . بالتقدیر جدیرة واإلنسانیة اإلجتماعیة المجاالت في المتخصصة وھیئاتھا إنجازاتھا

 لدى قناعة وولدت النزاعات لتسویة الطبیعي المكان بأنھا الدول تشعر أن في المتحدة األمم نجحت لقد

 إقتصادي تعاون خلق في نجحت كما.الدولیة المنازعات لفض القوة إستخدام بعدم والشعوب الدول

 اإلقتصادي المجلس مثل لھا التابعھ المتخصصة المنظمات خالل من بھ بأس ال دولي وثقافي وإجتماعي

 ... إلخ والیونسیف ،العالمیة الصحة ومنظمة والیونسكو الدولي النقد وصندوق ،الدولي البنك ،اإلجتماعي

 فھي ،الدولیة المنظمة إلى ولیس األعضاء الدول إلى یعود فإنھ األحیان بعض في فشل ھناك كان إذا

 المجال في أساسًا ینصب والفشل.بھا األعضاء الدول إلرادة إنعكاس عن عبارة ھي بل مستقًال كیانًا لیست

 والدور واإلجتماعي اإلقتصادي المجال إلى النظر فیوجب المتحدة األمم نجاح عن الحدیث أما.السیاسي

 قضیة البدایة وكانت.إنشائھا منذ المتحدة األمم شغل الذي اإلنسان حقوق مجال في المتحدة األمم لعبتھ الذي

 األرض شعوب جعل في حیویًا دورًا لعبت قد المتحدة األمم أن شك وال.إفریقیا جنوب في العنصریة التفرقة

 عن أمثلة إعطاء یمكن المتحدة األمم ضد الشعواء الحملة على التعلیق مجال في.حریة وأكثر أمانًا أكثر

  . الدولیة المنظمة حققتھا التي النجاحات

 أن إلى إفریقیا جنوب في العنصري النظام عزل أجل من طویلة لحقب المتحدة األمم ناضلت فقد

 جھودًا تبذل كما ،ھناك الحرب أنھت حیث وموزمبیق نامیبیا في أیضًا ونجحت.السوداء األغلبة إنتصرت

 ضد معارك المتحدة األمم وتخوض.الدولي الصراع من سنة 12 بعد أنجوال إلى السالم إلعادة خارقة

 الیونسیف منظمة تنقذ عام كل ففي.األطفال وحمایة البشر آالم تخفیف أجل من الفقیرة الدول في األمراض

 المتحدة لألمم التابع العالمي األغذیة برنامج قدم فقط 1994 سنة وفي الموت من طفل مالیین ثالثة حیاة

 على وتوشك نھائیًا الجدري مرض على العالمیة الصحة منظمة وقضت.جائع ملیون وخمسین لسبعة الطعام

  . 2000 عام بحلول األطفال شلل مرض على القضاء
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 في األعضاء الدول عدد زیادة إلى أدى مما الشعوب إستقالل وحركة اإلستعمار تصفیة إلى باإلضافة ھذا

 التعلیمیة البرامج في أوالمساھمات ،اآلن دولة 185 إلى 1945 عام دولة 50 من المتحدة األمم

  .واإلجتماعیة

 القوتان فیھا إنشغلت التي األربعة العقود طوال المتحدة األمم بقاء أن ترى التي النظر وجھة أیضًا وھناك

 السالم تقویة على ساعدت بل فقط تستمر لم الواقع في لكنھا.بالمعجزة أشبھ كان الباردة بالحرب العظیمان

 وإفریقیا الوسطى وأمریكا وكوریا األوسط الشرق مثل ،العالم في اإلشتعال نقاط من كثیر في واألمن

 . وغیرھا وكمبودیا وقبرص

 المتحدة لألمم التابعھ المختصة الوكاالت ولعبت ،والمخدرات اإلرھاب ضد األخیرة الفترة في وشاركت

 على السیطرة ودعم الزراعھ وتطویر باألطفال والعنایة العالم في الصحي المستوى ترقیة في مھما دورًا

 بعد الدولیة المنظمة مھمة ھذه ألن " العالم شرطي " دور عن تتخلى أن المتحدة الوالیات على وأن التسلح

 التنمیة دعم مثل المتحدة األمم تنتظر ملحة أخرى قضایا أن كما.لھا الكافي التمویل وتوفیر تقویتھا

 على والقضاء القاتلة األمراض ومواجھة النموالسكاني على والسیطرة األسرة تنظیم وتشجیع اإلقتصادیة

 . العالم أنحاء جمیع في الثقافة ثراء في والمساھمة األمیة

 ضمیر یستصرخ والفوضى والمذابح العدوان من السابقھ یوغسالفیا في األخیره السنوات شھدتھ ما أن

 مع بفاعلیة التجاوب من تمكنھا قویة وأمنیة سیاسیة سلطات المتحدة األمم إعطاء إلى بالحاجھة ویشھد العالم

 الشرق عن غنى ال كما.وھایتي وكمبودیا ورواندا الصومال من المستخلص الدرس أیضًا وھو ،األزمات

  . السالم لمساندة جماعي دولي عمل عن األوسط

 العربیة الدول على والعقوبات حتمًا ستنتھي الدولیة المنظمة على أمریكا ھیمنة أن المتفائلة النظرة وترى

 أن كما ،نھایة ال ما إلى الدور ھذا تلعب أن تستطیع ال أمریكا ألن مؤقتة الوضعیة ھذه إن.مؤقتة مرحلة

 نصف بمضي المتحدة األمم إحتفال وإن.األمر ھذا في ترغب ال بداخلھا جھات وھناك لھا منافسین ھناك

 سلطتھا لحدود والتفھم النضج من نوع إلى وصلت البشریة وأن حضاریة نقلة بمثابة یعد تأسیسھا على قرن

 185 المتحدة األمم تضم أن.دولة بكل الخاصة اإلستقالالت داخل عالمیة السلطة تكون أن على للتعاون

  . )1(إلیھا والنظر عندھا التوقف یجب حضاریة نقلة یعد قرن نصف المنظمة ھذه عمر یطول وأن دولة

 فدور.المعلومات لعصر الكونیة للتغیرات ومھیأة قادرة المتحدة األمم أن ترى أخرى متفائلة نظرة وھناك

 ترتبط الذي الیوم عالم تالئم ،إتصاالت شبكة وعمل للمؤتمرات وعاقد للسالم وحافظ كوسیط المتحدة األمم

                                                             
 ). ٢٠١٢(األردن : عال غازي عباسي، المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، طباعة المطبعة االقتصادية، عمان – ) ١(
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 الكوني المجتمع ظھور في المتمثلة والمعرفة والتأثیر السلطة فیھ وتتوزع التحتیة والبنى الھیاكل فیھ

 وتجمیع والجدل للمناقشات مشروعات بتبني البحثیة الھیاكل ھذه كل تخدم أن المتحدة األمم تستطیع

  . )1(المشتركة االلكترونیة األجھزة لتشغیل الالزمة اإلتفاقیات وتصمیم لوضع األطراف

 األمم كانت وإن السیاسیة القضایا مجال في أنھ فمفاده المتحدة األمم منظمة آلداء السلبي التقییم أما

 الدول كانت التي الكبرى النزاعات حل عن عجزت فلقد ،الصغیرة النزاعات حل في نجحت قد المتحدة

 بالقطبین متعلقة حساسة قضیة وھي الجنازیر خلیج مشكلة مثل مصالحھا تمس أو فیھا طرفًا الكبرى

 دولة تمس كانت والتي أیضًا األخرى الكبرى القضایا خارجھا بل المتحدة األمم في تحل لم مباشرة الكبیرین

 مثلما توصیھ أوتصدر تنفیذه تتابع وال قرارًا تصدر بأن المتحدة األمم فیھا إكتفت بأخرى أو بصورة كبرى

 242 قرار إصدار في تمثل ولكنھ دورا فیھا المتحدة األمم لعبت فلقد.األوسط الشرق أزمة في الحال

 إیجابي بدور القیام تستطیع لم ولكنھا ،إلخ .... الفلسطیني بالشعب الخاصة العامة الجمعیة من وقرارات

 . اإلنسحاب على إسرائیل إجبار مثل ذلك من أكثر

 یعلى حیث لوكیربي قضیة مثل بمكیالین یكیل األمن مجلس كان الكبرى الدول تمس أیضًا قضایا في

 اإلعتبارات متجاھًال لیبیا ضد قرارًا فیصدر المتحدة الوالیات إلرادة ویرضخ السیاسیة اإلعتبارات

  . أخرى دولة في للمحاكمة رعایاھا بتسلیم دولة تقوم أن ،القانونیة

 األمم معھا تتعامل أوأن المتحدة األمم خارج تحل أن أما الكبرى بالدول المتعلقة القضایا ،أخرى بعبارة

 نأملھ كنا ما وحققت نجحت أوأنھا دائمًا فشلت المتحدة األمم أن القول یمكننا ال وبإختصار.بمكیالین المتحدة

  . منھا

 الصرب ید في األمنة للمناطق المتتابع والسقوط والھرسك البوسنة مأساة أثبتت البعض نظر وفي

 حظر فرضت عندما المتحدة األمم مصداقیة غیاب ،الالجئین من أآلالف مئات لقیھا التي الشدیدة والمعاناة

 مجلس مصداقیة وغیاب ،الصرب المعتدین على عائق دون السالح یتدفق حین في البوسنة على السالح

 حفظ قوات مصداقیة وغیاب ،اآلمنھ المناطق تلك أنشأت التي قراراتھ إحترام ضمان یستطیع لم الذي األمن

  . سالمھا على عونًا تكون أن من بدًال البوسنة على عبء إلى تحولت التي السالم

 رصد دون مستحیلة مھام تنفیذ منھا یطلب حیث فداء كبش إلى تحولت المتحدة األمم أن القول ویمكن

 السابع الباب إطار في إعتمد والذي اآلمنھ المناطق حمایة قرار – المثال سبیل على.بھا للقیام الكافیة القوة

                                                             

 مركز مطبوعات عاماً، خمسين في المتحدة األمم طالب، أبو حسن عبدالعليم، طه نافعة، حسن اآلغا، ألفت –)  ١(
 ). . ١٩٩٦( القاهرة، واالستراتيجية، السياسية الدراسات
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 وإن ،المھمة تنفیذ یتطلبھم ألفًا 36 حوالي من جندي آالف 8 سوى توفیر یتم لم.بالقوة ینفذ أنھ أي المیثاق من

 یزود لم ذلك إلى باإلضافة.الموقف وتأزم تصاعد بعد متباعدة فترات على بعد فیما العدد ھذا إستكمال تم

 ،قائمًا یكن لم سالم حمایة السالم حفظ قوات من طلب فقد وبالتالي المھمة لتنفیذ المناسب بالسالح الجنود

  . الالزمة القوة توفیر دون آمنة مناطق وإقامة

 فداء كبش إلى العام واألمین المتحدة األمم تحویل في والعظمى الكبرى القوى دور عن البحث یجب

 في حدث مثلما المتحدة األمم إطار خارج والقضایا الصراعات حل بھدف الصحافة لھجوم ومركز

 من اآلن یحدث ومثلما ،المتحدة األمم قیادة تحت قواتھا وضع المتحدة الوالیات برفض وذلك الصومال

 لیست فالمسألة.والظروف األھداف ھذه المتحدة األمم تحمیل عدم یجب لذا ،البوسنة الناتوفي لحلف تدخل

 . األعضاء الدول من مستمدة إمكانیاتھا ألن المتحدة األمم عجز أو تردد

 كبش وجعلوه وعربي مصري ألنھ غالي بطرس .د رأس على المأساة وضعوا كثیرین أن بالذكر وجدیر

  . البوسنة في بمھامھا القیام عن وتخاذلھا الدولیة المنظمة لعجز فداء

 ھاجموه والقومیة المعارضھ الصحف في الكتا فبعض العام األمین حول اآلراء تضاربت مصر وفي

 حدود وتفھم بالشھامة وصفھ اآلخر والبعض غالي بطرس عن الجنسیة بأسقاط المطالبة حد إلى ووصلوا

  . بھ یقوم الذي الدور

 األمم لدور المشوھة التفسیرات بسبب المصري اإلعالم في شوھت قد المتحدة األمم صورة أن شك ال

 المتحدة والوالیات أوروبا مصالح إختالف أدى وقد.الكبرى الدول لمصالح كساتر إستخدمت التي المتحدة

 اإلتحاد سقوط ساعد كما ،الطرفان طرحھا التي الحل لمبادرات متبادل إجھاض حدوث إلى والبوسنة

 الصورة وشوھت.المتحدة األمم صورة تشویھ على التصویت آلیة على المتحدة الوالیات وسیطرة السوفیتي

 على الرجعي التیار سیطرة بسبب والمرأة والتنمیة السكان مؤتمري أثناء ممكن حد أقصى إلى أیضًا

 وقضایا أسباب وھناك.مشوه بشكل ترجمت والتنمیة السكان مؤتمر وثیقة أن بل ،عام بشكل العربي اإلعالم

 إلیھا إنتھت التي النتیجة مثل المصري اإلعالم في المتحدة األمم صورة تشویھ في ساھمت أخرى

  . إسرائیل إعفاء ظل في النوویة األسلحة إنتشار حظر معاھدة بتمدید الخاصة المفاوضات

 المتحدة لألمم موضوعیة نظرة قدمت المصریة الصحافة في األصوات بعض ھناك اآلخر الجانب وعلى

 یوسف وأحمد الشافعي عمران والسفیر األنصاري محفوظ مثل( الكبرى الدول مسؤولیة إلى وأشارت

 .)1(واألبدو ویكلى األھرام في وكتابات ،نیل وزكریا المنعم عبد ومحمد عطیھ وماجد القرعي

                                                             

 . سابقال مرجعال عاماً، خمسين في المتحدة األمم طالب، أبو حسن عبدالعليم، طه نافعة، حسن اآلغا، ألفت –)  ١(
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)1(  :المتحدة األمم ھیئة إیجابیات: ثانیًا
 

 :اإلستعمار تصفیة على العمل في تمثلت إیجابیھ أكبر

  1946 سنة البلدین من اإلستعماریة القوات إجالء في ،ولبنان سوریا قضیة في إسھامھا •

 ھولندا إعتراف إلى إنتھت حیث ھولندا وبین بینھا المفاوضات على أشرفت حیث ،أندونیسیا قضیة •

  1949 دیسمبر في أندونیسیا باستقالل

  1953 إلى 1950 كوریا حرب في العسكري التدخل •

  1952 قبل مستقلة دولة بلیبیا المناداة على 1949 سنة العامة الجمعیة وافقت حیث لیبیا قضیة •

 . األزمة لحل 1956 سنة الزرق القبعات تدخلت حیث السویس أزمة •

 ،1960 سنة  الكونغوالزائیر: منھا( مستعمرة دول اإلستقالل منح 1960 دیسمبر 14 في إعالنھا •

  1965 الغربیة الصحراء إستفتاء ،1965 الدومینیك ،والیونان تركیا بین 1963 قبرص

  1965 كشمیر مشكلة حول وباكستان الھند بین القتال وقف •

  73 حرب في وإسرائیل العرب بین النزاع لحل والتدخل ،وإسرائیل مصر بین النار إطالق وقف •

  1988 سنة والعراق إیران وبین 1982 لبنان قضیة حل في التدخل •

   USA أقالیم وإستثنت إقلیمًا 11 وھي اإلستقالل على الوصایة لنظام الخاضعة األقالیم إحراز-10

  1990 سنة االستقالل على نامیبیا إحراز •

 : یأتي ما في إیجابیاتھا فتمثلت واإلجتماعي السیاسي المستوى على أما •

 المراقبة وعملیات باإلنتخابات الخاصة اإلداریة العملیات بدعم العالم في بلدًا 55 ل المساعدة تقدیم •

 .والتحقیق

 الدول وواجبات حقوق حددت التي البحار قانون إتفاقیة مثل ،الدولیة اإلتفاقات لتسھیل وسائل إتاحة •

 . البحر ثروات إستغالل إلى الساعیة

 . مرة ألول بالقبول حظیت التي النوویة األسلحة إنتشار عدم معاھدة تمدید •

 . مأمونة حدود في الدفینة الغازات إبقاء أجل جانیرومن ریودي في االرض قمة مؤتمر في االتفاق •

 سنة االجتماعیة للتنمیة العالمي القمة مؤتمر في االجتماعي والتفكك والبطالة الفقر قضایا معالجة •

 . للتنمیة البشریة وبالخبرة االموال برؤوس المتخلفة الدول ومد ،1995

 ... 1948 سنة االنسان لحقوق العالمي االعالن وإصدار االنسان حقوق حمایة •

                                                             
 ).١٩٨٦(إبراهيم أحمد، التنظيم الدولي، الدار الجامعية، القاهرة،  – ) ١(



 
129

  : المتحدة األمم دور سلبیات: ثالثًا

 المنظمة میثاق ونص روح مع یناقض وھوما لھا التابعة السالم حفظ قوات لعمل إنتقائي طابع لھا •

 اإلنتقائیة ھذه مثل یغذیان القانوني األساس وضوح وعدم النقض حق نظام أن كما ،ذاتھا الدولیة

 . متصاعده بدرجة

 تتوائم ال المتزایدة الصراعات بنمط التعامل في الباردة الحرب حقبة عن مورثة األسالیب إستخدامھا •

 . أسالیبھا تطویر إلى بحاجة كونھا الجدیدة وطبیعتھا والمعاییر الضوابط مع

 . والصراع العنف إلى اإلنزالق تمنع وسریعة معینة سیاسات تتخذ ال •

 . تخابریة إمكانیات أي تطور أن المستقبل في علیھا ویصعب بعد تطور لم •

  المتحدة لألمم السنویة المیزانیة داخل السالم حفظ بأنشطة المتعلقة التكالیف أنواع لكل دمجھا عدم •

 عند القوات لھذه السریع والتوظیف اإلنتشار من لیسھل السالم لحفظ إحتیاطي صندوق وجود عدم •

 . الضرورة

 : الھیئة واجھت صعوبات:رابعًا

 . المالیة المشكلة •

 . عالمیة بسلطة تمتعھا عدم •

 . سابقًا واالعضاء للدول السیاسیة االتجاھات في التجانس عدم •

 .الضعیفة الدول إلى حینھا تلجأ التي الھیئة إلى العسكري الدعم تقدیم العظمى الدول رفض •

 . مواثیقیھا في القوانین وكذا الجمركیة التعریفات دقة عدم •

 وھي ،للوضع تھدئة مجرد محاوالتھا فقد ،كافیة المتحدة االمم ھیئة حلول تكن لم:الھیئة دور تقییم •

 ،األمریكیة المتحدة الوالیات وباألخص الكبرى الدول فیھا تتدخل ال التي المشكالت في دائمًا تنجح

 عاجزة بقائھا إلى إضافة  الفیتو، حق یستعمل إذ العادة جرت كما حركتھا شلت الھیئة تدخل فإن

 إعتداءات حیال الكثیر الشيء تفعل ال وھي ،األوسط الشرق وقضایا ،الفلسطینیة القضیة حل في

 . الضعیفة والشعوب الدول على القویة الدول

   



 
130

  :: خامسًا

 : الدراسة نتائج

 الدولیة العالقات تنظیم في المتحدة األمم لدور وتحلیل عرض من الدراسة ھذه بھ قامت ما خالل من

 من مجموعة وضعت فقد الدراسة متغیرات بین العالقة وبین ،٢٠١٢ عام وفي ١٩٩١ عام منذ

 لمنظمة مھم دور یوجد أنھ الدراسة ھذه خالل من وتبین أونفیھا، لتأكیدھا ساعیًة وإنطلقت الفرضیات،

  . ٢٠١٢ – ١٩٩١ عام منذ الدولیة العالقات تنظیم في المتحدة األمم

 إلعادة مؤسسة لیست ھي ،كذلك تكون ولن عالمیة حكومة لیست المتحدة االمم إن الدراسة توصلت فقد

 لھ قویًا بیروقراطیًا جھازًا المتحدة االمم ولیست ،الفقیرة االمم لتعطي الغنیمة االمم من تأخذ الثروة توزیع

 قدرة أي لھا ولیست ،الدولي األمن ألغراض الدول بین للتعاقد وكالة لیست وھي ،الخاص أعمالھ جدول

 األمل ھي كلھ ھذا مع ولكنھا ،األعضاء الدول توفرھا التي والقوات السلطة عدا اإلطالق على عسكریة

 وھي ،االنسان حقوق وحمایة ،العالمیة التنمیة وتدعیم واالمن السالم لتعزیز الرئیسیة والضمانھ الوحید ربما

  . الدولي القانون لتعزیز الوحید المشترك االطار

 المتحدة األمم ھیئة دور بین إرتباطیة عالقة ھناك أن مفادھا الرئیسیة بالفرضیة یتعلق یتعلق فیما أما

  :یلي ما الدراسة من تبین الدولیة، السیاسیة العالقات تنظیم وبین الباردة الحرب بعد

 وذلك ٢٠١٢ عام وحتى ١٩٩١ عام منذ المتحدة األمم ھیئة دور بین إرتباطیة عالقة وجود نبین -

 ھذه خالل من وتطورھا الدولیین والسلم واألمن السالم حفظ عملیات في دورھا خالل من ثابت

 : ومفادھا الرئیسیة الفرضیة عن المنبثقة الفرعیة بالفرضیة یتعلق فیما أما الدراسة

 أدوارھا تنظیم في الكبرى الدول دور وبین المتحدة األمم ھیئة دور بین إیجابیة عالقة ھناك بأن -

 وھذه المنظمة بین اإلیجابي الدور ھذا بنفي الدراسة أثبت فقد عالمیًا، المستقرة غیر المناطق تجاه

 بناًء كدمة من الدول في اإلستقرار معنى تحدید في المزاجیة تتبع الكبرى الدول ھذه كون الدولة

 األوسط الشرق في الصراع في أدوارھا خالل من واضح وذلك الدول ھذه مع مصالحھا على

 الوقت الفیتوفي منح في وحقھا خصوصًا الفلسطیني والصراع السوریة والثورة العربي والربیع

 . الشخصیة مصالحھا وفق لھا مناسبًا تراه الذي

 الدول مساھمة بین إرتباطیة عالقة یوجد بأنھ تفید التي الثالثة الفرعیة بالفرضیة یتعلق فیما أما -

 لتحقیق المتحدة األمم منظمة في واألعضاء الدول مجمل وبین الدولي السلم تحقیق في الكبرى

 وال أصلیة إرتباطیة عالقة یوجد بأنھ الدراسة ھذه أثبتت فقد المتبادل، اإلعتماد مفھوم متطلبات
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 في األعضاء الدول مجمل وبین الدولي السلم تحقیق في الكبرى الدول مساھمة بین عنھا غنى

 معین ترتیب یوجد ال أنھ رغم المتبادل اإلعتماد مفھوم متطلبات لتحقیق المتحدة األمم منظمة

 ما وغالبًا القضایا تلك بین الترابط من نوع یوجد ولكن القضایا تبني حیث من األدوار ھذه ألولویة

  . الدول لدى السلمي النزوح تكون

 : التوصیات: سادسًا

  : الدراسة توصیات

 أوغیر المباشرة العالقة ذات السابقة والدراسات األدبیات من الكثیر على الباحث إطالع خالل من

 أوفي عام بشكل الدولیة والعالقات الدولیة بالمنظمات تتعلق أدبیات سواء الدراسة، بموضوع المباشرة

 إلى المھتمین كل داعیًا التوصیات من عدد إلى الباحث توصل فقد خاص، بشكل المتحدة األمم منظمة

  :یلي ما وھي لألھمیة، الجد محمل على وأخذھا مراعاتھا

 : الدراسة توصي

 نھایة بعد المتحدة األمم تشكیل أن ورأت.جدل من تثیره وما األمن مجلس توسیع موضوع تناولت -١

 الكبار الخمس الدول منح مما نتائجھا على ومتكئًا ظروفھا إلى مستندًا كان الثانیة العالمیة الحرب

 یكون أن الظروف تلك على عامًا خمسین بعد المستحیل من الذي األمر وھو  الفیتو، حق وقتئذ

 للنھایة نتیجة بالكامل نھایتھا كانت التي الباردة الحرب إنتھاء بعد خاصة المقیاس بنفس سائدًا

 أصبحتا والیابان الھزیمة تعاني كانت التي ألمانیا أن إلى باإلضافة ھذا.السوفیتي لإلتحاد الدرامیة

 المتغیرات ھذه أن شك وال.لإلقتصاد الجدیدة القوى أصبحت عالم في إقتصادیة قوة أكبر اآلن

 بإعتبار أو الفیتو حق بزوال إما النفوذ مصادر في سواء للمنظمة وجادة جدیدة رؤیة تستوجب

 المطروح. أیضًا األفریقیة القارة إلیھا وتضاف والیابان ألمانیا فتضاف العصر، ھذا قوة موازین

 كل تجدد ١٠و دائمة ٥ منھا دولة ١٥ حالیًا یضم الذي األمن، مجلس عضویة ھوتوسیع األن

 في مؤثرة دول وھناك المجلس في كلمة لھا تكون أن األخرى للدول یتاح لكي وھذا.عامین

 األوسط الشرق في ومصر الالتینیة أمریكا في والبرازیل المكسیك مثل اإلقلیمي محیطیھا

 رقعة توسیع حول الدول من كبیر عدد بین إتفاق اآلن وھناك.أسیا في والھند العربیة والمنطقة

 ویبقى. معینة إقلیمیة تجمعات في الرائدة للدول أكبر لعدد دائمة بمقاعد المجلس داخل العضویة

 ھذا یقتصر الفیتوأم حق إلى باإلضافة دائمة مقاعد الدول ھذه تمنح ھل: ھو األساسي الخالف

 التي الدول إلى اإلضافات ھذه مثل أن یقول الذي المنطق أیضًا الكبار؟وھناك الخمس على الحق

 بزیادة القبول حال وفي. مطلقًا الفیتو حق بإلغاء المطالبة عن سبیًال األیسر ھي الفیتو بحق تتمتع
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 یعني ال بحیث اآلن السائد النص تعدیل الضروري فمن الفیتو بحق تتمتع التي الدول عدد

 أمام مطروح مشروع أي إلسقاط كاف إنھ األمن مجلس في الدول تلك من واحدة دولة إعتراض

 ال. الحق بھذا المتمتعھ الدول غالبیة إللغائھ تصوت أن مشروع أي إلسقاط یلزم وإنما المجلس

 إصالح إلى ماسة حاجة في ١٩٤٥ منذ دولة ١٨٥ عددھا أصبح والتي المتحدة األمم أن شك

 فقط% ٨ فالیوم. القوة بإستخدام لھ المخول المتحدة األمم في الوحید وھو األمن مجلس وخاصة

 بتمثیل یحظى المتقدم فالعالم.األمن مجلس في تمثیلھا یتم المتحدة األمم في األعضاء الدول من

 – بریطانیا – األمریكیة المتحدة الوالیات(  الدائمین األعضاء دول الخمس ضمن جدًا، مرتفع

 وامریكا وإفریقیا أسیا في النامي العالم أما.أوروبیة دول ثالث ھناك)  والصین – روسیا – فرنسا

 یجب وألمانیا الیابان اإلقتصادیتین القوتین أن على عام إتفاق ھناك.فقط الصین في فمتمثلھ الالتینیة

 ھذا أن إال.دول عشر عن الدائمة غیر األخرى الدول عدد یزداد وأن دائمین، عضوین یكونا أن

 النامیة الدول وتظل المتقدم العالم سیطرة إلى باإلضافة األوروبي التمثیل من أیضًا یزید سوف

  . الكافي التمثیل ممثلة غیر

 .المؤقتھ الدوریة العضویة إلى والتحول الدائمة العضویة إلغاء -٢

 في غالي بطرس للدكتور أعطى الذي التكلیف إلى اإلشارة ھناك أیضًا المتحدة األمم تطویر عن -٣

 األمم نحوتطویر رؤیة فیھا وضع والذي السالم بأجندة یسمى ما بعمل  جانیرو، ریودي قمة

 ھذا یكون بأن العبرة وإنما.جید میثاق وضع في لیست العبرة بأن اإلعتراف ویجب. المتحدة

 أكثر خطة السالم أجندة أن على إتفاق ھناك وكان.الدولي المجتمع لواقع صادقا إنعكاسًا المیثاق

 في المتحدة لألمم الوقائي الدور عملیة وخاصة الوجود حیز إلى تخرج أن لھا أتیح إذا ممتازة من

 یتیح الذي المناخ تھیئة بل حدوثھا، بعد المشكلة في التدخل في التفكیر یكون ال بحیث السالم مجال

 التي التوتر بؤر  یتابعون وموظفون لھا ورؤیة المتحدة  األمم من متابعة  ھناك تكون بأن السالم

 وھذا.النزاع یتفاقم أن قبل للتدخل الدولیة المنظمة یوجھون وبالتالي نزاع لنشأة تؤدي أن یمكن

 . الوقائي المجال في جدًا ھام دور

 بمسؤولیات لھ واإلعتراف المتحدة لألمم العام لألمین السیاسي الدور لزیادة المیثاق تعدیل -٤

 دور تفعیل كیفیة في التفكیر یتم أن بد ال كما.األمن ومجلس العامة الجمعیة من سیاسیة وتكلیفات

 .القانوني الطابع ذات النزاعات حل في أكبر إختصاصًا وإعطائھا الدولیة العدل محكمة
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 إستخدام محاوالت أمام الطریق سد یمكن بحیث مالیًا مستقلة العالمیة المنظمة تصبح أن -٥

 سیاسات لتنفیذ ضغط كورقة األعضاء الدول تدفعھا التي المالیة والحصص المساھمات

. الكبیرة المالیة المساھمات أصحاب جانب من الحال بطبیعة یأتي للضغط األخطر المصدر.معینة

 دولیة مرافق إستخدام على الرسوم فرض مثل المتحدة األمم لتمویل أخرى مصادر إیجاد ویمكن

 ھل ھو ھنا التساؤل أن إال.الدولیة الطیران شركات تذاكر على أو العمالت تغییر على رسوم أو

 ھذه مساھمات عن بعیدا لمیزانیتھا أخرى مصادر بإیجاد المتحدة لألمم األعضاء الدول ستسمح

 . الدول
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  املراجعقائمةاملصادر و 

 : المصادر:أوًال

 . لبنان:بیروت ،العربیة الوحدة دراسات مركز )١

 . األردن:عمان ،األردنیة الجامعة ،اإلستراتیجیة الدراسات مركز )٢

 . األردنیة الخارجیة وزارة )٣

 . األردن ،المفرق ،الھاشمیة المكتبة ، البیت آل جامعة )٤

 . األردن ،الزرقاء بدایة محكمة ،األردنیة العدل وزارة )٥

 . األردنیین النظامیین المحامیین نقابة )٦

  : الكتب: ثانیًا

  (1986). القاھرة، الجامعیة، الدار ،الدولي التنظیم ،شلبياحمد  إبراھیم )١

  (1996). القاھرة، العربیة، النھضھ دار ،الدولیة المنظمات قانون في الوسیط أبوالوفا، أحمد )٢

 (1996) القاھرة، شمس، عین مكتبة ،المعاصرة وقضایاھا أصولھا:الدولیة العالقات البدیع، عبد أحمد )٣

 ،عامًا خمسین  في المتحدة األمم أبوطالب، حسن . ، العلیم عبد طھ . نافعھ، حسن . ، أغا ألفت )٤

 . (1996) القاھرة، واإلستراتیجیة، السیاسیة الدراسات مركز مطبوعات

 للكتاب، العامة المصریة الھیئة ،الدولیة الوظیفة مجال في الدولیة المنظمات مسؤولیة ندا، جمال )٥

 .(1986) القاھرة،

  (2007). ، األردن:عمان الدولیة، الشروق مكتبة ،السیاسة علم مبادئ نافعھ، حسن )٦

  (2004). بیروت،:والنشر للدراسات العربیة المؤسسة ،السیاسة موسوعة ملحق خلیل، أحمد خلیل )٧

 .  (2005) األردن،:عمان الوطنیة، المكتبة دائرة ،العام الدولي القانون السید، رشاد )٨

   (2006)األردن:عمان  للنشر، وائل دار ،الدولیة العالقات مبادئ توفیق، سعد )٩

 (2004) . القاھرة، األداب، مكتبة ،البحث ومناھج السیاسي التحلیل القصبي، الغفار عبد )١٠
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 (2002) . األردن،:عمان األھلیة، عمان جامعة ،الدولیة المنظمات علوان، الكریم عبد )١١

 (2003). بغداد، للنشر، المنصور دار ،الباردة الحرب مابعد عالم حسین، صدام عدي )١٢

 األردن:عمان اإلقتصادیة، المطبعة طباعة ،الخاصة الدولیة الجنائیة المحاكم عباسي، غازي عال )١٣

(2012)  

 األردن،:عمان الوطنیة، والوثائق المكتبات مدیریة ،الدولیة المعاھدات قانون الجندي، غسان )١٤

(1988)  

 األسكندریة، للنشر، المعارف   منشأة ،سیاسیة قانونیة دراسة:الدولیة المنظمات الشافعي، محمد )١٥

(1974)  

 (1971) . بیروت، للطباعة، المصریة الدار ،الدولیة العالقات عالم إلى مدخل بدوي، محمد )١٦

 

  : األبحاث: ثالثًا

 الحرب إنتھاء منذ الدولي النظام دراسة في الحدیثھ اإلتجاھات ،)ت ،د (السید بدوي محمود منیر )١

 .)د،ن( التجارة كلیة:أسیوط مصر، السیاسة، للعلوم الدائمة اللجنة إلى مقدم بحث الباردة،

 .)د،ن(الثانیة العالمیة الحرب بعد الدولیة العالقات ،) ت ،د( سلمات  ،محمد )٢

  : الصحف: رابعًا

  األردن الدستور، صحیفة )١

  األردن األنباط، صحیفة )٢

  الدولیة السیاسة مجلة )٣

  األردني الدبلوماسي مجلة )٤

  العالمي الدبلوماسي مجلة )٥

 العالمیة العربیة الموسوعة )٦
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  :الدوریات: خامسًا

  (2004) بیروت، والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة السیاسة، موسوعة ملحق خلیل، أحمد خلیل )١

 . (2009) المتبادل، اإلعتماد ومفھوم فكرة جھادعودة،. د  )٢

 . الثانیة العالمیة الحرب بعد الدولیة العالقات سلمات، محمد )٣

 مبحث الباردة، الحرب إنتھاء منذ الدولي النظام دراسة في الحدیثة اإلتجاھات بدوي، محمود منیر )٤

 . مصر:أسیوط التجارة، كلیة السیاسیة، للعلوم الدائمة اللجنة إلى مقدم
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  :الملحق 

  

 الدولیة العدل لمحكمة األساسي والنظام المتحدة األمم میثاق

  : المتحدة األمم میثاق

  : الدیباجة

  :أنفسنا على آلینا وقد  المتحدة األمم شعوب نحن

 مرتین اإلنسانیة على جلبت واحد جیل خالل في التي الحرب ویالت من المقبلة األجیال ننقذ أن •

  الوصف، عنھا یعجز أحزانًا

 والنساء للرجال وبما وقدره الفرد وبكرامة لإلنسان األساسیة بالحقوق إیماننا جدید من نؤكد وأن •

  متساویة، حقوق من وصغیرھا كبیرھا واألمم

 المعاھدات عن الناشئة االلتزامات واحترام العدالة تحقیق ظلھا في یمكن التي األحوال نبّین وأن •

   الدولي، القانون مصادر من وغیرھا

 .أفسح الحریة جومن في الحیاة مستوى نرفع وأن  قدمًا، االجتماعي بالرقي ندفع وأن •

 اعتزمنا الغایات ھذه سبیل وفي

  ، جوار وحسن سالم في معًا نعیش وأن  بالتسامح، أنفسنا نأخذ أن •

  الدولي، واألمن بالسلم نحتفظ كي قوانا نضم وأن •

 المصلحة غیر في المسلحة القوة تستخدم أّال لھا الالزمة الخطط ورسم معّینة مبادئ بقبولنا نكفل وأن •

   ، المشتركة

  جمیعھا، للشعوب واالجتماعیة االقتصادیة الشؤون ترقیة في الدولیة األداة نستخدم وأن •

  .األغراض ھذه لتحقیق جھودنا نوّحد أن قّررنا قد

 وثائق قّدموا فرانسیسكوالذین سان مدینة في المجتمعین مندوبیھا ید على المختلفة حكوماتنا فإن ولھذا

 ُتسّمى دولیة ھیئة بمقتضاه وأنشأت  ھذا، المتحدة األمم میثاق ارتضت قد  للشرائط، المستوفیة التفویض

  ."المتحدة األمم"
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 ومبادئھا الھیئة مقاصد في:  األول الفصل

  : 1 مادة

 :ھي المتحدة األمـم مقاصـد

 األسباب لمنع الفّعالة المشتركة التدابیر الھیئة تتخذ الغایة لھذه وتحقیقًا  الدولي، واألمن السلم حفظ .١

 وتتذّرع  بالسلم، اإلخالل وجوه من وغیرھا العدوان أعمال وتقمع  وإلزالتھا، السلم تھدد التي

 إلى تؤدي قد التي الدولیة المنازعات لحل  الدولي، والقانون العدل لمبادئ وفقًا  السلمیة، بالوسائل

 .أولتسویتھا بالسلم اإلخالل

 بین الحقوق في بالتسویة یقضي الذي المبدأ احترام أساس على األمم بین الودیة العالقات إنماء .٢

 السلم لتعزیز المالئمة األخرى التدابیر اتخاذ وكذلك  مصیرھا، تقریر منھا لكل یكون وبأن الشعوب

 .العام

 والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة الصبغة ذات الدولیة المسائل حل على الدولي التعاون تحقیق .٣

 ذلك على والتشجیع جمیعًا للناس األساسیة والحریات اإلنسان حقوق احترام تعزیز وعلى واإلنسانیة

 .والنساء الرجال بین تفریق وال أوالدین أواللغة الجنس بسبب تمییز بال إطالقًا

 .المشتركة الغایات ھذه نحوإدراك وتوجیھھا األمم أعمال لتنسیق مرجعًا الھیئة ھذه جعل .٤

 

   2:المادة

 :اآلتیة للمبادئ    وفقًا األولى المادة في المذكورة المقاصد وراء سعیھا في وأعضاؤھا الھیئة تعمل

  .أعضائھا جمیع بین السیادة في المساواة مبدأ على الھیئة تقوم .١

 في یقومون العضویة صفة على المترتبة والمزایا الحقوق جمیعًا ألنفسھم الھیئة أعضاء یكفل لكي .٢

 .المیثاق بھذا أنفسھم على أخذوھا التي بااللتزامات  نیة حسن

 واألمن السلم یجعل ال وجھ على السلمیة بالوسائل الدولیة منازعاتھم الھیئة أعضاء جمیع یفض .٣

 .للخطر عرضة الدولي والعدل

 سالمة ضد أواستخدامھا القوة باستعمال التھدید عن الدولیة عالقاتھم في جمیعًا الھیئة أعضاء یمتنع .٤

 .."المتحدة األمم" ومقاصد یتفق ال آخر وجھ أي أوعلى دولة ألیة السیاسي أواالستقالل األراضي
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 ھذا وفق تتخذه عمل أي في "المتحدة األمم" إلى عون من وسعھم في ما كل األعضاء جمیع یقّدم .٥

 المنع أعمال من عمًال إزاءھا المتحدة األمم تتخذ دولة أیة مساعدة عن یمتنعون كما  المیثاق،

 .أوالقمع

 حفظ ضرورة تقتضیھ ما بقدر المبادئ ھذه على فیھا األعضاء غیر الدول تسیر أن على الھیئة تعمل .٦

  .الدولي واألمن  السلم

 السلطان صمیم من تكون التي الشؤون في تتدخل أن “المتحدة لألمم” یسوغ ما المیثاق ھذا في لیس .٧

 ھذا بحكم تحل ألن المسائل ھذه مثل یعرضوا أن األعضاء یقتضي ما فیھ ولیس  ما، لدولة  الداخلي

  .السابع الفصل في الواردة القمع تدابیر بتطبیق یخّل ال المبدأ ھذا  أن على  المیثاق،

 : العضویة فـي الثاني الفصل

  :  3 المادة

 الھیئة نظام لوضع المتحدة األمم مؤتمر في اشتركت التي الدول ھـم المتحدة لألمم األصلیون األعضاء

 وكذلك  ،110    للمادة طبقًا علیھ وتصّدق المیثاق ھذا توّقع والتي  فرانسیسكو، سان في المنعقد الدولیة

 وتوّقع  ،1942 سنة ینایر/الثاني كانون أول في الصادر المتحدة األمم تصریح قبل من وّقعت التي الدول

  .علیھ وتصّدق المیثاق ھذا

  :  4 المادة

 نفسھا تأخذ والتي  للسالم، الُمحبة األخرى الدول لجمیع مباحة "المتحدة األمم" في العضویة  .١

 االلتزامات ھذه تنفیذ على قادرة أنھا الھیئة ترى والتي  المیثاق، ھذا یتضمنھا التي بااللتزامات

 . فیھ وراغبة

 على بناًء العامة الجمعیة من بقرار یتم "المتحدة األمم" عضویة في الدول ھذه من دولة أیة قبول .٢

  األمن مجلس توصیة

   5:المادة

 عن  القمع، أو المنع أعمال من عمًال ِقَبلھ األمن مجلس اتخذ عضو أي توقف أن العامة للجمعیة یجوز

 یرد أن األمن ولمجلس  األمن، مجلس  توصیة على بناًء ذلك ویكون  ومزایاھا، العضویة حقوق مباشرة

 .والمزایا الحقوق تلك العضومباشرة لھذا
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  :   6المادة

 من تفصلھ أن العامة للجمعیة جاز المیثاق مبادئ انتھاك في "المتحدة األمم" أعضاء من عضو أمعن إذا

 .األمن مجلس توصیة على بناًء الھیئة

  

 : الھیئـة فروع فـي الثالث الفصل

   7:المادة

 :المتحدة لألمم رئیسیة فروعًا اآلتیة الھیئات تنشأ )١

  دولیة، عدل محكمة  وصایة، مجلس  واجتماعي، اقتصادي مجلس  أمن، مجلس  عامة، جمعیة )٢

  .أمانة

 . أخرى ثانویة فروع من إنشائھ ضرورة یرى ما المیثاق ھذا ألحكام وفقًا ینشأ أن یجوز  )٣

   8:المادة

 وجھ وعلى صفة بأیة لالشتراك والنساء الرجال اختیار جواز بھا تحّد قیودًا "المتحدة األمم" تفرض ال

  .والثانویة الرئیسیة فروعھا في المساواة

  

 : العـامة الجمعیـة في الرابع الفصل

   9 :المادة

 ."المتحدة األمم" أعضاء جمیع من العامة الجمعیة تتألف .١

 الجمعیة وظائف في العامة الجمعیة في مندوبین خمسة من أكثر للعضوالواحد یكون أن یجوز ال .٢

 . وسلطاتھا

   10:  المادة

 الفروع من فرع بسلطات أویتصل المیثاق ھذا نطاق في یدخل أوأمر مسألة أیة تناقش أن العامة للجمعیة

 الھیئة أعضاء توصي أن 12 المادة في علیھ نّص ما عدا ما في لھا أن كما .أووظائفھ فیھ علیھا المنصوص

  .واألمور المسائل تلك في تراه بما أوكلیھما األمن أومجلس
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  : 11 المادة

 ذلك في ویدخل الدولي واألمن السلم حفظ في للتعاون العامة المبادئ في تنظر أن العامة للجمعیة )١

 إلى المبادئ ھذه بصدد توصیاتھا تقّدم أن لھا أن كما  التسلیح، وتنظیم السالح بنزع المتعلقة المبادئ

 .كلیھما أوإلى األمن مجلس أوإلى األعضاء

 أي إلیھا یرفعھا الدولي واألمن السلم بحفظ صلة لھا یكون مسألة أیة تناقش أن العامة للجمعیة )٢

 الثانیة الفقرة ألحكام وفقًا أعضائھا من لیست أودولة األمن ومجلس المتحدة األمم أعضاء عضومن

 ھذه بصدد توصیاتھا تقّدم أن - عشرة الثانیة المادة علیھ تنّص ما عدا فیما - ولھا  ،35 المادة من

 یكون ذكره تقّدم مما مسألة وكل .معًا أولكلیھما األمن أولمجلس الشأن صاحبة أوالدول للدولة المسائل

 بحثھا قبل األمن مجلس على العامة الجمعیة تحیلھا أن ینبغي  ما، بعمل القیام فیھا الضروري من

 .أوبعده

 واألمن السلم تعّرض أن یحتمل التي األحوال إلى األمن مجلس نظر تسترعي أن العامة للجمعیة )٣

 .للخطر الدولي

 .العاشرة المادة مدى عموم من المادة ھذه في المبّینة العامة الجمعیة سلطات تحّد ال )٤

  :12 المادة

 فلیس  المیثاق، في رسمت التي الوظائف  ما، أوموقف نزاع بصدد  األمن، مجلس یباشر عندما .١

 .األمن مجلس منھا ذلك طلب إذا إّال أوالموقف النزاع ھذا شأن في توصیة أیة تقّدم أن العامة للجمعیة

 بكل انعقادھا أدوار من دور كل في العامة الجمعیة - األمن مجلس بموافقة - العام األمین یخطر .٢

 یخطرھا كذلك  األمن، مجلس نظر محل تكون التي الدولي واألمن السلم بحفظ المتصلة المسائل

 األمن مجلس بفراغ  انعقادھا، دور في العامة الجمعیة تكن لم إذا "المتحدة األمم" أعضاء أویخطر

 .منھا انتھائھ بمجرد وذلك المسائل تلك نظر من

 : 13 المادة

  :بقصد بتوصیات وتشیر دراسات العامة الجمعیة تنشئ) 1

 .وتدوینھ الدولي للقانون المطرد التقّدم وتشجیع السیاسي المیدان في الدولي التعاون إنماء - أ
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 واإلعانة  والصحیة، والتعلیمیة والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة المیادین في الدولي التعاون إنماء - ب

 أواللغة الجنس في بینھم تمییز بال كافة للناس األساسیة والحریات اإلنسان حقوق تحقیق على

  .والنساء الرجال بین تفریق وال أوالدین

 السابقة الفقرة في الواردة بالمسائل یختص ما في األخرى وسلطاتھا ووظائفھا العامة الجمعیة تبعات )2

 .المیثاق ھذا من والعاشر التاسع الفصلین في بّینة (ب)

  :  14 المادة

  موقف، أي لتسویة التدابیر باتخاذ توصي أن العامة للجمعیة  عشرة، الثانیة المادة أحكام مراعاة مع

 العالقات صفو یعّكر أو العامة بالرفاھیة یضر قد الموقف ھذا أن رأت متى سلمیة تسویة  منشؤه، یكن مھما

 األمم لمقاصد الموضحة المیثاق ھذا أحكام انتھاك عن الناشئة المواقف ذلك في ویدخل  األمم، بین الودیة

  .ومبادئھا المتحدة

 :  15 المادة

 ھذه وتتضمن  فیھا، وتنظر األمن مجلس من خاصة وأخرى سنویة تقاریر العامة الجمعیة تتلقى) 1

 .الدولي واألمن السلم لحفظ أواتخذھا قّررھا قد األمن مجلس یكون التي التدابیر عن بیانًا التقاریر

 .فیھا وتنظر المتحدة لألمم األخرى الفروع من تقاریر العامة الجمعیة تتلقى) 2

  : 16 المادة

 في عشر والثالث عشر الثاني الفصلین بمقتضى لھا رسمت التي الرسمیة الوظائف العامة الجمعیة تباشر

 تعتبر التي المواقع بشأن الوصایة اتفاقات على المصادقة ذلك في ویدخل  الدولیة، الوصایة بنظام یتعلق ما

  .استراتیجیة مواقع أنھا

 : 17 المادة

 .علیھا وتصّدق الھیئة میزانیة في العامة الجمعیة تنظر .١

 .العامة الجمعیة تقّررھا التي األنصبة حسب الھیئة نفقات األعضاء یتحّمل .٢

 المشار المتخصصة الوكاالت مع بالمیزانیة أومتعلقة مالیة ترتیبات أیة في العامة الجمعیة تنظر .٣

 لھا تقّدم لكي الوكاالت لتلك اإلداریة المیزانیات وتدرس علیھا وتصّدق57 المادة في إلیھا

 .توصیاتھا
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 : التصـویت

  : 18 المادة

 .العامة الجمعیة في واحد صوت "المتحدة األمم" في عضو لكل یكون .١

 في المشتركین الحاضرین األعضاء ثلثي بأغلبیة العامة المسائل في قراراتھا العامة الجمعیة تصدر .٢

 أعضاء وانتخاب  الدولي، واألمن السلم بحفظ الخاصة التوصیات :المسائل ھذه وتشمل .التصویت

 أعضاء وانتخاب  واالجتماعي، االقتصادي المجلس أعضاء وانتخاب  الدائمین، غیر األمن مجلس

 األمم" في جدد أعضاء وقبول  ،86 المادة من (ج) األولى الفقرة لحكم وفقًا الوصایة مجلس

  األعضاء، وفصل  بمزایاھا، والتمتع العضویة حقوق مباشرة عن األعضاء ووقف "المتحدة

 .بالمیزانیة الخاصة والمسائل  الوصایة، نظام بسیر المتعلقة والمسائل

 في تتطلب التي اإلضافیة المسائل طوائف تحدید ذلك في ویدخل - األخرى المسائل في القرارات .٣

 .التصویت في المشتركین الحاضرین األعضاء بأغلبیة تصدر - الثلثین أغلبیة إقرارھا

   19 :المادة

 الجمعیة في التصویت حق الھیئة في المالیة اشتراكاتھ تسدید عن یتأخر الذي المتحدة لعضواألمم یكون ال

 أوزائدًا السابقتین الكاملتین السنتین في علیھ المستحقة االشتراكات لقیمة مساویًا علیھ المتأخر كان إذا العامة

 أسباب عن ناشئ الدفع عدم بأن اقتنعت إذا العضوبالتصویت لھذا تسمح أن ذلك مع العامة وللجمعیة  عنھا،

 .للعضوبھا قبل ال

 : اإلجـراءات

  : 20 المادة

 .الحاجة تدعوإلیھ ما بحسب خاصة سنویة انعقاد أدوار وفي عادیة انعقاد أدوار في العامة الجمعیة تجتمع

 األمم" أعضاء أوأغلبیة األمن مجلس طلب على بناًء العام األمین الخاصة االنعقاد أدوار إلى بالدعوة ویقوم

  . "المتحدة

  : 21 المادة

 .انعقاد دور لكل رئیسھا وتنتخب  إجراءاتھا، الئحة العامة الجمعیة تضع
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  :22  المادة

 .بوظائفھا للقیام ضروریا تراه ما الثانویة الفروع من تنشئ أن العامة للجمعیة

 : تألیفھ – األمـن مجلـس في الخامس الفصل

 : 23 المادة

  وفرنسا،  الصین، جمھوریة وتكون  المتحدة، األمم من عضوًا عشر خمسة من األمن مجلس یتألف .١

  الشمالیة، وأیرلندا العظمى لبریطانیا المتحدة والمملكة  السوفیاتیة، االشتراكیة الجمھوریات واتحاد

 من آخرین أعضاء عشرة العامة الجمعیة وتنتخب .فیھ دائمین أعضاء األمریكیة المتحدة والوالیات

 شيء كل وقبل خاص بوجھ ذلك في ویراعى .المجلس في دائمین غیر أعضاء لیكونوا المتحدة األمم

 كما  األخرى، الھیئة مقاصد وفي الدولي واألمن السلم حفظ في المتحدة األمم أعضاء مساھمة

 .العادل الجغرافي التوزیع أیضًا یراعى

 غیر لألعضاء انتخاب أول في أنھ على  سنتین، لمدة الدائمین غیر األمن مجلس أعضاء ینتخب .٢

 یختار  عضوًا، عشر خمسة إلى عضوًا عشر أحد من األمن مجلس أعضاء عدد زیادة بعد الدائمین

 إعادة یجوز ال مدتھ انتھت والعضوالذي واحدة سنة لمدة اإلضافیین األربعة األعضاء من اثنان

 .الفور على انتخابھ

 .واحد مندوب األمن مجلس عضوفي لكل یكون .٣

 : والسلطـات الوظائف

  :  24 المادة

 إلى الھیئة تلك أعضاء یعھد  فعاًال، سریعًا "المتحدة األمم" بھ تقوم الذي العمل یكون أن في رغبة .١

 المجلس ھذا أن على ویوافقون الدولي واألمن السلم حفظ أمر في الرئیسیة بالتبعات األمن مجلس

 .التبعات ھذه علیھ تفرضھا التي بواجباتھ قیامھ في عنھم نائبًا یعمل

 والسلطات ومبادئھا "المتحدة األمم" لمقاصد وفقًا الواجبات ھذه أداء في  األمن، مجلس یعمل .٢

 والسابع السادس الفصول في مبینة الواجبات بھذه القیام من لتمكینھ األمن لمجلس المخّولة الخاصة

 .عشر والثاني والثامن

 .فیھا لتنظر عامة الجمعیة إلى الحال اقتضت إذا  خاصة، وأخرى  سنویة، تقاریر األمن مجلس یرفع .٣
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  :  25 المادة

 .المیثاق ھذا وفق وتنفیذھا األمن مجلس قرارات بقبول "المتحدة األمم" أعضاء یتعھد

    26:المادة

 إلى واالقتصادیة اإلنسانیة العالم لموارد تحویل بأقل وتوطیدھما الدولي واألمن السلم إقامة في رغبة

 عن 47 المادة في إلیھا المشار الحرب أركان لجنة بمساعدة مسؤوًال األمن مجلس یكون  التسلیح، ناحیة

 .التسلیح لتنظیم منھاج لوضع "المتحدة األمم" أعضاء على تعرض خطط وضع

  :التصویت في

 : 27 المادة

 .واحد صوت األمن مجلس أعضاء عضومن لكل یكون .١

 .أعضائھ من تسعة بموافقة اإلجرائیة المسائل في األمن مجلس قرارات تصدر .٢

 یكون أعضائھ من تسعة أصوات بموافقة كافة األخرى المسائل في األمن مجلس قرارات تصدر .٣

 الفصل ألحكام تطبیقًا المتخذة القرارات في أنھ بشرط  متفقة، الدائمین األعضاء أصوات بینھا من

 .التصویت عن النزاع في طرفًا كان من یمتنع 52 المادة من 3 والفقرة السادس

  : اإلجـراءات في

  28:المادة

 عضومن كل یمثل الغرض ولھذا  باستمرار، العمل معھ یستطیع وجھ على األمن مجلس ینظم .١

 .الھیئة مقر في دائمًا تمثیًال أعضائھ

 رجال بأحد - ذلك شاء إذا - أعضائھ عضومن كل فیھا یمثل دوریة اجتماعات األمن مجلس یعقد .٢

 .خاصة الغرض لھذا یسمیھ آخر أوبمندوب حكومتھ

 .أعمالھ تسھیل إلى أدنى ذلك أن رأى إذا الھیئة مقر غیر في اجتماعات یعقد أن األمن لمجلس .٣

   29:المادة

 .وظائفھ ألداء ضرورة لھ یرى ما الثانویة الفروع من ینشئ أن األمن لمجلس
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  : 30 المادة

 .رئیسھ اختیار طریقة فیھا ویدخل إجراءاتھ الئحة األمن مجلس یضع

  : 31 المادة

 في تصویت بدون یشترك أن األمن مجلس أعضاء غیر من "المتحدة األمم" أعضاء من عضو لكل

 .خاص بوجھ بھا تتأثر العضو ھذا مصالح أن المجلس رأى إذا األمن مجلس على تعرض مسألة أیة مناقشة

   32:      المادة

 األمم" في عضوًا لیست دولة وأیة  األمن، مجلس في بعضو لیس "المتحدة األمم" أعضاء من عضو كل

 المناقشات في االشتراك إلى یدعى لبحثھ األمن مجلس على معروض نزاع في طرفًا أیھما كان إذا "المتحدة

 عادلة یراھا التي الشروط األمن مجلس ویضع  التصویت، في حق لھ یكون أن دون النزاع بھذا المتعلقة

  ."المتحدة األمم" أعضاء من لیست التي الدولة الشتراك

 : سلمیًا حًال المنازعات حل في السادس الفصل

 : 33 المادة

 أن للخطر الدولي واألمن السلم حفظ یعرض أن استمراره شأن من نزاع أي أطراف على یجب .١

 والتسویة والتحكیم والتوفیق والوساطة والتحقیق المفاوضة بطریق بدء ذي بادئ حلھ یلتمسوا

 یقع التي السلمیة الوسائل من أوغیرھا اإلقلیمیة والتنظیمات الوكاالت إلى یلجأوا أوأن  القضائیة،

 .اختیارھا علیھا

 ضرورة رأى إذا الطرق بتلك النزاع من بینھم ما یسووا أن إلى النزاع أطراف األمن ویدعومجلس .٢

 .ذلك

  : 34 المادة

 ما یقرر لكي نزاعا یثیر أوقد دولي احتكاك إلى یؤدي قد موقف أوأي نزاع أي یفحص أن األمن لمجلس

  .الدولي واألمن السلم حفظ للخطر یعرض أن شأنھ من أوالموقف النزاع ھذا استمرار كان إذا

  : 35 المادة

 من أوموقف نزاع أي إلى العامة أوالجمعیة األمن مجلس ینبھ أن "المتحدة األمم" عضومن لكل .١

 .والثالثین الرابعة المادة في إلیھ المشار النوع
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 نزاع أي إلى العامة أوالجمعیة األمن مجلس تنبھ أن "المتحدة األمم" في عضوًا لیست دولة لكل .٢

 المنصوص السلمي الحل التزامات النزاع ھذا خصوص في مقدمًا تقبل كانت إذا فیھ طرفا تكون

 .المیثاق ھذا في علیھا

 إلیھا تنبھ التي المسائل العامة الجمعیة بھا تعالج التي الطریقة على 12و 11 المادتین أحكام تجرى .٣

 .المادة لھذه وفقا

  :36  المادة

 بھ شبیھ أوموقف 33 المادة في إلیھ المشار النوع من نزاع مراحل من مرحلة أیة في األمن لمجلس .١

 .التسویة وطرق اإلجراءات من مالئمًا یراه بما یوصي أن

 .بینھم القائم النزاع لحل سابقة إجراءات من المتنازعون اتخذه ما یراعي أن األمن مجلس على .٢

 یجب القانونیة المنازعات أن أیضًا یراعي أن المادة لھذه وفقا توصیاتھ وھویقدم األمن مجلس على .٣

 النظام ألحكام وفقًا الدولیة العدل محكمة على یعرضوھا أن - عامة بصفة - النزاع أطراف على

 .المحكمة لھذه األساسي

  :37  المادة

 المبینة بالوسائل حلھ في 33 المادة في إلیھ المشار النوع من نزاع بینھا یقوم التي الدول أخفقت إذا .١

 .األمن مجلس على تعرضھ أن علیھا وجب المادة تلك في

 السلم حفظ للخطر یعرض أن  الواقع، في شأنھ من النزاع ھذا استمرار أن األمن مجلس رأى إذا .٢

 حل شروط من مالئمًا یراه بما أویوصي 36 للمادة وفقًا بعمل یقوم كان إذا ما قرر الدولي واألمن

 .النزاع

   38  :المادة

 سلمیًا، حًال النزاع حل بقصد توصیاتھ إلیھم یقدم أن - ذلك المتنازعین جمیع إلیھ طلب إذا - األمن لمجلس

 37.إلى 33 من المواد بأحكام إخالل بدون وذلك 

  : األعمال من یتخذ فیما السابع الفصل

 العدوان ووقوع بھ واإلخالل السلم تھدید حاالت في
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  : 39 المادة

  العدوان، أعمال من عمًال وقع ما كان أو بھ إخالل أو للسلم تھدید وقع قد كان إذا ما األمن مجلس یقرر

 السلم لحفظ  42و 41 المادتین ألحكام طبقًا التدابیر من اتخاذه یجب ما یقرر أو توصیاتھ ذلك في ویقدم

  .نصابھ إلى إعادتھ أو الدولي واألمن

  : 40 المادة

 المادة في علیھا المنصوص التدابیر یتخذ أو توصیاتھ یقوم أن قبل  األمن، لمجلس  الموقف، لتفاقم منعًا

 التدابیر ھذه تخل وال  مؤقتة، تدابیر من مستحسنًا أو ضروریًا یراه بما لألخذ المتنازعین یدعو أن  ،39

 المتنازعین أخذ لعدم یحسب أن األمن مجلس وعلى  بمركزھم، أو ومطالبھم المتنازعین بحقوق المؤقتة

 .حسابھ المؤقتة التدابیر بھذه

  :41  المادة

 قراراتھ، لتنفیذ المسلحة القوات استخدام تتطلب ال التي التدابیر من اتخاذه یجب ما یقرر أن األمن لمجلس

 الصالت وقف بینھا من یكون أن ویجوز  التدابیر، ھذه تطبیق "المتحدة األمم" أعضاء إلى یطلب أن ولھ 

 وسائل من وغیرھا والالسلكیة والبرقیة والبریدیة والجویة والبحریة الحدیدیة والمواصالت االقتصادیة

 .الدبلوماسیة العالقات وقطع كلیا أو جزئیًا وقفا المواصالت

   42 :المادة

  بھ، تف لم أنھا أوثبت بالغرض تفي ال 41 المادة في علیھا المنصوص التدابیر أن األمن مجلس رأى إذا

 أو الدولي واألمن السلم لحفظ یلزم ما األعمال من والبریة والبحریة الجویة القوات بطریق یتخذ أن لھ جاز

 القوات بطریق األخرى والعملیات والحصر المظاھرات األعمال ھذه تتناول أن ویجوز ،نصابھ إلى إلعادتھ

 . "المتحدة األمم" ألعضاء التابعة البریة أو البحریة أو الجویة

  :  43 المادة

 یضعوا أن  الدولي، واألمن السلم حفظ في المساھمة سبیل في "المتحدة األمم" أعضاء جمیع یتعھد .١

 القوات من یلزم ما خاصة أواتفاقات التفاق وطبقًا طلبھ على بناء األمن مجلس تصرف تحت

 .المرور حق ذلك ومن الدولي واألمن السلم لحفظ الضروریة والتسھیالت والمساعدات المسلحة

 وأماكنھا استعدادھا ومدى وأنواعھا القوات ھذه عدد االتفاقات أوتلك االتفاق ذلك یحدد أن یجب .٢

 .تقدم التي والمساعدات التسھیالت ونوع عمومًا
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  األمن، مجلس طلب على بناًء یمكن ما بأسرع المذكورة أواالتفاقات االتفاق في المفاوضة تجرى .٣

 األمم" أعضاء من مجموعات وبین أوبینھ "المتحدة األمم" أعضاء وبین األمن مجلس بین وتبرم

 .الدستوریة أوضاعھا مقتضیات وفق الموقعة الدول علیھا وتصدق  ،"المتحدة

  44 :المادة

 المسلحة القوات تقدیم فیھ ممثل غیر عضو من یطلب أن قبل فإنھ  القوة، استخدام األمن مجلس قرر إذا

 في شاء إذا یشترك أن إلى العضو ھذا یدعو أن لھ ینبغي  ،43 المادة في علیھا المنصوص بااللتزامات وفاًء

 .المسلحة العضو ھذا قوات من وحدات باستخدام یختص فیما یصدرھا التي القرارات

 :45  المادة

 جویة وحدات األعضاء لدى یكون العاجلة الحربیة التدابیر اتخاذ من المتحدة األمم تمكین في رغبة

 الوحدات ھذه قوى األمن مجلس ویحدد  .المشتركة الدولیة القمع ألعمال فورًا استخدامھا یمكن أھلیة

 في الواردة الحدود وفي الحرب أركان لجنة بمساعدة وذلك المشتركة،  ألعمالھا والخطط استعدادھا ومدى

   43 .المادة في إلیھا المشار الخاصة أو االتفاقات االتفاق

   46:المادة

 .الحرب أركان لجنة بمساعدة األمن مجلس یضعھا المسلحة القوة الستخدام الالزمة الخطط

  : 47 المادة

 وتعاونھ األمن مجلس إلى والمعونة المشورة تسدي أن مھمتھا تكون الحرب أركان من لجنة تشكل .١

 والستخدام الدولي واألمن السلم لحفظ حربیة حاجات من یلزمھ بما المتصلة المسائل جمیع في

 .المستطاع بالقدر السالح ونزع التسلیح ولتنظیم وقیادتھا تصرفھ تحت الموضوعة القوات

 یقوم أومن األمن مجلس في الدائمین األعضاء حرب أركان رؤساء من الحرب أركان لجنة تشكل .٢

 بصفة فیھا الممثلین غیر األعضاء من "المتحدة األمم" عضوفي تدعوأي أن اللجنة وعلى مقامھم، 

 عملھا العضوفي ھذا یساھم أن بمسؤولیاتھا اللجنة قیام حسن اقتضى إذا عملھا في لإلشراف دائمة

 قوات ألیة االستراتیجي التوجیھ عن األمن مجلس إشراف تحت مسؤولة الحرب أركان لجنة .٣

 بعد فیما فستبحث القوات ھذه بقیادة المرتبطة المسائل أما .المجلس تصرف تحت موضوعة مسلحة

 مع التشاور وبعد األمن مجلس ذلك خّولھا إذا إقلیمیة فرعیة لجانًا تنشئ أن الحرب أركان للجنة .٤

 .الشأن صاحبة اإلقلیمیة الوكاالت
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 ٤٨المادة 

األعمال الالزمة لتنفیذ قرارات مجلس األمن لحفظ السلم واألمن الدولي یقوم بھا جمیع أعضاء  .١

 .األعضاء وذلك حسبما یقرره المجلسأو بعض ھؤالء " األمم المتحدة"

بتنفیذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطریق العمل في الوكاالت الدولیة " األمم المتحدة"یقوم أعضاء  .٢

 .المتخصصة التي یكونون أعضاء فیھا

 ٤٩المادة 

 .األمن على تقدیم المعونة المتبادلة لتنفیذ التدابیر التي قررھا مجلس" األمم المتحدة"یتضافر أعضاء 

 ٥٠المادة 

سواء أكانت من أعضاء  -إذا اتخذ مجلس األمن ضد أیة دولة تدابیر منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى 

تواجھ مشاكل اقتصادیة خاصة تنشأ عن تنفیذ ھذه التدابیر، الحق في أن تتذاكر  -أم لم تكن " األمم المتحدة"

 .مع مجلس األمن بصدد حل ھذه المشاكل

 ٥١المادة 

في ھذا المیثاق ما یضعف أو ینتقص الحق الطبیعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن  لیس

وذلك إلى أن یتخذ مجلس األمن التدابیر " األمم المتحدة"أنفسھم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 

لدفاع عن النفس تبلغ الالزمة لحفظ السلم واألمن الدولي، والتدابیر التي اتخذھا األعضاء استعماًال لحق ا

بمقتضى سلطتھ ومسؤولیاتھ المستمرة  - إلى المجلس فورا، وال تؤثر تلك التدابیر بأي حال فیما للمجلس 

من الحق في أن یتخذ في أي وقت ما یرى ضرورة التخاذه من األعمال لحفظ  - من أحكام ھذا المیثاق 

  .السلم واألمن الدولي أو إعادتھ إلى نصابھ

 في التنظیمات اإلقلیمیة: الفصل الثامن

 ٥٢المادة 

لیس في ھذا المیثاق ما یحول دون قیام تنظیمات أو وكاالت إقلیمیة تعالج من األمور المتعلقة  .١

بحفظ السلم واألمن الدولي ما یكون العمل اإلقلیمي صالحًا فیھا ومناسبًا ما دامت ھذه التنظیمات 

 .ومبادئھا" األمم المتحدة"اصد أو الوكاالت اإلقلیمیة ونشاطھا متالئمة مع مق
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الداخلون في مثل ھذه التنظیمات أو الذین تتألف منھم تلك الوكاالت " األمم المتحدة"یبذل أعضاء  .٢

كل جھدھم لتدبیر الحل السلمي للمنازعات المحلیة عن طریق ھذه التنظیمات اإلقلیمیة أو بواسطة 

 .ھذه الوكاالت وذلك قبل عرضھا على مجلس األمن

مجلس األمن أن یشجع على االستكثار من الحل السلمي لھذه المنازعات المحلیة بطریق ھذه على  .٣

التنظیمات اإلقلیمیة أو بواسطة تلك الوكاالت اإلقلیمیة بطلب من الدول التي یعنیھا األمر أو 

 .باإلحالة علیھا من جانب مجلس األمن

 .٣٥و  ٣٤ال تعطل ھذه المادة بحال من األحوال تطبیق المادتین  .٤

 ٥٣المادة 

یستخدم مجلس األمن تلك التنظیمات والوكاالت اإلقلیمیة في أعمال القمع، كلما رأى ذلك مالئمًا  .١

أما التنظیمات والوكاالت نفسھا فإنھ ال یجوز . ویكون عملھا حینئذ تحت مراقبتھ وإشرافھ

ویستثنى مما تقدم بمقتضاھا أو على یدھا القیام بأي عمل من أعمال القمع بغیر إذن المجلس، 

من ھذه المادة مما ھو  ٢التدابیر التي تتخذ ضد أیة دولة من دول األعداء المعّرفة في الفقرة 

أو التدابیر التي یكون المقصود بھا في التنظیمات اإلقلیمیة منع  ١٠٧منصوص علیھ في المادة 

وقت الذي قد یعھد فیھ تجدد سیاسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى أن یحین ال

إلى الھیئة، بناًء على طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولیة عن منع كل عدوان آخر من جانب 

 .أیة دولة من تلك الدول

من ھذه المادة على أیة دولة كانت في  ١المذكورة في الفقرة " الدولة المعادیة"تنطبق عبارة  .٢

 .موقعة على ھذا المیثاقالحرب العالمیة الثانیة من أعداء أیة دولة 

 ٥٤المادة 

یجب أن یكون مجلس األمن على علم تام بما یجري من األعمال لحفظ السلم واألمن الدولي بمقتضى 

 .تنظیمات أو بواسطة وكاالت إقلیمیة أو ما یزمع إجراؤه منھا

 في التعاون الدولي االقتصادي واالجتماعي: الفصل التاسع

 ٥٥المادة 

اعي االستقرار والرفاھیة الضروریین لقیام عالقات سلیمة ودیة بین األمم المتحدة رغبة في تھیئة دو

مؤسسة على احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب وبأن یكون لكل منھا تقریر 

 :مصیرھا، تعمل األمم المتحدة على
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المتصل لكل فرد والنھوض بعوامل تحقیق مستوى أعلى للمعیشة وتوفیر أسباب االستخدام ) أ  (

 .التطور والتقدم االقتصادي واالجتماعي

تیسیر الحلول للمشاكل الدولیة االقتصادیة واالجتماعیة والصحیة وما یتصل بھا، وتعزیز ) ب(

 .التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعلیم

میع بال تمییز بسبب الجنس أو أن یشیع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة للج) ج(

 .اللغة أو الدین، وال تفریق بین الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحریات فعًال

 ٥٦المادة 

یتعھد جمیع األعضاء بأن یقوموا، منفردین أو مشتركین، بما یجب علیھم من عمل بالتعاون مع الھیئة 

 .٥٥إلدراك المقاصد المنصوص علیھا في المادة 

 ٥٧ادة الم

الوكاالت المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بین الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمھا  .١

األساسیة بتبعات دولیة واسعة في االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعلیم والصحة وما یتصل بذلك من 

 .٦٣وفقا ألحكام المادة " األمم المتحدة"الشؤون یوصل بینھا وبین 

فیما یلي من األحكام بالوكاالت " األمم المتحدة"ت التي یوصل بینھا وبین تسمى ھذه الوكاال .٢

 .المتخصصة

 ٥٨المادة 

 .تقدم الھیئة توصیات بقصد تنسیق سیاسات الوكاالت المتخصصة ووجوه نشاطھا

 ٥٩المادة 

تدعو الھیئة عند المناسبة إلى أجراء مفاوضات بین الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أیة وكالة 

 .٥٥صة جدیدة یتطلبھا تحقیق المقاصد المبینة في المادة متخص

 ٦٠المادة 

مقاصد الھیئة المبینة في ھذا الفصل تقع مسؤولیة تحقیقھا على عاتق الجمعیة العامة كما تقع على 

عاتق المجلس االقتصادي واالجتماعي تحت إشراف الجمعیة العامة، ویكون لھذا المجلس من أجل ذلك 

 .في الفصل العاشر السلطات المبینة
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 المجلس االقتصادي واالجتماعي: الفصل العاشر

 : التألیف

 ٦١المادة 

یتألف المجلس االقتصادي واالجتماعي من أربعة وخمسین عضوًا من األمم المتحدة تنتخبھم  .١

 .الجمعیة العامة

، ینتخب ثمانیة عشر عضوًا من أعضاء المجلس االقتصادي ٣مع مراعاة أحكام الفقرة  .٢

 .واالجتماعي كل سنة لمدة ثالث سنوات ویحوز أن یعاد انتخاب العضو الذي انتھت مدتھ مباشرة

في االنتخاب األول بعد زیادة عدد أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي من سبعة وعشرین  .٣

إلى أربعة وخمسین عضوًا، یختار سبعة وعشرون عضوًا إضافیًا عالوة على األعضاء المنتخبین 

وتنتھي عضویة تسعة من . عضاء التسعة الذین تنتھي مدة عضویتھم في نھایة ھذا العاممحل األ

ھؤالء األعضاء السبعة والعشرین اإلضافیین بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتھي عضویة تسعة 

 .أعضاء آخرین بعد انقضاء سنتین، ویجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعھ الجمعیة العامة

 .أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي مندوب واحدیكون لكل عضو من  .٤

 : الوظائف والسلطـات

 ٦٢المادة 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن یقوم بدراسات ویضع تقاریر عن المسائل الدولیة في أمور  .١

االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعلیم والصحة وما یتصل بھا، كما أن لھ أن یوجھ إلى مثل تلك 

ولھ أن یقدم توصیاتھ في أیة مسألة من تلك المسائل إلى . وإلى وضع مثل تلك التقاریرالدراسات 

 .وإلى الوكاالت المتخصصة ذات الشأن" األمم المتحدة"الجمعیة العامة وإلى أعضاء 

 .ولھ أن یقدم توصیات فیما یختص بإشاعة احترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة ومراعاتھا .٢

ات اتفاقات لتعرض على الجمعیة العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة ولھ أن یعد مشروع .٣

 .اختصاصھ

ولھ أن یدعو إلى عقد مؤتمرات دولیة لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصھ وفقا  .٤

 ."األمم المتحدة"للقواعد التي تضعھا 
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  ٦٣المادة 

وكالة من الوكاالت المشار إلیھا في للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن یضع اتفاقات مع أي  .١

وتعرض ھذه " األمم المتحدة"تحدد الشروط التي على مقتضاھا یوصل بینھا وبین  ٥٧المادة 

 .االتفاقات على الجمعیة العامة للموافقة علیھا

ولھ أن ینسق وجوه نشاط الوكاالت المتخصصة بطریق التشاور معھا وتقدیم توصیاتھ إلیھا وإلى  .٢

 ."األمم المتحدة"امة وأعضاء الجمعیة الع

 ٦٤المادة 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن یتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقاریر من  .١

ومع الوكاالت المتخصصة ما " األمم المتحدة"الوكاالت المتخصصة ولھ أن یضع مع أعضاء 

اتخذتھا لتنفیذ توصیاتھ أو لتنفیذ توصیات یلزم من الترتیبات كیما تمده بتقاریر عن الخطوات التي 

 .الجمعیة العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصھ

 .ولھ أن یبلغ الجمعیة العامة مالحظاتھ على ھذه التقاریر .٢

 ٦٥المادة 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن یمد مجلس األمن بما یلزم من المعلومات وعلیھ أن یعاونھ متى 

 .طلب إلیھ ذلك

 ٦٦المادة 

یقوم المجلس االقتصادي واالجتماعي في تنفیذ توصیات الجمعیة العامة بالوظائف التي تدخل في  .١

 .اختصاصھ

أو الوكاالت " األمم المتحدة"ولھ بعد موافقة الجمعیة العامة أن یقوم بالخدمات الالزمة ألعضاء  .٢

 .المتخصصة متى طلب إلیھ ذلك

المبینة في غیر ھذا الموضع مع المیثاق وبالوظائف التي قد تعھد یقوم المجلس بالوظائف األخرى  .٣

 .بھا إلیھ الجمعیة العامة

  : التصویت

 ٦٧المادة 

 .یكون لكل عضو من أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي صوت واحد .١
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تصدر قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي بأغلبیة أعضائھ الحاضرین المشتركین في  .٢

 .التصویت

 ـراءاتاإلج

 ٦٨المادة 

ینشئ المجلس االقتصادي واالجتماعي لجانًا للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة ولتعزیز حقوق 

 .اإلنسان، كما ینشئ غیر ذلك من اللجان التي قد یحتاج إلیھا لتأدیة وظائفھ

 ٦٩المادة 

مداوالتھ عند لالشتراك في " األمم المتحدة"یدعو المجلس االقتصادي واالجتماعي أي عضو من 

 .بحث أیة مسألة تعني ھذا العضو بوجھ خاص، على أال یكون لھ حق التصویت

 ٧٠المادة 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن یعمل على إشراك مندوبي الوكاالت المتخصصة في مداوالتھ أو 

إشراك مندوبیھ في مداوالت اللجان التي ینشئھا دون أن یكون لھم حق التصویت، كما أن لھ أن یعمل على 

 .في مداوالت الوكالة المتخصصة

 ٧١المادة 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن یجرى الترتیبات المناسبة للتشاور مع الھیئات غیر الحكومیة 

وھذه الترتیبات قد یجریھا المجلس مع ھیئات دولیة، كما أنھ قد . التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصھ

 .ذي الشأن" األمم المتحدة"مالئمًا مع ھیئات أھلیة وبعد التشاور مع عضو  یجریھا إذا رأى ذلك

 ٧٢المادة 

 .یضع المجلس االقتصادي واالجتماعي الئحة إجراءاتھ ومنھا طریقة اختیار رئیسھ .١

ویجب . یجتمع المجلس االقتصادي واالجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا لالئحة التي یسنھا .٢

 .ئحة النص على دعوتھ لالجتماع بناًء على طلب یقدم من أغلبیة أعضائھأن تتضمن تلك الال
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 تصریح یتعلق باألقالیم غیر المتمتعة بالحكم الذاتي: الفصل الحادي عشر

 ٧٣المادة 

الذین یضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقالیم لم  -یقرر أعضاء األمم المتحدة 

المبدأ القاضي بأن مصالح أھل ھذه األقالیم لھا المقام األول،  - كامًال من الحكم الذاتي تنل شعوبھا قسطًا 

ویقبلون أمانة مقدسة في عنقھم، االلتزام بالعمل على تنمیة رفاھیة أھل ھذه األقالیم إلى أقصى حد مستطاع 

 :ولھذا الغرض. في نطاق السلم واألمن الدولي الذي رسمھ ھذا المیثاق

لون تقدم ھذه الشعوب في شؤون السیاسة واالقتصاد واالجتماع والتعلیم، كما یكفلون یكف) أ  (

كل ذلك مع مراعاة االحترام الواجب لثقافة  -معاملتھا بإنصاف وحمایتھا من ضروب اإلساءة 

 .ھذه الشعوب

نماء ینمون الحكم الذاتي، ویقدرون األماني السیاسیة لھذه الشعوب قدرھا، ویعاونونھا على إ) ب(

نظمھا السیاسیة الحرة نموًا مطردًا، وفقا للظروف الخاصة لكل إقلیم وشعوبھ، ومراحل تقدمھا 

 .المختلفة

 .یوطدون السلم واألمن الدولي) ج(

یعززون التدابیر اإلنسانیة للرقي والتقدم، ویشجعون البحوث، ویتعاونون فیما بینھم لتحقیق ) د(

علمیة المفّصلة في ھذه المادة تحقیقًا عملیًا، كما یتعاونون المقاصد االجتماعیة واالقتصادیة وال

 . .أیضًا لھذا الغرض مع الھیئات الدولیة المتخصصة كلما تراءت لھم مالءمة ذلك

ییرسلون إلى األمین العام بانتظام یحیطونھ علمًا بالبیانات اإلحصائیة وغیرھا من البیانات الفنیة ) ه(

جتماع والتعلیم في األقالیم التي یكونون مسؤولین عنھا، عدا المتعلقة بأمور االقتصاد واال

كل ذلك . األقالیم التي تنطبق علیھا أحكام الفصلین الثاني عشر والثالث عشر من ھذا المیثاق

 .مع مراعاة القیود التي قد تستدعیھا االعتبارات المتعلقة باألمن واالعتبارات الدستوریة

 ٧٤المادة 

 - المتحدة أیضًا على أن سیاستھم إزاء األقالیم التي ینطبق علیھا ھذا الفصل یوافق أعضاء األمم 

یجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار، وأن تراعي حق المراعاة مصالح بقیة  -كسیاستھم في بالدھم نفسھا 

 .أجزاء العالم ورفاھیتھا في الشؤون االجتماعیة واالقتصادیة والتجاریة
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 نظام الوصایة الدوليفي : الفصل الثاني عشر

 ٧٥المادة 

تحت إشرافھا نظامًا دولیًا للوصایة، وذلك إلدارة األقالیم التي قد تخضع لھذا " األمم المتحدة"تنشئ 

النظام بمقتضى إتفاقات فردیة الحقة ولإلشراف علیھا، ویطلق على ھذه األقالیم فیما یلي من األحكام اسم 

 .األقالیم المشمولة بالوصایة

 ٧٦ المادة

المبینة في المادة األولى من ھذا " األمم المتحدة"األھداف األساسیة لنظام الوصایة طبقًا لمقاصد 

 :المیثاق ھي

 توطید السلم واألمن الدولي؛) أ  (

العمل على ترقیة أھالي األقالیم المشمولة بالوصایة في أمور السیاسة واالجتماع واالقتصاد ) ب(

نحو الحكم الذاتي أو االستقالل حسبما یالئم الظروف الخاصة لكل إقلیم والتعلیم، واطراد تقدمھا 

وشعوبھ، ویتفق مع رغبات ھذه الشعوب التي تعرب عنھا بملء حریتھا وطبقًا لما قد ینص علیھ 

 في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصایة؛

ز بسبب الجنس أو اللغة التشجیع على احترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة للجمیع بال تمیی) ج(

أو الدین، وال تفریق بین الرجال والنساء، والتشجیع على إدراك ما بین شعوب العالم من تقید 

 بعضھم بالبعض؛

األمم "كفالة المساواة في المعاملة في األمور االجتماعیة واالقتصادیة والتجاریة لجمیع أعضاء ) د  (

ألھالي أیضًا فیما یتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم وأھالیھا والمساواة بین ھؤالء ا" المتحدة

 .٨٠اإلخالل بتحقیق األغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 

 ٧٧المادة 

یطبق نظام الوصایة على األقالیم الداخلة في الفئات اآلتیة مما قد یوضع تحت حكمھا بمقتضى  .١

  :اتفاقات وصایة

   داب؛األقالیم المشمولة اآلن باالنت) أ (

   األقالیم التي قد تقتطع من دول األعداء نتیجة للحرب العالمیة الثانیة؛) ب(

 .األقالیم التي تضعھا في الوصایة بمحض اختیارھا دول مسؤولة عن إدارتھا) ج(
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أما تعیین أي األقالیم من الفئات سالفة الذكر یوضع تحت نظام الوصایة وطبقًا ألي شروط، فذلك  .٢

 .بعد من اتفاقاتمن شأن ما یعقد 

 ٧٨المادة 

إذ العالقات بین " األمم المتحدة"ال یطبق نظام الوصایة على األقالیم التي أصبحت أعضاء في ھیئة 

 .أعضاء ھذه الھیئة یجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السیادة

 ٧٩المادة 

یطرآن بعد علیھا، ذلك كلھ شروط الوصایة لكل إقلیم یوضع تحت ذلك النظام، وكل تغییر أو تعدیل 

یتفق علیھ برضا الدول التي یعنیھا ھذا األمر بالذات ومنھا الدولة المنتدبة في حالة األقالیم المشمولة 

في شأن المصادقة على  ٨٥و ٨٣وھذا مع مراعاة أحكام المادتین ". األمم المتحدة"بانتداب أحد أعضاء 

 .تلك الشروط وتعدیالتھا

 ٨٠المادة 

و  ٧٩و  ٧٧ما قد یتفق علیھ في اتفاقات الوصایة الفردیة التي تبرم وفق أحكام المواد  فیما عدا .١

وبمقتضاھا توضع األقالیم تحت الوصایة، وإلى أن تعقد مثل ھذه االتفاقات ال یجوز تأویل  ٨١

نص أي حكم من أحكام ھذا الفصل وال تخریجھ تأویًال أو تخریجًا من شأنھ أن یغیر بطریقة ما أیة 

األمم "قوق ألیة دول أو شعوب، أو یغیر شروط االتفاقات الدولیة القائمة التي قد یكون أعضاء ح

 .أطرافًا فیھا" المتحدة

ال یجوز أن تؤول الفقرة األولى من ھذه المادة على أنھا تھیئ سببًا لتأخیر أو تأجیل المفاوضة في  .٢

و غیرھا من األقالیم في نظام الوصایة االتفاقات التي ترمي لوضع األقالیم المشمولة باالنتداب أ

 .أو تأخیر أو تأجیل إبرام مثل تلك االتفاقات ٧٧طبقا للمادة 

 ٨١المادة 

یشمل اتفاق الوصایة، في كل حالة، الشروط التي یدار بمقتضاھا اإلقلیم المشمول بالوصایة، ویعین 

التي یطلق علیھا فیما یلي من األحكام السلطة التي تباشر إدارة ذلك اإلقلیم، ویجوز أن تكون ھذه السلطة 

 .ذاتھا" األمم المتحدة"دولة أو أكثر أو ھیئة " السلطة القائمة باإلدارة"
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  ٨٢المادة 

یجوز أن یحدد في أي اتفاق من اتفاقات الوصایة موقع استراتیجي قد یشمل اإلقلیم الذي ینطبق علیھ 

اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقا لنص المادة نظام الوصایة بعضھ أو كلھ، وذلك دون اإلخالل بأي 

٤٣. 

 ٨٣المادة 

المتعلقة بالمواقع االستراتیجیة، ویدخل في ذلك " األمم المتحدة"یباشر مجلس األمن جمیع وظائف  .١

 .الموافقة على شروط اتفاقات الوصایة وتغییرھا أو تعدیلھا

 .سبة لشعب كل موقع استراتیجيبالن ٧٦تراعى جمیع األھداف األساسیة المبینة في المادة  .٢

مع مراعاة أحكام اتفاقیات الوصایة ودون إخالل  -یستعین مجلس األمن بمجلس الوصایة  .٣

في نظام الوصایة " األمم المتحدة"في مباشرة ما كان من وظائف  -باالعتبارات المتصلة باألمن 

 .للمواقع االستراتیجیةخاصًا بالشؤون السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتعلیمیة 

 ٨٤المادة 

یكون من واجب السلطة القائمة باإلدارة أن تكفل قیام اإلقلیم المشمول بالوصایة بنصیبھ في حفظ 

وتحقیقا لھذه الغایة یجوز للسلطة القائمة باإلدارة أن تستخدم قوات متطوعة . السلم واألمن الدولي

یة للقیام بااللتزامات التي تعھدت بھا تلك السلطة وتسھیالت ومساعدات من اإلقلیم المشمول بالوصا

لمجلس األمن في ھذا الشأن، وللقیام أیضًا بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام داخل اإلقلیم المشمول 

 .بالوصایة

 ٨٥المادة 

فیما یختص باتفاقات الوصایة على كل المساحات " األمم المتحدة"تباشر الجمعیة العامة وظائف  .١

لم ینص على أنھا مساحات استراتیجیة ویدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصایة التي 

 .وتغییرھا أو تعدیلھا

 .یساعد مجلس الوصایة الجمعیة العامة في القیام بھذه الوظائف عامًال تحت إشرافھا .٢
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 في مجلس الوصایة: الفصل الثالث عشر

 : التألیف

 ٨٦المادة 

  :اآلتي بیانھم" األمم المتحدة"یتألف مجلس الوصایة من أعضاء  .١

   األعضاء الذین یتولون إدارة أقالیم مشمولة بالوصایة؛) أ (

   الذین ال یتولون إدارة أقالیم مشمولة بالوصایة؛ ٢٣األعضاء المذكورون باالسم في المادة ) ب(

ریقین العدد الذي یلزم من األعضاء اآلخرین لكفالة أن یكون جملة أعضاء مجلس الوصایة ف) ج(

متساویین، أحدھما األعضاء الذین یقومون بإدارة األقالیم المشمولة بالوصایة، واآلخر األعضاء 

  .وتنتخب الجمعیة العامة ھؤالء األعضاء لمدة ثالث سنوات. الذین خلوا من تلك اإلدارة

 .یعین كل عضو من أعضاء مجلس الوصایة من یراه أھًال بوجھ خاص لتمثیلھ في ھذا المجلس .٢

  : الوظائف والسلطـات

 ٨٧المادة 

 :لكل من الجمعیة العامة ومجلس الوصایة عامًال تحت إشرافھا، وھما یقومان بأداء وظائفھما

 .أن ینظر في التقاریر التي ترفعھا السلطة القائمة باإلدارة) أ (

 .أن یقبل العرائض ویفحصھا بالتشاور مع السلطة القائمة باإلدارة) ب(

 .عرائض ویفحصھا بالتشاور مع السلطة القائمة باإلدارةأن یقبل ال) ج(

 .أن یتخذ ھذه التدابیر وغیرھا، وفقا للشروط المبینة في اتفاقات الوصایة) د(

 ٨٨المادة 

یضع مجلس الوصایة طائفة من األسئلة عن تقدم سكان كل إقلیم مشمول بالوصایة في الشؤون 

وتقدم السلطة القائمة باإلدارة في كل إقلیم مشمول بالوصایة . والتعلیمیةالسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة 

 .داخل اختصاص الجمعیة العامة تقریرًا سنویًا للجمعیة العامة موضوعًا على أساس ھذه األسئلة
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 في محكمة العدل الدولیة: الفصل الرابع عشر

 ٩٢المادة 

، وتقوم بعملھا وفق نظامھا "لألمم المتحدة" محكمة العدل الدولیة ھي األداة القضائیة الرئیسیة

األساسي الملحق بھذا المیثاق وھو مبني على النظام األساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء ال 

 .یتجزأ من المیثاق

 ٩٣المادة 

بحكم عضویتھم أطرافًا في النظام األساسي لمحكمة العدل " األمم المتحدة"یعتبر جمیع أعضاء  .١

 .الدولیة

أن تنضم إلى النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة " األمم المتحدة"یجوز لدولة لیست من  .٢

 .بشروط تحددھا الجمعیة العامة لكل حالة بناء على توصیة مجلس األمن

 ٩٤المادة 

أن ینزل على حكم محكمة العدل الدولیة في أیة " األمم المتحدة"یتعھد كل عضو من أعضاء  .١

 .یھاقضیة یكون طرفًا ف

إذا امتنع أحد المتقاضین في قضیة ما عن القیام بما یفرضھ علیھ حكم تصدره المحكمة، فللطرف  .٢

اآلخر أن یلجأ إلى مجلس األمن، ولھذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن یقدم توصیاتھ أو 

 .یصدر قرارًا بالتدابیر التي یجب اتخاذھا لتنفیذ ھذا الحكم

 ٩٥المادة 

من أن یعھدوا بحل ما ینشأ بینھم من خالف إلى " األمم المتحدة"اق ما یمنع أعضاء لیس في ھذا المیث

 .محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو یمكن أن تعقد بینھم في المستقبل

 ٩٦المادة 

ألي من الجمعیة العامة أو مجلس األمن أن یطلب إلى محكمة العدل الدولیة إفتاءه في أیة مسألة ) أ  (

 .قانونیة

ولسائر فروع الھیئة والوكاالت المتخصصة المرتبطة بھا، ممن یجوز أن تأذن لھا الجمعیة ) ب(

العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أیضًا من المحكمة إفتاءھا فیما یعرض لھا من المسائل 

 .القانونیة الداخلة في نطاق أعمالھا
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 في األمـانة: الفصل الخامس عشر

 ٩٧المادة 

وتعین الجمعیة العامة األمین . للھیئة أمانة تشمل أمینًا عامًا ومن تحتاجھم الھیئة من الموظفینیكون 

 .واألمین العام ھو الموظف اإلداري األكبر في الھیئة. العام بناًء على توصیة مجلس األمن

 ٩٨المادة 

األمن والمجلس  یتولى األمین العام أعمالھ بصفتھ ھذه في كل اجتماعات الجمعیة العامة ومجلس

ویعد . االقتصادي واالجتماعي، ومجلس الوصایة، ویقوم بالوظائف األخرى التي تكلھا إلیھ ھذه الفروع

 .األمین العام تقریرًا سنویًا للجمعیة العامة بأعمال الھیئة

 ٩٩المادة 

 .لدوليلألمین العام أن ینبھ مجلس األمن إلى أیة مسألة یرى أنھا قد تھدد حفظ السلم واآلمن ا

 ١٠٠المادة 

لیس لألمین العام وال للموظفین أن یطلبوا أو أن یتلقوا في تأدیة واجبھم تعلیمات من أیة حكومة أو  .١

وعلیھم أن یمتنعوا عن القیام بأي عمل قد یسئ إلى مراكزھم . من أیة سلطة خارجة عن الھیئة

 .بوصفھم موظفین دولیین مسؤولین أمام الھیئة وحدھا

باحترام الصفة الدولیة البحتة لمسؤولیات األمین العام " األمم المتحدة"في یتعھد كل عضو  .٢

 .والموظفین وبأال یسعى إلى التأثیر فیھم عند اضطالعھم بمسؤولیاتھم

 ١٠١المادة 

 .یعین األمین العام موظفي األمانة طبقا للوائح التي تضعھا الجمعیة العامة .١

الوصایة ما یكفیھما من الموظفین على وجھ دائم  یعین للمجلس االقتصادي واالجتماعي ولمجلس .٢

وتعتبر جملة ھؤالء . األخرى ما ھي بحاجة إلیھ منھم" األمم المتحدة"ویعین لغیرھما من فروع 

 .الموظفین جزءًا من األمانة

ینبغي في استخدام الموظفین وفي تحدید شروط خدمتھم أن یراعى في المكان األول ضرورة  .٣

كما أن من المھم أن یراعى في . وى من المقدرة والكفایة والنزاھةالحصول على أعلى مست

 .اختیارھم أكبر ما یستطاع من معاني التوزیع الجغرافي
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 أحكـام متنوعـة: الفصل السادس عشر

 ١٠٢المادة 

بعد العمل بھذا االتفاق " األمم المتحدة"كل معاھدة وكل اتفاق دولي یعقده أي عضو من أعضاء  .١

 .في أمانة الھیئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما یمكنیجب أن یسجل 

لیس ألي طرف في معاھدة أو اتفاق دولي لم یسجل وفقًا للفقرة األولى من ھذه المادة أن یتمسك  .٢

 ."األمم المتحدة"بتلك المعاھدة أو ذلك االتفاق أمام أي فرع من فروع 

 ١٠٣المادة 

وفقًا ألحكام ھذا المیثاق مع أي " مم المتحدةاأل"إذا تعارضت االلتزامات التي یرتبط بھا أعضاء 

 .التزام دولي آخر یرتبطون بھ فالعبرة بالتزاماتھم المترتبة على ھذا المیثاق

 ١٠٤المادة 

تتمتع الھیئة في بالد كل عضو من أعضائھا باألھلیة القانونیة التي یتطلبھا قیامھا بأعباء وظائفھا 

 .وتحقیق مقاصدھا

 ١٠٥المادة 

 .الھیئة في أرض كل عضو من أعضائھا بالمزایا واإلعفاءات التي یتطلبھا تحقیق مقاصدھاتتمتع  .١

وموظفو ھذه الھیئة بالمزایا واإلعفاءات التي " األمم المتحدة"وكذلك یتمتع المندوبون عن أعضاء  .٢

 .یتطلبھا استقاللھم في القیام بمھام وظائفھم المتصلة بالھیئة

من ھذه  ٢و  ١صیات بقصد تحدید التفاصیل الخاصة بتطبیق الفقرتین للجمعیة العامة أن تقدم التو .٣

 .المادة، ولھا أن تقترح على أعضاء الھیئة عقد اتفاقات لھذا الغرض

 في تدابیر حفظ األمن في فترة االنتقال: الفصل السابع عشر

 ١٠٦المادة 

إلى أن تصیر االتفاقات الخاصة المشار إلیھا في المادة الثالثة واألربعین معموًال بھا على الوجھ الذي 

، تتشاور الدول التي ٤٢یرى معھ مجلس األمن أنھ أصبح یستطیع البدء في احتمال مسؤولیاتھ وفقًا للمادة 

ھي  ١٩٤٣أكتوبر سنة /تشرین األول ٣٠اشتركت في تصریح الدول األربع الموقع في موسكو في 

" األمم المتحدة"من ذلك التصریح، كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء  ٥وفرنسا وفقًا ألحكام الفقرة 
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اآلخرین، كلما اقتضت الحال، للقیام نیابة عن الھیئة باألعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم واألمن 

 .الدولي

 ١٠٧المادة 

أو یمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمیة الثانیة معادیة  لیس في ھذا المیثاق ما یبطل

إلحدى الدول الموقعة على ھذا المیثاق إذا كان ھذا العمل قد اتخذ أو رخص بھ نتیجة لتلك الحرب من قبل 

 .الحكومات المسؤولة عن القیام بھذا العمل

 في تعدیل المیثاق: الفصل الثامن عشر

 ١٠٨المادة 

إذا صدرت بموافقة " األمم المتحدة"دیالت التي تدخل على ھذا المیثاق تسري على جمیع أعضاء التع

ومن بینھم جمیع أعضاء مجلس " األمم المتحدة"ثلثي أعضاء الجمعیة العامة وصدق علیھا ثلثا أعضاء 

  .األمن الدائمین، وفقا لألوضاع الدستوریة في كل دولة

 ١٠٩المادة 

إلعادة النظر في ھذا المیثاق في الزمان " األمم المتحدة"من أعضاء یجوز عقد مؤتمر عام  .١

والمكان اللذین تحددھما الجمعیة العامة بأغلبیة ثلثي أعضائھا وبموافقة تسعة ما من أعضاء 

 .صوت واحد في المؤتمر" األمم المتحدة"ویكون لكل عضو في ، مجلس األمن

غلبیة ثلثي أعضائھ یسري إذا صدق علیھ ثلثا كل تغییر في ھذا المیثاق أوصى بھ المؤتمر بأ .٢

ومن بینھم األعضاء الدائمون في مجلس األمن وفقا ألوضاعھم " األمم المتحدة"أعضاء 

 .الدستوریة

إذا لم یعقد ھذا المؤتمر قبل الدورة العادیة العاشرة للجمعیة العامة، بعد العمل بھذا المیثاق، وجب  .٣

عاشر اقتراح بالدعوة إلى عقده، وھذا المؤتمر یعقد إذا قررت أن یدرج بجدول أعمال ذلك الدور ال

 .ذلك أغلبیة أعضاء الجمعیة العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس األمن

 في التصدیق والتوقیع: الفصل التاسع عشر

 ١١٠المادة 

 .تصدق على ھذا المیثاق الدول الموقعة علیھ كل منھا حسب أوضاعھ الدستوریة .١
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حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة التي تخطر الدول الموقعة علیھ بكل  تودع التصدیقات لدى .٢

 .بعد تعیینھ" األمم المتحدة"إیداع یحصل، كما تخطر األمین العام لھیئة 

یصبح ھذا المیثاق معموًال بھ متى أودعت تصدیقاتھا جمھوریة الصین وفرنسا واتحاد  .٣

تحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا الشمالیة الجمھوریات االشتراكیة السوفیاتیة والمملكة الم

والوالیات المتحدة األمریكیة وأغلبیة الدول األخرى الموقعة علیھ وتعد حكومة الوالیات المتحدة 

األمریكیة بروتوكوًال خاصًا بالتصدیقات المودعة وتبلغ صورًا منھ لكل الدول الموقعة على 

 .المیثاق

ي تصدق علیھ بعد العمل بھ، تعتبر من األعضاء األصلیین في الدول الموقعة على ھذا المیثاق الت .٤

 .من تاریخ إیداعھا لتصدیقاتھا" األمم المتحدة"

  ١١١المادة 

وضع ھذا المیثاق بلغات خمس ھي الصینیة والفرنسیة والروسیة واإلنجلیزیة واألسبانیة، وھي لغاتھ 

ت حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة، وتبلغ ویظل المیثاق مودعاًُ في محفوظا. الرسمیة على وجھ السواء 

 .ھذه الحكومة حكومات الدول األخرى الموقعة علیھ صورًا معتمدة منھ

صدر بمدینة سان . على ھذا المیثاق مصداقًا لما تقدم" األمم المتحدة"وقد وقع مندوبو حكومات 

 .١٩٤٥فرانسیسكو في الیوم السادس والعشرین من شھر یونیو سنة 

 

 


