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 إهداء
 

 وسر احلياة بسمة إىل ... والتفاين احلنان و احلب معىن إىل ... احلياة يف مالكي إىل
 الوجود

 احلبايب أغلى إىل ...جراحي بلسم انهوحنا ...جناحي سر دعائها كان من إىل
 الحبيبة أمي

 
 أمحل من إىل .. انتظار بدون العطاء علمين من إىل .. والوقار باهليبة اهلل كلله من إىل

 .. افتخار بكل أمسه
 العزيز والدي

 
 الوالدين جناح حتت معهم عشت من ،إىل واألخوة احملبة معاين أمسى إىل

 وعائلته،عبد الكريم وعائلته،محمد العربي وعائلته،سليم وعائلتهعبد الحق 
 نبيلة وعائلتهاواىل أخيت 

 
 األصدقاء جميع إىل

 فغضب امسه جيد ومل اإلهداء قرأ من كل إىل
 والمعرفة العلم راية رفع سبيل في مناضل كل إلى

                                                                     

 عصام
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 وتقدير شكر
 وال .. بطاعتك إىل النهار يطيب وال بشكرك إال الليل يطيب ال إهلي   

 تطيب وال .. بعفوك إال اآلخرة تطيب وال .. بذكرك إال اللحظات تطيب
 .وجهك برؤية إال اجلنة
 ريب لك فاحلمد ، املتواضع العمل هذا إلمتام وفقين الذي هلل والشكر احلمد   

 . الرضى بعد لك واحلمد رضيت، إذا لك واحلمد ترضى حىت
 نسدي وان ألصحابه، الفضل نرد أن يدفعنا واألصل منشي األصل على  

عباسي عبد "  األستاذ املشرف أستاذي مقدمتهم ملستحقيه،ويف الشكر
 أن أبدا بوسعي يكون لن والذي وعلمه، خلقه من لتنه الذي "القادر
 . قلت ومهما فعلت مهما جتاهه والعرفان الشكر واجب من علي ما استويف

أشكره على مجيع جمهوداته املبذولة  "عشور سليم  "أخي األستاذ  إىل  
ومل يبخل عليا يوما ولو اليت أنارت يل سبيل املعرفة  القيمةإرشاداته وتوجيهاته و 

  .مشواري الدراسي بالقليل طيلة 
كما ال يفوتين أن أتقدم بوافر التقدير واالحرتام ألعضاء جلنة املناقشة نضري    

 .حتملهم عناء قراءة مذكريت ومناقشتها 
 ...األفاضل أساتذيت مجيع إىل واملعرفة العلم طريق يل مهدوا الذين إىل     

 هذا إجناز خالل الطيبة، بالكلمة ولو واملساعدة العون يد يل قدم من كل إىل

                                                                      .البحث
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والسلم الدوليني ،  األمناليت تقوم مبهمة حفظ  األساسيةالعاملية املنظمة املتحدة  األممتعد منظمة      

العامليني ،  واألمندولة حتاول هتديد السلم  أيةالقيام هبا والرد على يف  األمموهي املهمة اليت فشلت عصبة 

 إىل الرأيا، تبادر الدائمة يف العصبة ما عدا بريطاني األعضاءويف الوقت الذي انسحبت فيه كل الدول 

 األمنمن املنظمة السابقة، وتكون هلا صالحيات تتعدى مهمة حفظ  وأقوىمنظمة تكون امشل  إنشاء

 .فيها تتطلب ذلك نشأتوالسلم الدوليني، خاصة وان الفرتة اليت 

سان فرانسيسكو بعدة مراحل مهمة توجت باملؤمتر التأسيسي  األمميةاملنظمة  تأسيسوقد مر       

 .مادة 111ديباجة و من املتحدة املكون األممشكل ميثاق  أين، 4915

الدولية يف كل املراحل  األحداثدوار مهمة من خالل تدخلها يف أاملتحدة ب األمممنظمة قامت  ولقد 

اليت مر هبا النظام الدويل متكيفة من خالل هياكلها املختلفة ومهامها املتعددة مع خمتلف التطورات اليت 

املتحدة مبا يتوافق مع  األمممنظمة  بإصالحمنادية  األصواترتفعت عديد ا ، وتأسيسهاشهدها العامل منذ 

القطبية اليت تبلورت على وجه اخلصوص بعد احلرب  األحادية متطلبات الوضع الدويل الراهن والذي متيزه

على العامل  األمريكيةالباردة باهنيار حلف وارسو وسقوط االحتاد السوفيييت ، وسيطرة الواليات املتحدة 

 .وذلك يف مستويات اخليار والقرار واملبادرة واملرجعية يف السياسة الدولية

احلايل  ااألمم املتحدة بوضعه ةاؤالت حول ما إذا كانت منظمدة تسلقد أثريت ع :تحديد اإلشكالية

وهياكلها وآلياهتا قادرة على القيام باملهام واألعباء والوظائف اليت تفرضها مقتضيات االنتقال إىل نظام دويل 

 .متاماخمتلف حىت وإن يكن جديدا 

املنظمة أو إصالحها للتماشي والنظام وهبذا الصدد ظهرت العديد من األصوات مطالبة بإعادة هيكلة      

 .الدويل اجلديد الذي أضحى فيه قوة واحدة حتكم وتسيطر

 :التالية اإلشكالية الرئيسيةومما سبق حتاول هذه الدراسة اإلجابة على      



11 
 

المتحدة التكيف مع مختلف التطورات التي عرفها النظام  األمممدى استطاعت منظمة  أيإلى 

 اليوم ؟الدولي إلى غاية 

 :ويتفرع عن اإلشكالية املطروحة التساؤالت الفرعية التالية     

 املتحدة؟ األممما هي الظروف اليت نشأت فيها منظمة 1-

 وكيف أثر تطور النظام الدويل على أداء وفعالية املنظمة؟2-

الدولية، وما هي املشاريع واالقرتاحات  ةاملنظمما هي اجلوانب اليت جيب أن متتد إليها يد اإلصالح يف 3-

 املقدمة لإلصالح؟

ضاءها؟ أم أن ميثاق منظمة عيف تشكيل أجهزة املنظمة أم يف التوازن املفقود بني أ هل يكمن اخللل4-

 .األمم املتحدة قد جتاوزه الزمن؟

 :الفرضيات

 . اجملتمع الدويلملنظمة بالشكل الذي هي عليه كان دائما خيضع حلاجة اإن تكوين أجهزة 1-

 . اجملتمع الدويل إصالح املنظمة الدولية ىعلى النظام الدويل كلما فرض عل كلما طرأت تطورات2-

 . (أجهزة املنظمة)تستطيع أن متتد يد اإلصالح يف املنظمة مثال على اجلانب اإلداري 3-

 :الموضوع أهمية

يعترب موضوع  أصبحانه  إذالعالقات الدولية  اليف جم األمهيةهذا املوضوع بالغ  أنمما ال شك فيه      

الدوليني، وتنظيم  واألمناملتحدة تراجع يف قدرهتا على احلفاظ على السلم  األممدور  أنالساعة، ومبا 

ذلك ومعرفة أسباب توضيح  تارتأي. النزاعات بينها بشكل سلمي وإدارةالعالقات بني الدول وتطويرها 

 .ه املنظمةذه إلصالحالسبل 
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 :الدراسة  هدافأ

ن خالل مجيع ر النظام الدويل وماملتحدة يف ظل تطو  األمممن دراسة منظمة  األساسياهلدف  إن -1

 .قرتاب من بعض احلقائق املتعلقة هبذا املوضوعالمراحله هو حماولة ا

 .دراسة علمية للموضوع -2

 .املتحدة األممترسيخ املفاهيم املتعلقة مبنظمة  -3

 .على النظام الدويل يف مراحل خمتلفة طرأتاملتحدة مع التغريات اليت  األمممعرفة مدى تكيف  -4

 :مبررات اختيار الموضوع

 :عملية وأخرىتنحصر يف مربرات علمية 

 : مبررات علمية -أ

فهو موضوع فرض نفسه على  ذاته،املوضوع يف حد  أمهية سبب اختيار هذا املوضوع تنبع من إن1-

 .بشأنهالساحة الدولية وكثر النقاش 

 .الراهنة اإلحداث إدارةاملتحدة يف  األمماليت واجهها دور  االنتقادات2-

 :مبررات عملية -ب

 .عة التخصصيطب1-

 .توفر املعلومات اخلاصة هبذه الدراسة2-

 .املتحدة لألمموتوضيح الصورة الكاملة  اإلملامولة احم3-

 :أدبيات الدراسة

لك املؤلفات بري من الدراسة والبحث فتعددت بذإن موضوع منظمة األمم املتحدة حاز على قدر ك      

 األمم المتحدة في نصف قرنوالدراسات، ومن أبرزها تلك اليت قام هبا األستاذ حسن نافعة يف كتابه 
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، وتطرق يف الفصل األممعشر فصال يسبقها فصل متهيدي تناول فيه جتربة عصبة  ةالذي ينقسم إىل ثالث

التكوين والوالدة، أما الفصل الثاين فقد خصصه للميثاق، وتعرض يف الفصل الثالث إىل  ةحلإىل مر  األول

الرابع واخلامس والسادس فقد حتدث على تصفية  الفصلكل من مات الدولية، أما فيما خيص  األز  إدارة

 األمل، واملشكالت االقتصادية واالجتماعية، وعلى سنوات اإلنساناالستعمار، ونزع السالح وحقوق 

يف الفصل الثامن، وفيما يتعلق بالفصل التاسع فقد تناول الغزو العراقي للكويت والفرصة  1891-1881

ص بالذكر األمم اخلليج يف الفصل العاشر، كما خ أزمةاملتحدة بعد  األممالضائعة، ليدرس بعد ذلك 

املتحدة وإعادة ترتيب األولويات يف النظام العاملي اجلديد، ويف الفصل الثاين عشر تطرق إىل العلل 

 .الشخصية ملستقبل األمم املتحدة بني الواقع والطموح تهلعالج، وقدم يف الفصل األخري رؤيوا

: فتيحة ليتيم حتت عنوان دكتوراه للباحثة  حةو أطر على بعض األطروحات منها  تكما اعتمد     

 .إصالح األمم المتحدة في تطور النظام الدولي الراهن

جهود األمم المتحدة في : على مذكرة ماجستري للباحث سفيان رميوش حتت عنوان تكما اعتمد     

 .مكافحة اإلرهاب الدولي 

 :لدراسةتقسيم ا

يف الفصل األول إىل ماهية منظمة األمم املتحدة يف  تإىل ثالث فصول، تطرق قسم هذا البحثلقد      

ر األجهزة الرئيسية هلا، ذكباولت وتنتبني الظروف اليت نشأت فيها املنظمة األممية، أساسيةثالث مباحث 

إىل منظمة األمم املتحدة  تممية، أما يف الفصل الثاين تعرضفيه أيضا مبادئ ومقاصد املنظمة األ توتناول

يف ظل تطور النظام الدويل والذي ينقسم بدوره إىل  ثالث مباحث توضح دور األمم املتحدة يف كل فرتة 

اجلديد، ويف الفصل الثالث من فرتات النظام الدويل بدءا مبرحلة توازن القوى وصوال إىل النظام الدويل 
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املتحدة وخمتلف املشاريع املقرتحة يف سبيل هذا اإلصالح  إىل إصالح منظمة األمممربرات الدعوة  تتناول

 .سواء كانت فردية أو دولية
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 نشأ ة منظمة األمم المتحدة: المبحث  األول

أصبح  ،يف حتقيق السلم واألمن الدوليني عصبة األمم قإخفاوبعد  ،احلرب العاملية الثانية اندالع اثر     

اليت  األخطاء بتجنب املرجوة، وذلك األهدافجديدة لضمان حتقيق  تشكيل منظمة دولية الضروريمن 

 إقامة إىلجعل الساسة والفقهاء يتجهون  ها وهذا ماواليت كانت سببا يف اهنيار  األمموقعت فيها عصبة 

 1.هتتم بكل الشؤون وامليادين األمممنظمة تكون امشل من عصبة 

 لتأسيس منظمة األمم المتحدة اإلعداد: المطلب األول 

لها معظم الدول يمة تتفق على تشكظمن إقامة إىلالوصول   إىلكانت هناك اجتاهات خمتلفة هتدف      

  أن أساسعديدة تقوم  على  أفكارومن هنا ظهرت  ،اليت كانت تشكل اجملتمع الدويل يف فرتة األربعينيات

روابط  تنشأ من خالهلا"يفية ظمنظمة و " إطارجهتها يف االيت و بسبب املشاكل  الدول مضطرة للتجمع

 .للتعاون السياسي يف العالقات الدولية انطلقت

يف مواجهة كل من بريطانيا   األمريكيةهبا الواليات املتحدة املتحدة من فكرة جاءت  األمممنظمة  انطلقت

،حيث يتم متثيل كل  إقليميةجمالس  ةثالث إنشاءحيث اقرتح "  ونستون تشرشل"  آنذاكس وزرائها يورئ

املمكن قيامه يف املنظمة املعنية واليت  س من طرف قوات كربى وبقية ذات العالقة املباشرة بالنزاعاجملال هذه

 .هذا النزاع ةميسها مباشر 

 منظمة دولية عاملية تتكون من دول إقامة أساسهاواليت كان  السابقة األفكارد على جممل يمت التأك      

نظام للتفاوض  إقامة بدال من القائمة األوضاعاجلماعي واحملافظة على  األمنذات سيادة مهمتها حتقيق 

نظام دويل جديد  إقامةمشروع يتمثل يف  املتحدة كان هناك األممإلنشاء منظمة  اإلعدادوخالل .والتمثيل

 .   وهلا اجتاه سياسي ودويل مشرتك  ،ةيضم دوال متفق
                                                           

.11 احلقوقية، صيب، منشورات احللالمتحدة في ظل العولمة األمممستقبل منظمة ميلود بن غريب،  -   1  
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 األهداف رغم عدم متاشي هذه األهداف كانت من وراء إنشاء منظمة األمم املتحدة، وحتقيق هذه     

الوسائل املتوفرة لدى الدول آنذاك، ويظهر هذا التناقض لدى الدول الكربى اليت الثقافات و و والذهنيات 

 .1تقيم منظمة حسب مقاييسها، والعمل على محاية مراكز ومصاحل هذه الدول الكربى أن أرادت

 المتحدة األمممنظمة  نشأةالمراحل التي مرت بها  :المطلب الثاني

هذه املنظمة، وهذا يظهر يف اجلهود املتضافرة  إلنشاءلقد كانت هناك طموحات ومساعي كبرية      

فلقد كان هناك نوع من النقاش والتفاوض بني الدول املتحالفة الكربى، فعملية تكون هذه املنظمة . لذلك

 :مراحلمرت بثالث 

 .مرحلة التنفيذ  -مرحلة املقرتحات         -مرحلة التصرحيات      -

 مرحلة التصريحات: األولىالمرحلة 

من طرف كل  1811 أوت 11صدر هذا التصريح بتاريخ  (:األطلسيميثاق ال) األطلسيتصريح   -

من رئيس الواليات املتحدة األمريكية فراكلني روزفلت، ورئيس حكومة بريطانيا ونستون تشرشل، حيث 

سالم عاملي يعيش لدعائم  إقامةالقضاء على النازية حيرتم الرئيسان  بعد: "...9و6فقراته  أهمتضمن يف 

 أسباب بذنت أن على شعوب العامل مجيعا يتعني بأنهالرئيسني يؤمنان  إن"... باإلضافة،"الناس امنني يف ظله

 ".استعمال القوة

 ".نظام دائم للسالم العاملي أينش أن إىلجتريد شعوب العامل من السالح  إمكانية"وهنا يرى الرئيسان 

على  وهي تشمل الدول املوافقة 1811سبتمرب  11هذا التصريح العديد من الدول يف  إىلولقد انظم 

 . السوفييتباإلضافة إىل االحتاد 1811جوان  11لمساعدة ومقاومة العدوان يف ل كالتصريح املشرت 

                                                           
.624، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الجزائر،صدمقرطة منظمة األمم المتحدةعميمر نعيمة،  -

1
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ولقد تضمن امليثاق األطلسي جمموعة من املبادئ للتعاون الدويل يف حفظ السلم واألمن الدوليني      

 :حيث يتمثل بعضها يف 

 .عدم الرغبة يف أي توسع إقليمي أو غريه -

 .مع إرادة السكان الذين يهمهم األمر أن تكون التغيريات اإلقليمية متفقة -

التهديد، وغريها من  على استعمال القوة مع نزع سالح الدول مصدراالمتناع جيب على مجيع الدول  -

 .1...املبادئ 

اثر اهلجوم على ميناء ملتحدة األمريكية طرفا يف احلرب بعد أن أصبحت الواليات ا :تصريح األمم المتحدة -

حيث جاءت تأكيدا للتصريح السابق،  1811جانفي  11بإصدار التصريح يف قامت " بيرل هاربور"

 .دولة، وفيه وردت ألول مرة عبارة األمم املتحدة 16وقع عليه ممثلو 

يت وبريطانيا والصني اتحدة األمريكية واالحتاد السوفيصدر عن ممثلي كل من الواليات امل :تصريح موسكو -

 تصريحأن الدول األطراف يف ال:"... ما يلي 7التصريح يف فقرته حني تضمن هذا  1810أكتوبر  01يف 

تعرتف بضرورة إنشاء منظمة دولية عامة لصياغة السالم واألمن الدويل، وهذه املنظمة تقوم على مبدأ 

 2."السيادة واملساواة وعلى مبدأ العضوية املفتوحة لكل هذه الدول 

ديسمرب  1يف  تشرشلو زيف ستالينو وج زفلترو  فرانكلينصدر عن اجتماع بني  :تصريح طهران -

األطراف يعلنون  أنذلك لدراسة مواضيع عسكرية وإسرتاتيجية ولقد تضمن هذا التصريح ، و 1810

 . تقديرهم للمسؤولية امللقاة على عاتقهم وعلى سائر األمم املتحدة يف إقامة سلم عاملي توافق عليه األغلبية

 

 

                                                           
1 .171، ص 1117جلامعي للنشر،االسكنديرية، ، دار الفكر االعامة والمنظمات العالمية واالقلمية المتخصصة النظريةالتنظيم الدولي ،الناصر مانع مجال عبد -

  

.119، صمرجع سابق، عيمةعميمر ن -  2
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 مرحلة المقترحات : المرحلة الثانية

الواليات  قام اخلرباء القانونيون ممثلو 1811يف ( يف ضواحي واشنطن )  دمبارتون أوكسخالل مؤمتر      

وبريطانيا والصني الوطنية، بوضع مشروع مفصل للهيئة الدولية، وهذا  السوفييتاملتحدة األمريكية واإلحتاد 

اجلديدة، وبالتايل عدم إبقائها  ةاملنظمبعد أن تكون إمجاع أمريكي داخلي حول أمهية مشاركة أمريكا يف 

 . خارج هذه املؤسسة، وعملت بريطانيا على ضمان العضوية األمريكية وهو ما مت حتققه فيما بعد

 :شات دمبارتون أوكس على مرحلتنيومتت مناق

والواليات  السوفييتبني بريطانيا واإلحتاد  1811-18-19إىل  1811-19-11من  :األولى    

 .املتحدة األمريكية

 .1بني بريطانيا وأمريكا والصني 1811-11-19إىل  1811-18-18من  :الثانية    

االتفاق يف املؤمتر على أهداف املنظمة وعلى هيكل  وساد املناقشات جو من األخوة والتعاون، وقد جرى 

نظري لتنظيمها، وكان من أهم القضايا اليت حدث حوهلا اإلمجاع تلك اليت متس مكانة الدول الكربى 

 .ومسؤوليتها اخلاصة يف كل ما يتعلق حبفظ السلم واألمن الدوليني وضرورة أن تصبح دوال يف جملس األمن

رت بعض اخلالفات من بينها الوضعية الغامضة للصني وحق الفيتو، حبيث طالب ويف هذا املؤمتر ظه     

يف مجيع املسائل غري أن البعض اقتصروه على املسائل ( فيتو)أن يستعمل حق النقض  السوفييتاإلحتاد 

 .التنفيذية، وهلذا الغرض عقد مؤمتر يالطا

على تسوية القضايا اخلالفية يف مؤمتر والذي اتفق فيه ستالني وتشرشل وروزفلت  :4915مؤتمر يالطا 

تمثيل اجلمهوريات بالسابق واملتعلق بنظام التصويت يف جملس األمن وبنظام الوصاية يف املستعمرات و 

دت بعد وهلذا ع السوفيتيةمل تكن آنذاك قد وقعت حتت السيطرة  اأوكرانيمثال )تية يف األمم املتحدة يالسوفي

                                                           
 

1
 األممومنظمة  األممم الدولي ومنظماته مع التركيز على عصبة تنظيلتطور ال ميهيوتقيتحليلية المنظمات الدولية دراسة تاريخية التنظيم الدولي و ،مربوك غضبان - 

 .91-91،ص ص ،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائرالمتحدة
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إىل عقد مؤمتر التأسيس األمم املتحدة بدعوة الدول  الدعوة، مثلما وجهت (ذلك عضوا مؤسسا يف املنظمة

 .18111ا فرنسا يف سان فرانسيسكو الكربى مبا فيه

 مرحلة التنفيذ : المرحلة الثالثة

لطا، وبعد تسوية مسألة حق الفيتو، مت عقد مؤمتر سان اعليه يف مؤمتر ي االتفاقمت  ما ولتنفيذ     

دولة، وفيها متت املوافقة بني الكبار الثالثة  11، حيث بلغ عدد الدول 1811فرانسيسكو يف أفريل 

على أن تستدعي كل من فرنسا والصني إىل مجاعة ( الواليات املتحدة األمريكية-السوفييتاإلحتاد -بريطانيا)

  .ء الدائمون يف جملس األمن القائمالكبار، وهم األعضا

وبعد شهرين من املناقشات واملشاورات، أمكن إقرار ميثاق هيئة األمم املتحدة ومت التصديق عليه من قبل 

ثاق ساري النفاذ ابتداء من الدول اخلمسة الكبار وغالبية الدول املوافقة على امليثاق، وأصبح املي

 .1811اكتوبر11

طرف الواليات املتحدة إىل إنشاء مقر املنظمة بواشنطن على الساحل الشرقي مت دعوة املنظمة من  

، وحدد هذا املكان نتيجة هدية منحت للمنظمة 1816فيفري  11للواليات املتحدة األمريكية بتاريخ 

ولبدء عملها، ومت  لالستقراركانت املنظمة تبحث عن مكان   ثيمن طرف املليونري األمريكي روك فيالر ح

الواليات املتحدة  طرفمن القرض املعتمد هلا  حدودخصوصا وذلك يف  األمريكينياملقر من طرف بناء 

 االنتهاء، وبعد  1891مليون دوالر،والذي انتهى تسديده من طرف املنظمة عام  61األمريكية واملقدر بـ 

دها بدأت اهليئات ، وبع1811من سنة  ابتداءمن بناء املقر بدأ أول املوظفني الدوليني يشغلون املقر 

 .والوفود الدبلوماسية للدول تقصد مقر اهليئة

 .فجبني 1816األمم قانونيا يف أفريل وحتديد مقرها مت انتهاء عصبة  1816املنظمة يف  ةوبعد نشأ
                                                           

 .91-91،ص ص ية للنشر والتوزيعري دار اجلماه فؤاد شاهني ،: ،تعريب الشرعية الجائرة:المتحدة األممأمني شاوس، دميسسكو ،أالن توال باتريسيو.  1
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 مقاصد منظمة األمم المتحدة ومبادئها : المبحث الثاني

 مقاصد منظمة األمم المتحدة  :المطلب األول

 :واألمن الدولينيحفظ السلم  -1

حسب ما جاء يف الفقرة األوىل من املادة األوىل مليثاق األمم املتحدة أنه جيب على منظمة األمم        

املتحدة أن تتخذ كافة التدابري الفعالة ملنع كل األسباب اليت تؤدي إىل هتديد السلم واألمن الدوليني والعمل 

وحتوهلا إىل صراعات مسلحة لكي  على إزالتها، أي انه جيب على املنظمة أال تنتظر اندالع املنازعات

إجراءات وقائية ملنع األسباب اليت تؤدي إىل التوتر، وإذا اندلعت هذه  اختاذتتدخل بل يقتضي عليها 

املنازعات كان من الضروري على األمم املتحدة حماولة إجياد حلول هلا سلميا، وتشري هذه املادة إىل ثالثة 

 :ألمم املتحدة إتباعها للحفاظ على السلم واألمن الدوليني وهيأنواع من التدابري اليت يتوجب على ا

 .تدابري وقاية إلزالة أسباب التوتر واحليلولة دون اندالع املنازعات أصال -

 .تدابري ملساعدة أطراف النزاع للتوصل إىل تسوية سلمية للنزاع وفقا ملبادئ العدل والقانون -

 .به اإلخالل السلم أو حاالت العدوان وهتديدتدابري قمعية ملواجهة  -

 :تنمية العالقات الودية بني األمم -1

حددت الفقرة الثانية من امليثاق من املادة األوىل ثاين أهداف املنظمة والذي يتعني عليها حتقيقه،      

حيث أن اختاذ التدابري إلمناء العالقات الودية بني األمم على أساس املساواة يف احلقوق بني الشعوب  

 .يف تقرير مصريها يعد من صالحياهتا وكذا اختاذ كل التدابري لتعزيز السلم يف العامل وحقها

 :حتقيق التعاون الدويل يف امليادين األخرى -0

حتقيق التعاون الدويل "جاء هذا اهلدف يف الفقرة الثالثة من املادة األوىل للميثاق ولقد نصت على        

حلل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو اإلنسانية أو تعزيز احرتام حقوق 
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 الدين ودون تفرقة بني الرجال أو اللغة وعرق أا بال متييز بسبب الاإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيع

 ".والنساء 

فهذا النص  يؤكد على أن منظمة األمم املتحدة منظمة عامة فهي تشجع التعاون الدويل يف خمتلف 

 .1يف الفصل التاسع من امليثاق 16و  11اجملاالت وهذا ما ورد يف املادتني 

 :املتحدة وتوجيهها خلدمة هذه الغايات املشرتكةأن تكون اهليئة مرجعا لتنسيق جهود األمم  -1

واملساعدة  الدولية الغاية من هذا اهلدف هو تفعيل الدور الذي تقوم به األمم املتحدة يف تنظيم العالقات

 .من امليثاق الفقرة الرابعة من املادة األوىل على إدراك ومعرفة والوعي باألهداف األخرى وورد هذا يف

 : مبادئ منظمة األمم المتحدة :المطلب الثاني

 :ذكورة يف املادة األوىل وفقا للمبادئ التاليةتعمل املنظمة وأعضاؤها يف سعيها وراء املقاصد امل

 . أعضائهاتقوم املنظمة على مبدأ املساواة يف السيادة بني مجيع   -

حبسن نية يقومون العضوية،املزايا املرتتبة على صفة و قوق احلاملنظمة ألنفسهم مجيع  أعضاءلكي يكفل  -

  . اليت أخذوها على أنفسهم هبذا امليثاقبااللتزامات 

جيعل السلم واألمن والعدل  وجه الالدولية بالوسائل السلمية على  نازعاهتماملنظمة م أعضاءفض مجيع ر  -

 . للخطرالدويل عرضة 

القوة أو استخدمها ضد سالمة   التهديد باستعمال نملنظمة مجيعا يف عالقتهم الدولية عا أعضاءميتنع  

 .املتحدة  األمممقاصد و ال يتفق  أخرعلى وجه  أواالستقالل السياسي ألية دولة ، أواألراضي 

 قامليثايف أي عمل تتخذه وفق هذا  المتحدة األمم إىلكل ما يف وسعهم من عون   األعضاءم مجيع ديق -

 . القمع أواملنع  أعمال عمال من إزاءهااملتحدة  األممدولة تتخذ  أية، كما ميتنعون على مساعدة 

                                                           
1
 . 13-22،ص ص مرجع سابقميلود بن غربي،  - 
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فيها على هذه املبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ  األعضاءري الدول غري تسأن تعمل املنظمة على  -

 . الدويلالسلم واألمن 

تتدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم السلطان  أنلألمم املتحدة "ليس يف هذا امليثاق ما يسوغ  -

ألن حتل حبكم هذا امليثاق،  هذه املسائلمثل يعرضوا  أن األعضاءما، وليس فيه ما يقتضيه  لدولة الداخلي

 . 1السابع يف الفصل القمع الواردةخيل بتطبيق تدابري ال هذا املبدأ  أنعلى 

 المتحدة األمممنظمة  أجهزة:الثالثالمبحث 

  :العامةالجمعية  :المطلب األول

السالح ليست تسوية السلمية واألمن اجلماعي ونزع ال نأاملتحدة ب األممملنظمة  ؤسسونامل أدركلقد      

حل الصعوبات السياسية اليت تعرتض طريق التنظيم الدويل ، فهناك كذلك   إىلالوسائل الوحيدة للوصول 

ية املكونة وحدات السياسة وهي املناقشة احلرة الكربى وبني العن الوسائل املذكور  أمهيةقل ت ال أخرىوسيلة 

ماع واخلطابة واملداولة منتدى عام لالجت أومنربا  أوة صاملتحدة من األمموهلذا جيب اعتبار الدويل، للمجتمع

لوسائل الربملانية ومن ارتبطت ملدة طويلة با،فاملناقشة احلرة ركيزة من ركائز الدميقراطية واليت ة املنظمةواحملاور 

 أويتعاركوا  أن املنظمة العاملية بدال من واالقرتاحات داخل  اآلراء يتجادلوا ويتبادلون نأ اخلري للساسة

  .2حل اخلالف باحلرب فقط إىلقد تلغي احلاجة  ناعاإلقوطرق  خارجها، فاملناقشة ويتطاحن

اجلهاز الرئيسي  أهنا نع ي والتمثيلي لألمم املتحدة فظالعيشر تالعامة اجلهاز ال معيةاجل تعترب ولذلك

رع  الوحيد الذي ي العام العاملي ، وهي الفأعن الر فهي تتمتع  بأمهية كبرية من حيث تعبريها  ،للمداوالت

 .واملناقشة وهي مبثابة برملان عاملي  إشرافاملتحدة لذلك فهي اهليئة العليا من  األمم أعضاءتشرتك فيه كل 

 
                                                           

1
 .7، ص1118،اإلسكندريةكتب اجلامعي احلديث، امل،المتحدة ومنظمة العدل الدولية األمم، ميثاق حممد بونة أحمد  - 

2
 .111-111،ص ص 1119ة، يدار اجلامعال،(واالقلمية النظرية العامة والمنظمات الدولية)التنظيم الدولي ،وبذحممد اجمل - 
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 جمعية العامةالكيفية انعقاد 

العام  األمني،وخيرب شهور 0عادية مرة كل عام من شهر سبتمرب وملدة  انعقاد للجمعية العامة دورة     

العام   وتكون الدورات العادية يف املقر األقلستني يوم على  املنظمة مبوعد افتتاح الدورة العادية قبل أعضاء

انعقاد غري اجلمعية العامة هبا األغلبية وتعقد  أشار إذا أخرجتتمع  يف مكان  أنوهلا لألمم املتحدة بنيويورك 

 أغلبيةبناء على طلب عضو يؤيده  أواملتحدة  األمم أعضاء أغلبية أو األمنلس جمعادي بناء على طلب 

 .اجلمعية  أعضاء

كان اجتماعها بناء على جملس   إذا يوم،قبل املوعد احملدد بأربعة عشرة  األعضاء إبالغالعام  األمنيويتوىل   

 .املتحدة األمم أعضاء أغلبية بطلب منكان االجتماع   إذا األقلعلى  بعشرة أياموقبل املوعد  األمن

الفرنسية واإلسبانية وميكن تقسيم ،الصينية ،الروسية ،االجنليزية : هي  العامة الرمسية يف اجلمعية اتواللغ 

   :مراحل أربع إىلالدورة العادية  أثناءالعمل  يف اجلمعية  العامة 

 . املناقشة العامةمرحلة  -

 . األعمالجدول  إقرارمرحلة  -

 . مرحلة الدراسة -

 . تنفيذ وإصدار القراراتمرحلة  -

 

  نظام التصويت في الجمعية العامة

 .املتحدة صوت واحد يف اجلمعية العادية األمميكون  لكل عضو يف      

 التصويتاحلاضرين واملشرتكني يف  األعضاءبأغلبية ثلثي  سائل العامةاملة قراراهتا يف متصدر اجلمعية العا-1

غري  األمنجملس  أعضاء،وانتخاب اخلاصة حبفظ السلم واألمن الدويل التوصيات:الوسائل وتشمل هذه . 
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حلكم  وفق جملس الوصايا أعضاءلس االقتصادي واالجتماعي ، وانتخاب اجمل أعضاءوانتخاب الدائمني، 

ة عن مباشر  األعضاء وقف" املتحدة األمم"جدد يف  أعضاء، وقبول 96من املادة ( ج) األوىلالفقرة 

نظام الوصايا،واملسائل اخلاصة  ،واملسائل املتعلقة بسرياألعضاءوفصل حقوق العضوية والتمتع مبزاياها،

    .بامليزانية

اليت تتطلب يف  اإلضافيةويدخل يف ذلك حتديد طوائف املسائل  – األخرىسائل القرارات يف امل -1

 .1احلاضرين واملشرتكني يف التصويت األعضاءر بأغلبية تصد –الثلثني  أغلبية إقرارها

 وظائف الجمعية العامة

سائل امل إىلوظائف اجلمعية العامة، فهي متتد من نطاق املسائل املتعلقة حبفظ السلم الدويل تتنوع      

املتحدة الذي متتد  األممواملالية، فهي اجلهاز الوحيد يف  اإلداريةسائل امل إىل ةاالقتصادية واالجتماعي

بدرجات متفاوتة  اإلشرافاملتحدة، وتباشر اجلمعية العامة نوعا من  األممنشاط  أوجهكل   إىلصالحيته 

  :األخرى،ووظائف اجلمعية  العامة طبقا للميثاق هياملتحدة  األمم أجهزةعلى 

  :حفظ السلم واألمن الدوليني -

كان   إذايف السالم واألمن الدويل  وتوصي مبا تراه يف شأهنما إال مسألة تؤثر  أيةفاجلمعية العامة تناقش      

ملا يعرض  األمن، وللجمعية العامة توجيه انتباه  جملس األمناملوقف موضع حبث من جانب جملس  أوالنزاع 

مبا يف ،منالتعاون الدويل لصيانة السلم واألعليها اليت يقوم  ساألسالسلم واألمن الدوليني للخطر والنظر يف 

 .م التسلح وإصدار توصياهتا حوهلمالك املبادئ اليت تتعلق بنزع السالح وتنظيذ

 :السلميةالتسويات  -

 أوهذا النزاع  نأموقف مىت رأت  أوالتدابري السلمية لتسوية أي نزاع  توصي باختاذ نأللجمعية العامة      

 .يعكر صفو العالقات الودية بني الدول أور بالرفاهية العامة ضاملوقف قد ي
                                                           

1
 .من ميثاق منظمة األمم المتحدة 31انظر المادة  - 
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اليت من شأهنا تقوية التعاون الدويل  وإصدار التوصياتالبحوث  ذلك بإجراء و:التعاون الدويلتنمية   -

وحرياته وزيادة التضامن الدويل  اإلنسانالسياسي وتنمية القانون الدويل وتدوينه، والعمل على كفالة حقوق 

 .واالجتماعييف جمال التعاون االقتصادي 

 :املتحدة األمممناقشة مجيع شؤون  -

املتحدة وإصدار  األممفالوظيفة العامة الشاملة للجمعية العامة هي مناقشة أي شأن من شؤون       

موقف  أوتصدر توصية يف نزاع  نأة من توصياهتا فيه، وال يرد على هذه الوظيفة إال قيد واحد مينع اجلمعي

 . 1األمن أمام جملسمطروحا للبحث  يكون

 . األعضاء حتديد اشرتاكات الدول،و  التصديق على امليزانية اخلاصة باألمم املتحدة -

 . مسائلإبداء رأيها فيما تضمنته من  مناقشتها و املتحدة و األمم( أجهزة)فروع تلقي تقارير  -

املنتخبني  واالجتماعي واألعضاءغري الدائمني وأعضاء اجمللس االقتصادي  األمنجملس  أعضاءانتخاب  - 

 . جملس األمنالعام لألمم املتحدة بناء على توصية من  األمنييف جملس الوصاية وتعيني 

 

 

 : عن الجمعية العامة اللجان المتفرعة

 األكربكل ملناقشة مشكالت العامل، ويسري اجلزء   األعضاءمعية العامة مكان اجتماع الدول اجل تعد     

 :2 من عمل اجلمعية عرب اللجان التالية

                                                           
1
 .171-170،ص صعارضم، الناشر الكاتب العريب للواإلستراتجيةمدخل للعالقات السياسية  واالقتصادية عة مؤلفني،جممو  - 
 

2
 .71، صلألحباث،مركز اخلليج في العالقات  الدولية األساسيةالمفاهيم ، أوكاالهان يري و تغريفيش  مارتن - 
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من هذا  إجرائية بطبيعتها وهناك جلنتانمبسائل  ختتص انعقاد وتشكل يف بداية كل دورة  :إجرائيةجلان  -

العامة ومهمتها  واللجنةاألعضاء الدول  واعتماد ممثلي بفحص وثائقاالعتماد وتقوم  القبيل جلنة وثائق

 . إدراجهواقرتاح ما ترى املوافقة على  اإلعمالحبث جدول 

االقتصادية، واللجنة االجتماعية، وجلنة الوصايا وجلنة  من واللجنةواأل جلنة السياسةوهي  :ةجلان رمسي -

  .القانونيةامليزانية واإلدارة واللجان 

ليت تشكل يف بدء كل دورة ا و اللجان الستة، كل من هذهاملتحدة احلق يف عضوية   األمملكل عضو من  و

والداخلة يف اختصاصها  األعمال جدوليف  منها املوضوعات املدرجة كل  بحثوت ،عادية انعقاد

 .املوضوعي

مها ومهمتها إبداء املشورة للجمعية اة قيمن االستمرار من حيث مد هلا قدرةوهي جلان : اللجان الدائمة -

جلنة  ارية لشؤون امليزانية و اإلدارة،شاملوضوعات املتخصصة فيها ومن هذه اللجان اللجنة االستالعامة ويف 

  . اخل...،جلنة القانون الدويل وجلنة املراجعة  االشرتاكات

تنتهي بانتهاء املهمة اليت خاصة وملدة حمدودة ت ماجلان تنشئها اجلمعية العامة مله وهي :املؤقتةاللجان  -

باسم ريا، واللجنة املؤقتة اليت عرفت لكو املقر الرئيسي واللجنة املؤقتة  جل حتقيقها ومنها جلنةأقامت من 

غري املتمتعة باحلكم  األقاليمن اخلاصة باملعلومات عن ا، اللج اخلاصة بالبلقان ة، اللجنةاجلمعية الصغري 

 . الذايت

 األمنمجلس  :المطلب الثاني

عن كونه اجلهاز املسؤول عن صيانة السالم  املتحدة فضال األممالتنفيذية ملنظمة  األداة األمنيعترب جملس   

، فتنص إلزاميةلقراراته قوة  امليثاق أعطىواألمن الدوليني ومتكينا للمجلس من القيام بأعبائه اهلامة فقد 

 ".وفق امليثاق  وتنفيذها األمناملتحدة بقبول قرارات جملس  األمم أعضاء تعهدي"على أن ( 11)املادة
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 األمنتشكيل مجلس 

 رون من امليثاق من مخسة عشر عضواوالعش من املادة الثالثة األوىلكما جاء يف الفقرة   األمنألف جملس تي

دائمني  أعضاء األمريكية املتحدة توالواليا بريطانيا، روسيا، فرنسا، ،املتحدة، وتكون الصني األمممن 

 .غري دائمني يف اجمللس أعضاءاملتحدة ليكونوا  األمممن  آخرين أعضاءوتنتخب اجلمعية العامة عشرة .فيه

املتحدة  يف حفظ السلم واألمن الدوليني  األمم أعضاءوقبل كل شئ مسامهة  لك بوجه خاصويراعى يف ذ

  1.العادل التوزيع اجلغرايف أيضاكما يراعى   األخرىويف مقاصد اهليئة 

غري الدائمني جمللس  األعضاء ختياراليدة اليت جرت يف اجلمعية العامة العد على االنتخابات طالعناإومن  

للجمعية العامة اليت عقدت يف  األوىلالعنصر اجلغرايف كان عامال حامسا فيها،فخالل الدورة  أن جند األمن

أقر قاعدة توزيع ،1816للعام  عرف باتفاق لندن أو اتفاق اجلنتلمانأتفاق  األعضاءلندن مت بني الدول 

 :التالية  بني املناطق اجلغرافية( امليثاق وكانت ستة  قبل تعديل )  غري الدائمة  املقاعد 

،ومقعد دىناألية ومقعد للشرق قالشر  اوأوروبأرويا الغربية  لكل من دالالتينية،ومقع ألمريكاان مقعد

 .للكومنولث الربيطاين 

شكل العلى ( عشرة  أصبحت أنبعد )اجلمعية العامة توزيع  مقاعد  غري الدائمة ، قررت 1860ويف عام 

تينية ،ومقعدان ألوروبا مقعدان ألمريكا الال ،ومقعدين للدول األسيوية اإلفريقيةثالثة مقاعد للدول : التايل

 .ومقعد واحد ألوروبا الشرقية الغربية

نه يف أول انتخاب لألعضاء غري الدائمني بعد زيادة أملدة سنتني، على  األمنينتخب أعضاء جملس       

من أحد عشر عضوا إىل مخسة عشر عضوا، خيتار اثنني من األعضاء األربعة  األمنعدد أعضاء جملس 

 .اإلضافيني ملدة سنة واحدة، والعضو الذي انتهت مدته ال جيوز إعادة انتخابه على الفور
                                                           

1
 .31-36، ص صمرجع سابقاحمد محمد بونة،  - 
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 .يكون لكل عضو يف جملس األمن مندوب واحد

 

 كيفية انعقاد مجلس األمن

مبا أن جملس األمن هيئة دائمة حرص واضعو امليثاق على تنظيمه على حنو يستطيع معه العمل بصفة      

على طلب  امستمرة، إذ يعقد اجمللس اجتماعاته عادة يف مقر اهليئة وله احلق يف عقدها خارج هذا املقر بناء

اجلمعية العامة أو األمني العام لألمم املتحدة، ويتكفل هذا  رئيسه أو أحد أعضاء األمم املتحدة أو طلب

األخري بإعداد جدول أعمال مؤقت لكل جلسة مث يعرضه الرئيس على اجمللس للموافقة عليه وال تستطيع  

الدولة اليت عرضت املسألة أن تسحبها، ورئاسة اجمللس تكون مناوبة بني مندويب الدول األعضاء وفقا 

  1.األجبدية االجنليزيةحسب لدول مساء الرتتيب أ

 

 

 طريقة التصويت في مجلس األمن

لقد نصت املادة السابعة والعشرون من امليثاق على أنه يتمتع كل عضو من أعضاء اجمللس بصوت       

واحد، على أن أصوات األعضاء ال تتساوى يف قوهتا إذ تتمتع الدول الكربى ذات املقاعد الدائمة فيه مبا 

 . يسمى حبق االعرتاض

من أعضاءه على األقل ويشرتط يف املسائل وتصدر قرارات اجمللس يف املسائل اإلجرائية مبوافقة تسعة 

 2.الكربىاملوضوعية شرط آخر، وهو أن يكون من بني هذه األصوات التسعة أصوات الدول اخلمسة 

                                                           
ومنظمة  اإلفريقيةومنظمة الوحدة المتحدة والجامعة العربية  واألمم األممالمنظمات الدولية واالقلمية والمتخصصة ،دراسة في عصبة  ،شكري على يوسف - 1 

 . 111-111،ص ص 1111للطباعة والنشر و التوزيع،  ايرتك ،1ط،الليبي األحمرالصحة العالمية وجمعية الهالل 

 .110، ص  1111ة ،يمطابع الطوحيي التجار القاهرة،،  المنظمات الدولية بين النظرية والتطبيق،رجب احلميدعبد  - 2 
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 :األمنلجان مجلس 

ينشأ من اجملال ما يراه ضروري ألداء  أنميارس اجمللس عادة صالحيته من خالل جلان متخصصة وله       

 :مهامه منها ما هو دائم ومنها ما هو مؤقت وهي

اجلدد، جلنة اإلجراء  وتضم جلنة أركان احلرب، جلنة نزع السالح، جلنة قبول األعضاء: الدائمة اللجان -

 .ية وجلنة اخلرباءعاجلما

مثل جلنة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة يف يلجأ اجمللس إىل إنشائها كلما دعت احلاجة : اللجان املؤقتة -

 .فلسطني

 اختصاصات مجلس األمن

إن أهم اختصاص جمللس األمن هو حفظ السلم واألمن الدوليني، وهذا ما حدده امليثاق يف املادة         

، ويباشر "بالتبعات الرئيسية يف أمر حفظ السلم واألمن الدويل"الرابعة والعشرون، عندما عهدت إىل اجمللس 

قيام املنازعات الدولية إىل  اجمللس هذا االختصاص بوسائل خمتلفة بدءا من اختاذ إجراءات تسهم يف منع

سلطة التدخل املباشر مىت كان من شأن استمرار النزاع تعريض السلم واألمن الدوليني للخطر، أو يدخل 

 1.ن أعمال العدوانميف نطاق حاالت هتديد السلم، أو اإلخالل به، أو وقوع عمل 

مال ميثل هتديدا للسلم أع نما وقع م قة يف تقرير ما إذا كانويتمتع جملس األمن بسلطة تقديرية مطل     

به أو يعد من أعمال العدوان وله أن يضع ما يشاء من املعايري لتحديد أحوال تدخله، ولذلك  أو إخالال

يتواتر العمل على النظر يف كل حالة على حدى، ومل يضع جملس األمن ضوابط معينة بشأن تكييف ما 

 .يعرض عليه من وقائع

                                                           
 .09،ص 1119دار اجلامعة اجلديدة، ،في عالم متغيرمجلس األمن  في حفظ السلم واألمن الدوليين األمنتطور دور مجلس ، أبو العال أمحد عبد اهلل - 1
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هناك هتديدا للسلم أو إخالال به أو عدوانا كان يصدر ما يراه مالئما من توصيات أو فإذا وقع ما قرر أن 

 1.الدول عندئذ حق الطعن على قراره إجراءات قمعية ، وال متلك

 :وهناك اختصاصات ذات الطابع اإلداري وتتمثل يف 

وق العضوية لتوصية بقبول عضو جديد يف األمم املتحدة أو وقف عضو يف املنظمة عن مباشرة حقا -

 .ومزاياها أو فصله

 .اخلاضعة لنظام الوصايا اإلسرتاتيجيةاإلشراف على األقاليم ذات  -

 .االشرتاك مع  اجلمعية العامة يف انتخاب قضاة حمكمة العدل الدولية -

التدابري املالئمة اليت تكفل ذ ااختار األمني، وله أن يوصي أو أن يقرر ياالشرتاك مع اجلمعية العامة يف اخت -

 .ةتنفيذ األحكام الصادرة من حمكمة العدل الدولي

 .راها ضرورية ألداء وظائفهيوضع اخلطط الالزمة لتنظيم السالح وإنشاء الفروع القانونية اليت  -

 .استفتاء حمكمة العدل الدولية يف أية مسألة قانونية -

 .االقتصادي واالجتماعيالطلب إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي ما يلزمه من املعلومات يف اجملالني  -

  المجلس االقتصادي واالجتماعي :المطلب الثالث

اجمللس االقتصادي واالجتماعي، جهاز رئيسي ذو أمهية كربى يف منظمة األمم املتحدة، تقع  على          

 2.ألممية حتت إشراف اجلمعية العامةعاتقه مسؤولية حتقيق مقاصد اهليئة ا

، وحاليا ومنذ سنة 1861عضوا سنة  17 مث تزايد العدد إىلعضوا  19يف البداية كان يضم        

عضوا تنتخبهم اجلمعية العامة ملدة ثالث سنوات، وجيدد ثلثهم كل عام، مع  11فالعدد هو  1870

 :اجلغرايف املتوازن كالتايل التمثيل مراعاة

                                                           
1
 .61، صنفس المرجع، أبو العال أمحد عبد اهلل -  

2
 . من ميثاق منظمة األمم المتحدة 46انظر المادة  - 
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 1.أعضاء 6أعضاء، شرق أوروبا  11ا وا، أمريكعض 11عضوا، أسيا  10عضوا، غرب أوروبا  11إفريقيا 

على قدم املساواة، فكل دولة هلا مندوب واحد وله ل األعضاء ويف هذا اجمللس متثل كافة الدو      

االستعانة مبا يشاء من املعاونني واملستشارين وليس يف اجمللس دولة دائمة العضوية وأخرى غري دائمة 

 .إعادة انتخاب الدول دائمة العضوية يف جملس األمنالعضوية، وإن جرت العادة على 

  طريقة االنعقاد ونظام التصويت في المجلس االقتصادي واالجتماعي 

ية بناءا على طلب عادغري يعقد اجمللس دورتني عاديتني على األقل يف السنة، وجيوز دعوته إىل دورة      

وكالة  الوصاية، أو سبناءا على طلب جمل احلاالت جيوز دعوته لالنعقاد أغلبية أعضائه،ويف بعض

للرئيس، وجييز امليثاق  نيمتخصصة، أو دولة عضو يف األمم املتحدة، وينتخب اجمللس رئيسا له ونائب

للمجلس دعوة أي عضو من أعضاء منظمة األمم املتحدة لالشرتاك يف مداوالته عند حبث أية مسألة تعين 

 .له حق التصويتهذا العضو بوجه خاص، على أن ال يكون 

 

ولكل دولة عضو يف اجمللس صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات األعضاء املشرتكني يف      

 2ةراته تعترب جمرد توصيات غري ملزمالتصويت، وقرا

 لجان المجلس االقتصادي واالجتماعي

اجمللس االقتصادي واالجتماعي جلانا للشؤون  أينش" من امليثاق على انه  69ادة نصت امل        

لتأدية  إليها، كما ينشئ غري ذلك من اللجان اليت قد حيتاج اإلنساناالقتصادية واالجتماعية ولتعزيز حقوق 

 :إىلحدث اجمللس عددا كبريا من اللجان واليت تنقسم أ، وتطبيقا لذلك "وظائفه 

 اإلقليميةاللجان االقتصادية  -

                                                           
1
 .71-71ص ص  1886، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر ،دروس في التنظيم الدولي المعاصر، صدوق عمر - 

.216، ص  مرجع سابقمحمد المجذوب،-
2
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حتدث هذه اللجان بني عدد من الدول املوجودة يف منطقة معينة، ختتص باملشكالت االقتصادية يف        

، ألوروبااللجنة االقتصادية : احللول هلا، وتتمثل هذه اللجان يف إجيادهذه املناطق والتعاون من اجل 

الالتينية، واللجنة  األمريكيةصادية ، واللجنة االقتأوروبا، واللجنة االقتصادية لشرق ألسياواللجنة االقتصادية 

 .أسيا، واللجنة االقتصادية لغرب إلفريقيااالقتصادية 

 اللجان الفنية المتخصصة -

املتحدة، واليت ختتص بدراسة  األمميف  األعضاءهذه اللجان من بني ممثلي حكومات الدول  أوتنش       

املوضوعات املعروضة اليت تدخل يف اختصاص اجمللس، وتقدم دراسات ونتائج وتوصيات خبصوص 

، املرأة، وجلنة السكان، وجلنة اإلنسان وتتمثل هذه اللجان يف جلنة حقوق املوضوعات املعروضة عليها،

 .وليةاألوجلنة املواد  واملواصالت، وجلنة النقل اإلحصاءوجلنة 

 

 

 اللجان الدائمة -

، وذلك بالدعوة ي واالجتماعي يف مباشرة صالحياتهتساعد اللجان الدائمة اجمللس االقتصاد        

للمؤمترات وتقدمي املعونة الفنية، وتنسيق العالقات بني املنظمات املتخصصة واهليئات غري احلكومية ذات 

جلنة التفاوض مع الوكاالت املتخصصة، جلنة التفاوض مع : املتحدة، وتتمثل يف واألممالطابع الدويل 

 1.الوكاالت غري احلكومية، وجلنة املعونة الفنية

 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي ختصاصاتا

                                                           
1
 .236، صمرجع سابقجمال عبد الناصر مانع،  -  
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ماعية االقتصادية واالجت األهدافاملتحدة لتحقيق  األمم أداةاجمللس االقتصادي واالجتماعي هو        

 :وهي األهدافددت له وظائف تدور كلها حول هذه حاليت يقررها امليثاق، وقد 

 .املتحدة االقتصادي واالجتماعي بتفويض من اجلمعية العامة األمميكون مسؤوال عن نشاط _ 

 يقوم بدراسات يف الشؤون الدولية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرتبوية والصحية وما يتصل هبا،_ 

 .ويقوم بتقدمي التقارير والتوصيات للجمعية العامة

الت املتخصصة بناء على موافقة االوك إىل املتحدة و األمميف  األعضاءالدول  إىليقدم اخلدمات _ 

 .اجلمعية العامة

 .يتشاور مع املنظمات غري احلكومية املعنية يف املشاكل اليت هتم اجمللس_ 

املتحدة، وينسق  األمماق معها على شروط حتدد العالقة بينها وبني يفاوض الوكاالت املتخصصة لالتف_ 

 .اجلهود اليت تبذهلا هذه الوكاالت

، كما خيتص اومراعاهت األساسيةواحلريات  اإلنساناحرتام حقوق  بإشاعةيقدم توصيات فيما خيتص _ 

مشاريع االتفاقيات الدولية لعرضها على اجلمعية العامة، وبدعوة مؤمترات دولية حول مواضيع ذات  بإعداد

 .1اإلنسانعالقة حبقوق 

 

 مجلس الوصاية :المطلب الرابع

على تطبيق نظام الوصاية الدويل الذي  باإلشرافاملتحدة املختص  األممجملس الوصاية هو فرع        

غري املتمتعة  األقاليممعينة من  أنواعاملتحدة، ونظام الوصاية نظام دقيق يطبق على  األممميثاق  هأنشأ

 .تسمى اتفاقات الوصاية دوليةحتت هذا النظام مبوجب اتفاقات  األقاليمباحلكم الذايت، وتوضع 

                                                           
1
 .216، صمرجع سابقمجموعة مؤلفين،  - 
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 أورب االستعمار عامل من العوامل املسببة للح أنافرتاضي مفاده  أساسويقوم نظام الوصاية على        

التكالب عليها،  أوتوتر العالقات الدولية بسبب التنافس على امتالك املستعمرات  إىل األقلاملؤدية على 

م الوصاية له ن نظاأالوئام بني الدول ، ف احلروب ونشر  أسبابالتنظيم الدويل يعمل للقضاء على  أنومبا 

رقابة  بإنشاءن هذا النظام يسعى لتخفيف حدة النزاع بني الدول على املستعمرات ما يسوغه ويربره، أل

واالمتصاص  ستثمارلالالتملك االستعماري من امتياز  وبتحويل هتاار وإدا هلدولية يشرف على طريقة استغال

 .ةددتعني حتملها ملدة حمي وأخالقيةمسؤولية قانونية  إىلال هناية له 

نظام الوصاية ميثل حماولة لتحويل املستعمرات وما شاهبها من  إنميكن القول  األساسهذا  على و      

 .عامة ختضع لرقابة دولية أمالك إىلحسيب الستغالل بعض الدول  أوخاصة ختضع بال رقيب  أمالك

ي موفق يقبله طرفان ميحل سلمي تقد إلجيادميكن اعتبار هذا النظام حماولة كذلك  أخرىومن ناحية 

واستغالل واستهانة بالكرامة، والقوى التحررية اليت ظهرت  طماعأازعان الدول االستعمارية وما متثله من متن

 األجنبيةبعد احلرب العاملية الثانية وما متثله من رغبة جاحمة يف قطع  دابر االستعمار ووضع حد للسيطرة 

 .على مقدرات العامل

 تشكيل مجلس الوصاية

 :بياهنم األيت" املتحدة األمم" األعضاءمن امليثاق من  69جملس الوصاية مبوجب املادة  يتألف 

 .مشمولة بالوصاية أقاليم إدارةالذين يتولون  األعضاء-

 .مشمولة بالوصاية أقاليم إدارةمن امليثاق، الذين ال يتولون  10يف املادة  سمباالاملذكورين  األعضاء -
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جملس الوصاية فريقني متساوين، احدمها  أعضاءلكفالة مجلة  اآلخرين عضاءاألالعدد الذي يلزم من  -

. اإلدارةالذين خلوا من تلك  األعضاء واألخراملشمولة بالوصاية،  األقاليم بإدارةالذين يقومون  األعضاء

 ..1سنواتملدة ثالث  األعضاءالعامة هؤالء  اجلمعيةوتنتخب 

 مجلس الوصاية  ختصاصاتا 

املتحدة  األمم أهدافجل حتقيق أيباشر جملس الوصاية اختصاصاته حتت رعاية اجلمعية العامة من        

من امليثاق اختصاصات جملس الوصاية  97اخلاضعة لنظام الوصاية، وقد بينت املادة  باألقاليمفيما يتعلق 

 :واليت تتمثل يف

 .دارةباإلالنظر يف التقارير السنوية اليت ترفعها السلطة القائمة -

 أوقات يتفقيف  املشمولة بنظام الوصايةاجلماعات  فراد أواألتلقي االلتماسات والعرائض املقدمة من قبل  -

 .السلطة القائمة باإلدارةعليها مع 

 .باإلدارة السلطة القائمة يتفق عليها مع أوقاتالوصاية يف املشمولة بنظام  لألقاليمدورية  تنظيم زيارات- 

 . الوصاية باختاذ التدابري الالزمة بشأهنا تنفيذ اتفاقات  -

  :نظام  العمل في مجلس الوصاية

ذلك وفقا لالئحة  إىلاحلاجة  ثاق جيتمع جملس الوصاية كلما دعتمن املي 81بناء على نص املادة      

من  مدبناء على طلب يق جتماعلالعلى دعوته الالئحة النص  تتضمن تلك أنجيب حبيث  اليت يضعها،

  .أعضائه أغلبية

 .ومنها طريقة اختيار رئيسه  ءاتهجراإكما يقوم  اجمللس بوضع  الئحة 

واحد وتصدر قرارات  جملس الوصاية صوتمن امليثاق يكون  لكل دولة عضو يف   98وحسب املادة 

يستعني من امليثاق  81احلاضرين املشرتكني يف التصويت، طبقا للمادة  األعضاءجملس الوصاية بأغلبية 
                                                           

.11، صمرجع سابقأحمد محمد بونة،   -
1
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بالوكالة املتخصصة يف كل ما و باجمللس االقتصادي واالجتماعي  ما كان ذلك مناسبالجملس الوصاية ك

  .1خيتص به كل منهما  من الشؤون

كم الذايت غري املتمتعة باحل  األقاليمهذا اجمللس وهو مساعدة   نشأأوقد كان اهلدف الذي من أجله        

نشطت عمليات تصفية  نأبعد  ولكن ،حتقيق  االستقالل إىللتصل  على التقدم حنو تقرير مصريها بنفسها

اجمللس  هذا إزالةنه جيب أبعض الكتاب ية يف العامل، يرى خاضعة للوصاهناك أقاليم  االستعمار، ومل تعد

 2.ألنه فقد  متاما مربرات وجوده

 العدل الدولية محكمة :لخامسالمطلب ا

 إىلاملتحدة، خبالف ما كان  عليه احلال بالنسبة   لألمم األساسيالقضائي  اجلهازاحملكمة  تعترب هذه     

وقد وضع هلا نظام خاص  ،األممعن عصبة مستقال  اجهاز دائمة للعدل الدويل اليت كانت احملكمة ال

احملكمة احلالية الدولية الدائمة، ونظام حملكمة العدل  األممعصبة الذي وضعته  األساسيمن النظام مستمد 

كمة الدائمة اليت أنشت إلغاء احمل اارتأو امليثاق  اضعو منه ،فو  يتجزأال  ااملتحدة واعترب جزء األممأحلق مبيثاق 

عليها احملكمة اليت قامت  األسسنفس  حمكمة جديدة تقوم تقريبا على إنشاءالعصبة وقرروا يف عهد 

القضاء الدويل  مؤسسات العصبة ، وظهرت على مسرحكما صفيت   ابقة ،وهلذا صفيت احملكمةالس

 3.احملكمة اجلديدة اليت مازالت تعمل حىت اليوم

 تشكيل محكمة العدل الدولية

وينتخبون يف اجلمعية العامة وال ميثلون دوهلم،  عشر قاضيا يتفرغون هلا، ةمخس تتكون هذه احملكمة من     

 .رئيس احملكمة ونائباه فينتخبون ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ماأملدة تسع  سنوات، 

                                                           
1
 .234، ص مرجع سابقجمال عبد الناصر مانع،  - 

2
 .22، ص مرجع سابقعمر صدوق،  - 

3
 .132-133،ص ص مرجع سابقمحمد المجذوب،  - 



38 
 

، مث تنتخبها األمنويعرضها على جملس املتحدة قائمة املرشحني،  األمم العامل ملنظمة األمني يعد     

 :األيت أمهها لعامة، والبد من مراعاة عدة شروطاجلمعية ا

 .العالية باألخالقكل مرشح مدى متتع   -

 .الدويلالقانون  أواحلصول على املؤهل العلمي العايل يف القضاء  -

، والالتيينالقانوين األجنلوساكسوين،  النظام:يف العامل وهي توازن للنظم القانونية الرئيسية امل التمثيل -

 1.واالشرتاكي الالتيينواألمريكي  ،واإلسالمي

يشتغل بإحدى  املهن احلرة، كما  أن أوسياسية  أو إدارية ظيفةو  أيةال يشغل  أنجيب على القاضي        

 أنحماميا سبق  أومستشارا له  أو  أطرفهايكون  يف قضية سبق له وان كان وكيال عن أحد   أنال جيوز له  

 .دولية  حمكمة أوعرضت  عليه بوصفه  عضوا سواء يف حمكمة وطنية 

حمكمة قضاة ويتمتع . املتحدة  مصروفات احملكمة على طريقة اليت تقرها اجلمعية العامة األممل وتتحم     

 وظائفهميف أداء من استقالهلم وحيادهم  ونزاهتهم السياسية اليت تض واإلعفاءات الدولية باملزايا العدل

 .وتعويضات واملكافآت كما يتمتعون جبملة من احلقوق املتمثلة يف منح  املعاشات ونفقات السفر ،

 أويف النزاع   اإلطراف ن واخلرباء بناءا على طلب من احدتعني ما شاءت من املساعدي أنوللمحكمة      

 .املكتوبة اإلجراءاتمن تلقاء نفسها قبل هناية 

 مكان أخر أيتعقد  جلستها يف  أنتستطيع  أهناالعدل الدولية بالهاي هبولندا، غري  حمكمةويقع مقر     

 .2عندما ترى ذلك ضروريا

 محكمة العدل الدولية اختصاصات 

 متارس حمكمة العدل الدولية نوعني من االختصاصات 

                                                           
1
 . 21، ص مرجع سابقعمر صدوق،  -  

2
 .223، ص ، مرجع سابقجمال عبد الناصر مانع - 
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 االختصاص القضائي -

 عن طريق النظر يف الدعاوي اليت ترفع أمامها 

 :ىأطراف الدعو  -1

للدول وحدها احلق يف "   أنللمحكمة على  األساسيمن النظام   10من املادة  األوىلتنص الفقرة       

 "تكون أطرفا يف الدعوي اليت ترفع للمحكمة  أن

 :فئاتثالث  إىلحمكمة العدل الدولية  إىلهلا اللجوء  قالدول اليت حيوتنقسم      

 .املتحدة األمميف منظمة  األعضاءالدول  -

 . للمحكمة األساسيالنظام  إىلتنظم  املتحدة واليت األمميف منظمة  األعضاءغري الدول  -

  األمنجملس  حيث يضع ،للمحكمة األساسياملتحدة وال يف النظام  األمميف منظمة  أعضاءالدول غري  -

 .عرض منازعاهتا على احملكمة  شروط

 :احملكمة من حيث املوضوع والية -1

، إليهااملتقاضون باللجوء  كافة القضايا اليت يعرضها عليها  ختتص احملكمة من حيث املوضوع بالنظر يف     

يف  أواملتحدة  األمميف ميثاق الوسائل املنصوص عليها  عندما تشمل مجيع إجباريةكون واليتها تو 

  1.املعمول هبا املعاهدات واالتفاقات

 اإلفتائياالختصاص  - 

يف املسائل القانونية بناءا على طلب فروع   الرأي إبداءاستشارية تتمثل يف  متارس احملكمة وظيفة      

 أومن  اجلمعية العامة  ألي" األوىلرة  من  امليثاق  يف الفق 86املادة  فقد  نصت ،املتحدة  األمممنظمة 

 ".مسألة  قانونية يأيف   إفتائهحمكمة العدل  إىلطلب أن ي األمنجملس 

                                                           
1
 .107-106رجع سابق،ص ص أو عبد احلميد رجب ،م النظام االساسي لمحكمة العدل الدوليةأنظر  - 
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تأذن هلا اجلمعية  أنوالوكاالت املتخصصة املرتبطة هبا ممن جيوز اهليئة ولسائر فروع "والفقرة الثانية       

القانونية دون    لاملسائفيما يعرض هلا من  إفتائهامن احملكمة  أيضاتطلب   أنوقت  أييف العامة بذلك 

 .طلب فتوى من  احملكمة  األفراد وأاخلاصة  أواهليئات  العامة  أوحيق للدول  انه  ال السياسة  كما

 العامة األمانة :المطلب السادس

للمنظمة،  اإلداريةتويل املهام ا امليثاق املتحدة، اسند هل األمم هزةأجمن العامة جهازا رئيسيا  األمانةمتثل     

  1.األجهزةتلك  بتنفيذ الربامج والسياسات اليت تقررهاوتضطلع  األخرى األجهزةوهي بذلك ختدم 

 :العامة األمانةتشكيل 

 .املنظمة  اتحاجعام وعدد من املوظفني وفق ال من األمنيالعامة  األمانةتتشكل        

 العام األمين -

يعمل  وإمنااملتحدة وال ميثل الدولة اليت حيمل جنسيتها،  األمميف منظمة  اإلداريهو قمة اجلهاز       

  األمنجملس ذا تقوم اجلمعية العامة  بتعينه بناءا على توصية من املتحدة  وحدها  وهل األمممنظمة حلساب 

الدول  الكربى  أصواتمن بينهم  يكون أنعلى  أعضائهتسعة من  بأغلبيةالتوصية  تصدر هذه أنوالبد 

 .جمتمعة 

تصويت ،ومل حيدد امليثاق السيكون باألغلبية احلاضرة يف العام  األمني  نيقرار اجلمعية العامة بتعي أما     

املدة قرار بتحديد هذه  أصدرتاجلمعية العامة  أنجتديدها من عدمه، إال  أوالعام  األمنيمدة خدمة 

ارزة يف السياسية البمن ضمن الشخصيات  أمنائهااملتحدة  األممخبمسة سنوات قابلة للتجديد، وختتار 

 .الدول الكربى إلحدىعدم حتيزهم   الدول الصغرى لضمان

 العام نوعين من االختصاصات  األمينيمارس 

 اريةاإلداالختصاصات  -
                                                           

1
 .232، ص مرجع سابقجمال عبد الناصر مانع،  - 
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 .عليهم وعزهلم  اإلداريةالعامة وترقيتهم  وتوزيع العقوبات  األمانةني موظفي يتع -

 .على اجلمعية العامة قتة لفروع  املنظمة وإعداد مشروع ميزانية املنظمة وعرضهاملؤ  اإلعمالول اجد إعداد -

 .املتحدة األممملنظمة االشرتاك يف اجتماعات الفروع الرئيسية  -

 .عن نشاط  املنظمة وتقدميه  للجمعية العامة  سنويتقرير  إعداد -

 .املتحدة األممعضوية  إىلتلقي طلبات االنضمام    -

واملنظمات  األعضاء اليت تربمها الدول ملعاهدات نشراالدويل وتسجيل و  ديصعال املنظمة على متثيل -

 .الدولية

 .املتحدة  األممالدراسات والتقارير  اليت تطلبها فروع املنظمة   إعداد  -

 .العامةمبواعيد انعقاد اجلمعية  األعضاءالدول  إخطار - 

 .الرئيسية  للمنظمة  األجهزةعلى ترمجة وطبع  وتوزيع  الوثائق والقرارات يف اجتماعات  اإلشراف -

  .1القانونية الصادرة عن املنظمة األعمالرات و القرا متابعة تنفيذ -

 السياسية االختصاصات -

 .الدويل  واألمنمسألة هتدد السلم   أي إىل األمنتنبيه  جملس  -

 .التحقيق والوساطة واملصاحلة   إجراءاتعلى  اإلشراف -

الدول املعنية   االتفاقات اخلاصة بقوات الطوارئ مع إبرامعلى  وإشرافالطوارئ الدولية  قوات إنشاء -

 .العام  واألمنياملتحدة  األممتنظيم عالقاهتا  مبنظمة و وتنظيمات  املتعلقة بعمل هذه  القوات 

 .تويل  بعض املهام السياسية بناء على طلب بعض الدول -

 العامة    األمانةموظفو  -

                                                           
1
 .341، ص مرجع سابقعلي يوسف الشكري ،  - 
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أن يعني موظفني  له امليثاق أجاز يباشر وظائف مجيعها بنفسه أنالعام ال ميكنه   األمنين نظرا  أل     

املقدرة والكفاءة  من اليت تضعها اجلمعية العامة ، ويشرتط يف اختيارهم مستوى  العامة طبقا للوائح األمانة

 .رتقيات العام يف اختيارهم  جلنة التعيينات وال األمنيون  اوالنزاهة  كما يرعى التوزيع اجلغرايف العادل، ويع

 أناملتحدة  األمم، وعلى كل عضو يف بالصفة الدوليةالعامة  األمانةالعام وموظفو  األمنيويتمتع      

املنظمة باملزايا  املتحدة وموظفو هذه  األمم أعضاءتلك الصفة، كما يتمتع  املندوبون من  ماحرت ابيتعهد 

صانات يتفاوت  االمتيازات واحلهامهم، ومضمون هذه مب يف القيام  يتطلبها استقالهلماليت اإلعفاءات

بكل واألمناء املساعدون األمني العام يتمتع و  العامة وطبيعة عمله األمانةيف  حبسب مركز كل عضو

العامة  األمانةباقي موظفي  ماأللمبعوثني الدبلوماسيني  املعرتف هبا  احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية

حجم   اليت تتناسب مع احلصانات واالمتيازات بالقدر من كل فئة  عتتمتو  فئات إىل سينقسمون

 1.هتاامسؤولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .311، صمرجع سابقعبد الحميد رجب،  - 
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 منظمة األمم المتحدة في ظل توازن القوى: المبحث األول 

                                   (4999-4911) 

 

 بداية أزمات األمم المتحدة : المطلب األول

مل ينتظر العامل هناية احلرب العاملية الثانية كي يبدأ التفكري يف شكل الرتتيبات الدولية ملرحلة ما بعد         

كورديل   بادرأي قبل أن تدخل الواليات املتحدة األمريكية احلرب بسنتني،  1808احلرب، ففي ديسمرب 

بعد احلرب، مث تشكلت جلان مماثلة ما وزير اخلارجية األمريكي بتشكيل جلنة مهمة لدراسة شؤون  هول

  1.لدراسة شؤون ما بعد احلرب، مث تشكلت جلان مماثلة يف كل من بريطانيا واالحتاد السوفيييت على التوايل

بريطانيا واالحتاد السوفيييت هي وقد أدت تداعيات احلرب إىل أن تصبح الواليات املتحدة األمريكية و        

 .وإحلاق اهلزمية هبا ( أملانيا وايطاليا واليابان)الركيزة األساسية للتحالف الذي متكن من دحر دول احملور 

يز بالصراع الدويل،وعلى على أنقاض عصبة األمم يف عامل متوعليه أنشئت منظمة األمم املتحدة       

انية، حيث بدا للقوى الدولية املنتصرة من جراء التحالف وهي ختطط مشارف انتهاء احلرب العاملية الث

ملستقبل العالقات الدولية عرب سلسلة من املفاوضات واملعاهدات إلنشاء منظمة أممية تسعى إىل تعزيز 

 .االقتصادي واالجتماعي يف أفق عالقات ودية الرفاهتوازن القوى ولتوطيد أسباب ماألمن يف النظام الدويل 

ومتيز هذا الوضع املرتتب عن احلرب بدعم السالم مببادرة القوى الدولية املنتصرة على الفاشية والنازية،      

حيث بلورة بذلك مشروع نظام دويل أفصحت عن بنيته يف صورة توازن القوى وإقرار سلم األقوياء من 

يالطا على اخلصوص وأخريا  خالل ما أسفرت عنه سلسلة املفاوضات واملؤمترات الدولية من بوتسدام إىل

سان فرانسيسكو، حيث مت إنشاء منظمة األمم املتحدة فعليا بصيغة تكشف من خالل تواجد القوى 
                                                           

 . 101، ص 1111مصر، ، دار النصر للطباعة اإلسالمية،مبادئ علم السياسة، نافعة  نحس - 1
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بامتيازات كرسها امليثاق على مدى التمايز بني األطراف استنادا إىل معيار القوة، حيث الدولية يف أجهزهتا 

يف امليثاق الذي طرح على مؤمتر سان فرانسيسكو  أن مشروع النظام األساسي لألمم املتحدة واملتمثل

صاغه ممثلو الدول الثالث الكربى املتحالفة و املنتصرة يف احلرب العاملية الثانية وهي الواليات املتحدة 

تعرضه على بقية الدول اليت اجتمعت فيما  أنل قب د السوفيييت، وأقرته يف ما بينهااألمريكية، بريطانيا واالحتا

  .18111فريل أيف  التأسيسيملؤمتر بعد يف ا

نادي الكبار  إىلتضم  أنعلى  إرادهتاوكانت هذه الدول الثالث قد وافقت فيما بينها ومبحض        

احلرب لكنهما ظلتا جزءا من معسكر احللف املنتصر يف احلرب ومها فرنسا  أثناءاحتلتا  أخرينيدولتني 

والصني، ولذلك حصلت هاتان الدولتان على نفس املزايا اليت اختصت هبا الدول الثالث الكربى وهي 

 .وحق الفيتو األمنمقاعد دائمة يف جملس 

 واألخرىمنتصرة  مهااإحدني من الدول املتحدة بوجود جمموعت األمماتسم النظام الدويل الذي افرز        

تبقى  أناملتحدة وفرضت على اجملموعة املهزومة  األممصبحت هي نفسها أنتصرة مهزومة، اجملموعة امل

            .خرآ إشعارخارج املنظمة الدولية الوليدة حىت 

 األمم نشأةعند  واألهداف هزومة معا كتلة متجانسة املصاحلاملنتصرة و املموعتان اجملومل تكن تشكل         

حمورين احدمها يتكون من الدول الكربى اليت حتملت العبء  إىلاملتحدة، فاجملموعة املنتصرة كانت تنقسم 

والصني  وبريطانيا وفرنساو االحتاد السوفيييت  األمريكيةيف حتقيق النصر وهي الواليات املتحدة  األكرب

 لألمم التأسيسيتسلم يف املؤمتر  أنيتكون من بقية الدول املتوسطة والصغرية اليت فرض عليها  واألخر،

 .إليهامرتاحة  أومل تكن مرحبة هبا  بأوضاعاملتحدة باملزايا املمنوحة  للدول الكربى وان تقبل 

كانت   فإهنا، نشأهتاند املنظمة الدولية الوليدة ع أسواراليت كانت تقف خارج  األخرىاجملموعة  أما        

اليت فرضت  أو،أملانيانوعني من الدول،الدول املهزومة اليت جرى احتالهلا وتقسيمها مثل  إىلدورها بتنقسم 
                                                           

.10ص  ،11اجمللد  ،1111يوليو  16، السياسة الدولية ،"اجلماعي األمناهنيار نظام "،حسن نافعة - 1
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تزال خاضعة  مثل اليابان، والبلدان اليت كانت ال تأهيلها إلعادةقاسية  وإصالحاتعليها شروط 

 .لالتينيةا وأمريكا وإفريقيا أسيالالستعمار الغريب خاصة يف 

النظرة اليت سينطوي عليها  خربآ أواملتحدة تعكس بوجه  األممملنظمة  أعطيتصالحيات اليت الو         

االستفادة من  األمرفشلها،فقد حاول احللفاء بادئ  أوالنظام العاملي اجلديد بصرف النظر عن جناحها 

 أوحماولني  آنذاكتسببت به من اثر يف النظام العاملي  فشلها وبالتايل ما وأسباب األممرات عصبة ثغ

 .1دورها يف النظام العاملي سيكون رياديا أنتقوية املنظمة الدولية يعين بالضرورة  أنمعتربين 

 

  المتحدة األممالعضوية في منطقة  أزمة :المطلب الثاني

توازن القوى داخل نظام  املتحدة كان تسوية مسألة عدم األممالتحدي الذي واجهه مؤسسو  نإ     

حيث حل بارع  إىل،حيث توصلوا يف النهاية وبالعدالة األقلعلى  أويتحلى ظاهريا بالدميقراطية تصويت 

الذي  األمنصوت واحد،وجملس _امة اليت تعتمد نظام دولة واحدةاجلمعية الع إىلاملتحدة  األممم تقس

 .2مؤقتني يتم تعينهم مداورة وأعضاء( يتمتعون حبق الفيتو)دائمني   أعضاءيتألف من 

نوع احلل و املشكالت الدستورية املهمة اليت تتعرض هلا املنظمات الدولية،  إحدىفمسألة العضوية هي      

تقوم به، وعند حبث مشكلة  أنهلا هو الذي حيدد طبيعة هذه املنظمات والدور الذي ميكن  الذي يوضع

 أماختيارية كانت " )العاملية"اختيار  ماإ:أمام جمالني لالختبار بصفة عامة أنفسهمالعضوية جيد املسؤولون 

وضع  أياالنتقائية،  من اختيار نوع وإمااملنظمة،  إىلالسماح جلميع دول العامل باالنضمام  أي، (إجبارية

 .3رفضال أواملؤسسة سلطات تقديرية للموافقة  شروط معينة  لالنتساب  ومنح الدول 

                                                           
1
 .11،ص 1118،دار املنهل اللبناين،النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدولية،حسني  خليل - 

2
 .91،ص 1110، لبنان ر الفكر،بريوتاتانيا شبارة، د:حسن،تدقيق رياض:، ترمجة خرآقرن امريكي ،غايت ،نيكوالس - 
3

 .262، ص مرجع سابقمحمد المجذوب،  -
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اشرتكت   أهنا جند مشكلة الصني، حيثاملتحدة جند  األممواجهتها ومن بني مشكالت العضوية اليت       

الدول  مندول احملور، ومن مث كانت  لكربى يف احلرب العاملية الثانية مع احللفاء ضدكإحدى الدول ا

 . األمنمن الدول دائمة العضوية يف جملس  وأصبحتر سان فرانسيسكو متمؤ  إىلالكربى الذي دعت 

حمتدما بني الفئات السياسة املتنازعة  -يف ذلك الوقت –وكان  الصراع على احلكم يف داخل الصني      

، حيث متكن ماوتسي تونجرئيس الدولة، واحلزب الشيوعي الصيين بزعامة  تشانج كاي تشيكممثلة يف 

( تايوان)مجهورية الصني فيما عدا جزيرة فرموزا  أراضيالء على السلطة يف كل يالشيوعي من االستاحلزب 

احلزب الشيوعي الصيين عن قيام حكومة الصني الشعبية بزعامة  أعلن،وقد تشانج كاي تشيك إليهااليت فر 

بفرموزا مقره اجلديد  إىلحكومته القدمية  مقر تشانج كاي تشيكبينما نقل ،1818عام  ونجت ماوتسي

يف  لدول الكربى ذات املقاعد الدائمةوأطلق عليها اسم الصني الوطنية،وظلت حمتفظة مبكانتها ضمن ا

الشعبية متثيل  طالبت حكومة الصني ، وقداألمريكيةاملتحدة  يف ذلك الواليات وأيدهتا. األمنجملس 

على السلطة الفعلية يف الدولة الصينية وتبين  تسيطر أهنا أساسمجهورية الصني يف املنظمة العاملية على 

 .رفض هذا الطلب األمنجملس  أن إالاالحتاد السوفييت هذه الرغبة 

يف  ملقعد الصني هلت حكومة الصني الوطنية شاغلواستمرت هذه املشكلة قائمة ملدة عشرين عاما ظ     

املؤيدة له كافة داخل اجلمعية العامة  والدول ود اليت بذهلا االحتاد السوفييتاجله أخفقتاملتحدة، وقد  األمم

حكومة الصني الصني الوطنية ليحل حملهم ممثلون من اعتماد ممثلي  أوراقيف استصدار قرار بعدم صحة 

يف اجلمعية العامة اليت كانت  األعضاءالشعبية، ألن مثل هذا القرار كان يتطلب أغلبية ثلثي أصوات الدول 

مطلع  وحىت 1811منذ نشأة املنظمة الدولية يف عام  األمريكيةيات املتحدة الوال آنذاكهتيمن عليها 

 .الستينيات 
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وبلبلة يف  هبا من خالف يف الرأي أحاطوما  املتحدة األمممشكلة متثيل الصني يف  أنوال ريب      

تكون بؤرة   نأوما كان هلا ، أمهيةمن  إليهما وصلت  إىلمل تكن لتصل  واألوراق يف الوقائع خلطو التكيف 

ووقوفها  إزاءها األمريكيةللتوتر الدويل على مدى عشرين عاما لوال املوقف الذي اختذته الواليات املتحدة 

 .1وطنية يف املنظمة العامليةمة الصني الشعبية حمل الصني الحكو  للحيلولة دون حلول ممثلي وإصراربعناد 

 

 أزمة برلين : المطلب الثالث

 أكثرمركز العامل، وان بقيت واحدة من  أوروبا مل تعد الفرتة املتمثلة يف توازن القوى يف ظل هذه     

فرض حصار بري  جوزيف ستالينبرلني على اثر قرار  أزمةوحساسية، تأكد ذلك من خالل  أمهيةالقارات 

يف  ةدول أية، ومل تستطيع 1819الرايخ الثالث يف شهر جوان سنة  ريب من عاصمةغشامل على جزء ال

 .للغرب كله األوىل األماميةزحزحة دبابة واحدة من احلشود املدرعة املطبقة على القلعة  أوروباغرب 

حل قضية احلصار السوفيييت لربلني يف   يتمكنا منمل واجلمعية العامة األمنجملس  أنويالحظ هنا      

باستعماله حلق الفيتو  السوفييتد حتاإلفعال ألن ا إجراء إي، بل ومل يتمكنوا حىت من اختاذ 1819سبتمرب 

املواد الغذائية   إسقاط األمريكية، فخالل سنة كاملة تولت الطائرات إجراء أيمن اختاذ  األمميةمنع املنظمة 

من السكان وقوات احللفاء املرابطة يف الشطر الغريب من برلني حىت  اآلالفواالحتياجات الضرورية ملئات 

 .2أوروباشنطن وليس أي بلد أخر يف اي الذراع مع و رفع  احلصار يف مترين لو  ستالينارتأى 

تعقيدا يف تارخيها  احلديث كما القدمي، فهي الدولة   األوروبيةالقضايا   أدقمن  األملانيةوتعترب القضية      

متع هبا واملشاكل الوحيدة اليت قسمت بعد احلرب بني الشرق  والغرب ناهيك عن اإلمكانات اهلائلة اليت تت

                                                           
 .91، ص 1117دار املكتبة الوطنية، عمان،  ،1ط ،الوسيط في المنظمات الدولية، السيد عارفد اشر  - 1
 األحادية إلى الحرب الباردةنحن من تحوالته؟ مدخل لدراسة الهيكلة الجديدة للعالم من  وأينالنظام العالمي ماذا تغير فيه؟ ، ولد خليفة حممد العريب - 2

 .110،ص  1889، اجلزائر، املطبوعات اجلامعية ن، ديواالقطبية
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مجهورية أملانيا  إنشاء ض زعمائها، ومتاليت تسببت هبا عرب التاريخ، واحلروب اليت قامت جاء سياسات بع

زعيم  أول ولتر أولبرختبزعامة  1818يف العام اقع حتت سيطرة االحتاد السوفييت الدميقراطية يف اجلزء الو 

أن هجرة األملان  إالأول مستشار ألملانيا الدميقراطية،  كونراد ايدناورجانب  إىلللحزب الشيوعي فيها، 

بلغت اهلجرة ذروهتا،  لدميقراطية الناشئة خصوصا بعدماأملانيا الغربية شكلت حتديا كبريا ل إىلالشرقيني 

جدار برلني  إقامةوارسو على دعم من موسكو ودول حلف بو  هونيكر إيريكحيث أقدم الرئيس األملاين 

 .سنة الستار احلديدي بني الشرق والغرب 09الذي اعترب لـ

روح واقعية لتحقيق التوافق  بلقد سيطرت هذه املرحلة من حتوالت النظام الدويل على التغيري السياسي      

املتحدة يف املمارسة  األممهدف من خالل منظمة يالدويل يف صفة ال ختلو من القوة بنظام مفروض 

 أعضاءوتعميم العالقات الودية والتعاون بني  زعات سلمياان، وفض املعلى السلم واألمن الدوليني احلفاظ

النظام الدويل ما  أنمتعددة، غري  ألقطاب ىاعة الدولية على تعبري امليثاق لنظام قائم على التوازن القو اجلم

 .يعيش على تلك  املطامع واآلمال  ئفت

فو على الساحة الدولية مع  ما تصورته القوى املتحالفة حىت بدأت تط أفضلهذا النظام الدويل  عديو      

  اإليديولوجي ضبفعل بروز قوة التناق الدولية اخلمسينيات بوادر االختالف والتحول يف العالقاتمطلع 

امتالك القدرة النووية اليت   إىل أيضا أخرىدولية  ىر الثانوي مرحليا، ويفعل توصل قو الدفني يف االعتبا

على املتغريات مركز الصدارة  منذ هريوشيما ،فاحتالل هذه األمريكيةانت حتتكرها الواليات املتحدة ك

 ،ليشهد النظام الدويل حتوال جذريا يف بنية عالقات الصراع بني الشرق والغربمستوى التوازن الدويل 

اللذان  ،األمريكيةحتت املظلة ايل ييت والغرب الرأمسايل الليرب الشرق االشرتاكي الشيوعي بزعامة االحتاد السوف

 .1شكال  قطيب النظام الدويل

                                                           
 .176،ص  1880ماي 16-11اجلزائر، ، اإلداريةالحقوق والعلوم معهد  لجديد ومصالح دول العالم الثالثالنظام الدولي ا امللتقى الدويل، أعمالجمموعة  - 1
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 (4919-4911)المتحدة في ظل الثنائية القطبية  األمممنظمة : المبحث الثاني

 

 كتلتين  إلىانقسام العالم   :المطلب األول

معسكرين شرقي وغريب  إىلانقسم العامل  إذنزاع بني الشرق والغرب، البعد احلرب العاملية الثانية نشب       

، السوفييتفاملعسكر الشرقي بقيادة االحتاد وحلف وارسو،( الناتو) األطلسييقودمها حلفان حلف الشمال 

بروز  إىل أدىولكل معسكر مفاهيمه وعقائده، وهذا ما  األمريكيةواملعسكر الغريب بقيادة الواليات املتحدة 

نه الدولتان ترتكز يف يدمها القدرات العاملية االقتصادية والعسكرية وم، وكانت  الباردة باحلرب آنذاك ما مسى

مناطق جغرافية متعددة  إىل، فانقسم العامل األخرىا على الوحدات متكنت كل منهما على فرض نفوذه

تعكس الصراع والتنافس بني الدولتني من اجل حتقيق مصاحلهما املتعارضة، فكانت هناك مناطق تابعة 

الوسطى واجلنوبية تابعة  أمريكاو الغربية  او أوروبلشرقية تابعة لالحتاد السوفيييت،ا اوروبأ)منهما  مباشرة لكل

الشرق  منطقة)الكبريتنيبقية املناطق كانت جمال للتنافس بني الدولتني  ماأ، (األمريكيللنفوذ 

 (.،منطقة اخلليج العريباألوسط

واإلحتاد  األمريكيةالواليات املتحدة ) فاعالت بني الدولتني ويف ظل القطبية الثنائية كانت طبيعة الت      

هي اليت حتدد املناخ العام للعالقات الدولية يف العامل كله، ومع التحول الذي شهدته التفاعالت ( السوفيييت

يف اجتاه ات الدولية تغري املناخ العام للعالق" لدويلالوفاق ا"ثال يف ظاهرة  الدولتني يف فرتة السبعينيات مبني

 .1املتبادل املكثف يف فرتة الثمانيات االعتمادالتعاون الدويل مث 

                                                           
.264-261،ص ص مرجع سابقمجموعة مؤلفين،  - 
1
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 التأثريفالقطبية الثنائية هي الشكل الذي ترتكز فيه القدرات االقتصادية والعسكرية وبالتايل درجة      

 . دولتني رئيسيتني يد الدويل يف

مواجهة مركزية بني  أهنا األملاين" هاوس هوفرو "الربيطاين " هال فورد ماك كيندر"وعلى حد تعبري      

والصراع من اجل السيطرة على ( االحتاد السوفيييت)وسيد الرب ( األمريكيةالواليات املتحدة )سيد البحر 

ن من ميسك بقلب العامل ، أليةوراسية والصراع للسيطرة العاملالوسط وهي الكتلة القارية األ أوارض القلب 

 .ى العامليسيطر عل ة العاملمن ميسك جبزير يطر على جزيرته، و يس

يف استخدام املنظمة الدولية لصاحلها استخداما ناجحا  األمريكيةالواليات املتحدة  أفلحتلقد      

بسبب ارتباط معظم دول العامل  األمناليت كانت هلا يف اجلمعية العامة ويف جملس  األغلبيةمستفيدة من 

املتحدة، ومن نتائج ذلك  األمماملايل على  تأثريهابسياستها وسياسات حلفائها الغربيني مث مستفيدة من 

 .واجلمعية العامة األمنفرض سياستها من خالل جملس  إمكانيةضمنت  أهنا

 أوعف قاعدته مع الدول احلليفة وبض األمناالحتاد السوفيييت فقد كان يشعر بالعزلة يف جملس  ماأ     

ن أتسمح له ب( % 6)املتحدة  األمماملؤيدة له يف اجلمعية العامة، ومل تكن حصته املالية الصغرية يف ميزانية 

 . 1يوظفها حلسابه أن أويلعب ادوار كربى على مسرح املنظمة 

 (الكورية كنموذج  األزمة: )المتحدة في فض النزاعات  األممدور  :المطلب الثاني

املتحدة عقب انتهاء احلرب العاملية الثانية نصت يف ميثاقها على عدم جواز التدخل يف  األممقيام  عند     

، ومن 1/7ورد يف نص املادة  كما  األعضاءالدول  أوسواء من قبل املنظمة نفسها  األخرىشؤون الدول 

وغري انه على الرغم من النص  مبدأ ذو طبيعة وضعية إىلهنا حتول مبدأ عدم التدخل من مبدأ عريف 

مل  ذلك أن إال األعضاءجواز التدخل يف الشؤون الداخلية للدول  مالصريح والواضح للمادة نفسها بعد

                                                           
1
 .99،ص 1888الشرق،بريوت، إفريقيا، المتحدة  في العدوان على العراق وعلى المجتمع الدولي األممما تبقى في ، بلقزيز اإللهعبد  - 
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واالحتاد  ل من الواليات املتحدة األمريكيةمينع عمليات التدخل خاصة بعد نشوب احلرب الباردة بني ك

 .1األخرىالتدخل يف شؤون غريمها من الدول  إىلنهما السوفييت، حيث عمدت كل م

 الكورية  زمةالمتحدة واأل األمممنظمة  

االحتاد السوفييت باحتالل مشال كوريا كما قامت الواليات املتحدة اية احلرب العاملية الثانية قام هن بعد     

وسائل توحيدها وتكوين  املتحدة جلنة إلجياد األممشكلت  1817ويف عام باحتالل جنوهبا، األمريكية

جرت انتخابات يف اجلزء  لكذرغم من الاجلزء الشمايل رفض هذه اخلطة، وب أن إالحكومة وطنية فيها، 

 (.كوريا اجلنوبية)مجهورية كوريا  وأنشئتاجلنويب 

، وبعد يومني اجلنوبية غزو مجهورية كوريابيوش الشيوعية من كوريا الشمالية قامت اجل 1811ويف عام      

املتحدة بإرسال قوات ملساعدة كوريا اجلنوبية، ومل يستطيع االحتاد  األمم أعضاءمطالبا  األمنصوت جملس 

على عضوية يف اجمللس انسحب مؤقتا العرتاضه السوفييت استعمال حق الفيتو على قرار اجمللس ألن مندوبه 

 .األمنلصني الوطنية يف جملس ا

س سكان وهي مخ)الشعبية الغرابة املتمثل يف حرمان الصني والشديد هذا الوضع الشاذ  نأونالحظ      

وهي ،األمنملقعد دائم يف جملس ( تايوان)واحتالل فرموزا املتحدة  األمميف منظمة من التمثيل ( العامل 

لصني الوطنية ،حيث كانت حكومة اة لكوهنا حكومة موالية للواليات املتحدة األمريكيةجزيرة صغرية نتيج

،  وكانت حتظى برعاية األمريكيةتابعة عسكرية وسياسيا للواليات املتحدة  تشانج كاي تشيكبقيادة 

 . األمناحتلت الصني الشعبية ملقعد الصني الدائم يف جملس  أين 1871مظلتها العسكرية حىت  عام 

                                                           
1
،ص  1110،اإلسكندرية للنشر،اجلديدة ،دار اجلامعة المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي األممتدخل ، زيدان قاسم د  عبد الرمحانمسع - 

111. 
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، ومن األمريكيةكون اجمللس قوة عسكرية حتت قيادة الواليات املتحدة   1811ة يجويل 17ويف         

عضوا بإرسال  وأربعني وإحدىقوات  إرسالاملتحدة الستني اشرتك ستة عشر عضوا يف  األمم أعضاءبني 

 .من القوات واإلمدادات ةباملائ %81 الواليات املتحدة شاركت بأكثر من أن إال إمدادات

قف ملناقشة املو  األمندخلت القوات الشيوعية الصينية احلرب، فاجتمع جملس  1811 برأكتو ويف       

الختاذ  األمنجهاض حماوالت جملس إلمندوب االحتاد السوفييت  كان قد عاد واستعمل حق الفيتو  أن إال

النار بني كوريا  إطالقعندما مت توقيع اتفاقية وقف  1810ة يجويل 17قرار، ومل تتوقف احلرب يف  أي

 .1املتحدة  واألممالشمالية 

يكن صادرا عن  مل املتخذب الكورية فإن القرار فحص واقعة التدخل العسكري يف احلر نعندما          

ييت احتجاجا على عدم متتع بشكل مجاعي بل استغلت الواليات املتحدة تغيب االحتاد السوف األمنجملس 

يف احلرب   األمريكيةتورط القوات  إىل عمليا لتمرر قرار انتهى األمن جملس يف الصني الشعبية باملقعد الدائم

 . 2املتحدة األممالكوريتني حتت علم  بني

 

 المتحدة  وحركات التحرر األمممنظمة  :المطلب الثالث

 

ات شهد العامل استقالل وحترر العديد من الدول، اليت اخنرطت يقبل هناية اخلمسينيات وبداية الستين     

واالمربيالية والصهيونية  االستعمار  وإدانةمنرب عاملي لفضح  إىللك وسامهت يف حتويلها بذ األمميةيف املنظمة 

 .والعنصرية

                                                           
1
 . ، األمم المتحدةالموسوعة العالمية - 

 .97،صهـ 1111، الرباط، لطباعة والنشرل العربية،اهلالل هل يعطي حق التدخل شرعية جديدة لالستعمار، "الدورات"اململكة املغربية سلسلة  أكادمييةمطبوعات  - 2
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 انحتت نري الكبري يف تشجيع الشعوب اليت كانت ترزح  األثراملتحدة  األممولقد كان لظهور منظمة      

حركات التحرر اليت تأسست بداخل تلك البلدان  أناالستعمار حنو املطالبة بضرورة جالئه عنها، كما 

 .1حازت على مساندة هامة من طرف املنظمة الدولية، وهذا يف معاجلة املنظمة للظاهرة االستعمارية ككل

   شغلت ثالث فصول كاملة منهحيث  يمماألبأس به يف امليثاق  فاملسألة االستعمارية احتلت حيزا ال     

"  71-70املادتني" التصريح اخلاص باألقاليم اليت ال تتمتع باحلكم الذايت"ادي العشر وعنوانهالفصل احل) 

، الفصل الثالث "91-71املواد "ية،ا، الفصل الثاين عشر الذي حيتوي على النصوص املتعلقة بنظام الوص

تعلقة بتشكيل ووظائف وسلطات وقواعد التصويت وإجراءات جملس عشر والذي حيتوي على النصوص امل

 .2"81-96 "الوصاية  املواد 

نتج عن الصراع  الذي كان قائما بني الدول االستعمارية والدول حديثة العضوية داخل اجلمعية  قدلو      

 اجيابية، وهذا ما أكثرقد تطور باجتاه حركات التحرر ليصبح  األخرية ههذموقف  نإاملتحدة،  لألممالعامة 

 هاملتحدة هلذ األممعلى ضرورة مساندة  أكدحيث  1871يتضح بشكل بارز يف قرار اجلمعية العامة لعام 

حركات التحرر  أماماحلركات التحررية ماديا ومعنويا، وعليه  ميكن اعتبار هذا القرار مبثابة الباب الذي فتح 

 .الوطنية اليت تناضل من اجل حتقيقهاني هلا طارحة قضاياها طريق ممثلاملتحدة عن  األمملكي تتعامل مع 

مل يأت دفعة واحدة، بل اخذ   احلركات اعرتاف املنظمة بتلكأن املهمة مل تكن بسيطة مبعىن  أنغري      

الرتحاب من خالل ختصص موقف رمسي هلا  اإلفريقيةمسالك تدرجيية، ففي البداية لقيت حركات التحرر 

احلركات مركزا قانونيا داخل ، ومل يصبح  ألي حركة من تلك 1871املتحدة عام  مماأليف بعض جلان 

العامة قرارها  جلنة شؤون الوصايا يف اجلمعية أصدرت، وذلك عندما 1870يف عام  إالاجلمعية العامة 

                                                           
 . 70،ص 1881، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر ،المتحدة والنزاعات االقلمية األمم،معراف غالية ،امساعيل - 1
2
 .انظر ميثاق األمم المتحدة - 
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مركز مراقب دخل اجلمعية  اإلفريقيةهبا منظمة الوحدة  نح حركات التحرر اليت تعرتفمباملشهور والقاضي 

 .1التحرر على هذه الصفة التمثيلية مرة حتصل فيها حركات أولاملتحدة، ولقد كانت هذه  لألممالعامة 

بأن تصفية االستعمار أعظم اجناز للمنظمة  ي كويالردخافيير بيريز العام السابق  األمنيوقد صرح       

 اإلشارة،كما ميكن  هتيئة الظروف لتحقيق االستقاللما يفإال أن هذا ال ينفي أن حلركات التحرر دورا مه

 .اخل ...املنظمة  أعضاءكان فاترا بسبب تعنت   األمميةهذا الدعم الذي قدمته املنظمة  أن إىل

االستعمارية فإن موقف املنظمة الظاهرة  باجتاهاملتحدة  األمم لدىعلى الرغم من التقدم الذي حدث و      

االستعمار  إهناءاملتحدة يف جمال  األممجمحفا يف حق حركات التحرر، ولقد كان للنجاح الذي حققته  يبق

بدور  اإلحساسسلمي عامال مساعدا يف عدم شيوع  بشكل األقاليممن  الفرنسي يف كثريالربيطاين و 

 . بعد فرتة زمنية معينة إالحركات التحرر الوطنية احلاسم 

معطيات موضوعية  إىلإلقليمية وهذا استنادا او را يف جمال حل النزاعات احمللية بت دو فاألمم املتحدة لع     

يت حققتها االجنازات ال أيضا، كما تشمل هاإنشائيف  رجعية التارخيية اليت كانت سبباحلسابات امليف تأخذ 

فرعا من كتابة على رغم من السلبيات اليت ميزت نشاطها  واليت جعلت منها  يف امليادين املختلفة،هذا

 .فرض سيطرهتا على العامل الثالث بشكل خاص إىلووسيلة يف يد القوى العظمى الساعية  األمريكيةالدولة 

 المتحدة وحق تقرير المصير األمممنظمة  : المطلب الرابع

 تقرير المصير  الجمعية العامة وحق: أوال

 اليت كانت وال تزال حتت السيطرة،لبلدان إفريقيا وآسيا حبق تقرير املصري  يعرتف لنظام اجلديدهذا ا       

وب تساوي الشع"... من الفقرة الثانية  األوىلاملتحدة يف مادته  األمموهذا املبدأ مكرس يف ميثاق منظمة 

 األعضاء، لكن الدول 11كما يوجد هذا املبدأ يف املادة ..." املصري  من حيث احلقوق وحقها يف تقرير

                                                           
. 77، ص نفس المرجعمعراف غالية ، ،امساعيل  1
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اتفاق عام بشأن تقرير  إىلفريقني، أحدمها  يرى انه من املستحيل الوصول  إىل آنذاكيف املنظمة انقسموا 

انه مبدأ   إىلمعظم الدول املعادية لالستعمار ذهبت  أناملصري وهو فريق الدول االستعمارية، يف حني 

 .نفسها امةتعرب ستستفيد منه كل جمموعة 

 اإلقليميكون هذا  أنعلى  نيعم إقليميف  األغلبية إىلري يعود ن حق تقرير املصأولذا قال هذا الفريق ب      

للجمعية العامة  11الدورة )1111من خالل الالئحة  وظهر حق تصفية االستعمار أجنبيةحتت سيطرة 

شرط وال حتفظ، ومت التأكيد على هذا  أييكون فورا ودون  أناليت تنص على التحرر جيب ( 1861لسنة 

ار احلر وهو الذي جعل يالكربى واملستندة على فكرة االخت األغلبية، وجاء هذا القرار مدعوما من 1 دأاملب

من حق تقرير املصري فائدة قانونية وأضاف القرار  بان الدول  وفقا حلق تقرير املصري هلا ان تقرر نظامها 

 .واالجتماعية  والثقافية السياسي حبرية وان تشق طريقا من اجل التنمية االقتصادية 

من امليثاق حيث  76 من املادة" ب"ولقد مت التلميح حلق تقرير املصري بصورة غري مباشرة يف الفقرة      

لسكان املناطق اليت توجد  يية الدولية هو تدعيم التطور والتدرجيانظام الوص أهدافاحد  أن إىليشري 

واليت بدأت يف وقد نشأت جلنة  تصفية االستعمارية  حتت الوصاية هبدف احلصول على احلكم الذايت 

اجلمعية العامة من  أكدته، ولقد 1866نح االستقالل للشعوب موضع التنفيذ عام مبوضع القرار اخلاص 

والدوليني، وأعطي العهد   واألمنبأن بقاء النظام االستعماري يهدد السلم  1198خالل قرارها رقم 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية كالمها سندا  الدويل للحقوق دنية والعهدة وامليالدويل للحقوق السياس

 . 2حلق تقرير املصري إضافيا

اجلمعية العامة  العديد من القرارات اليت تنص كلها على حق تقرير املصري للشعوب، ولقد  ووضعت      

قيام دولة جديدة للشعب الذي و تقالل حلق تقرير املصري هو االس املباشرة اآلثار أنقالت اجلمعية العامة  

                                                           
1
 . 262، صمرجع سابقمجموعة أعمال الملتقى الدولي،  - 

2
 . 234، ص مرجع سابقمسعد عبد الرحمان زيدان قاسم،  - 
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ليصبح   أخرىله الذاتية اخلاصة واملستقبلية عن دولة االحتالل والذي قد خيتار االرتباط بدولة  أنيرى 

 .جزءا منها 

 اإلقليميالتكامل  أوولة للتدمري الكلي واجلزئي للوحدة الوطنية احم أي إنقالت اجلمعية العامة  وإذا     

حق تقرير  إقرارورغم توجه اجلمعية العامة يف  واملنظمة وأهداف يخمالف للميثاق االمم إجراءلبلد ما هو 

كيانني   إىلالقاضي بتقسيم فلسطني  1819لسنة  191القرار  رهااإصدخرجت عليه عند  أهنا إالاملصري، 

 أدىدات، ولقد العديد من االنتقا إىلحيث تعرض القرار   (نينييبني اليهود والعرب الفلسط) لنيمستق

 واألمنحد هتديد السلم  إىلوقد وصل  األوسطتكريس الصراع يف منطقة الشرق  إىلار نفسه ر الق

 .والدوليني

 

 وحق تقرير المصير األمنمجلس : ثانيا

حق تقرير املصري للشعوب اليت ختضع لالستعمار، ويؤكد على ذلك قراراته  األمنجملس  أيدلقد      

 اإلقراراحلكومة الربتغالية على والذي حيث فيه  1861ر يف نوفمرب املتعلقة هبذه املسألة خاصة القرار الصاد

 .  اليت ختضع لالستعمار الربتغايل يف تقرير مصريها  واألقاليمحبق الشعوب 

بشأن مشكلة كشمري وهو يعد مرجعا حلل املشكلة  1819لسنة  17س األمن القرار كما أصدر جمل     

يذ الكشمريية من وجهة نظر البعض واليت مازالت مستمرة حىت اليوم ، حيث يعد هذا القرار دعامة لتنف

  كستان جيب أن تقرر من خاللا ير املصري ، ألنه اعرتف بأن مسألة انضمام كشمري  إىل اهلند أو بحق تقر 

 .1فقراطية حرة واستفتاء عادل ومنصوسائل دمي

 

 محكمة العدل الدولية وحق تقرير المصير : ثالثا
                                                           

1
 .322-323،ص ص مرجع سابقمسعد عبد الرحمان زيدان قاسم،  - 
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خبصوص مشكلة  1871لقد أكدت حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري الصادر سنة          

رات الالحقة للقانون الدويل يعد قابال لتطبيق على مجيع هذه لى أن حق تقرير املصري بعد التطو ناميبيا ع

حول  1861اجلمعية العامة لألمم املتحدة الصادر يف سنة  إعالناألقاليم املتمتعة باحلكم الذايت، كما أن 

 أعيدهذه الرؤية يف ستقالل للبالد والشعوب املستعمرة كان خطوة هامة يف إطار هذا التطور، و اال إعطاء

حول  1871 أكتوبر 16د عليها من قبل حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري الصادر يف التأكي

مشكلة الصحراء الغربية، األمر الذي يؤكد لنا  أن احملكمة الدولية تعترب حق تقرير املصري حقا قانونيا ومل 

كتسب ا تقرير املصري أن حق  إىلجتاه من الفقه اوايا أو جمرد توصيات ، ولكن ذهب يعد جمرد إعالن ن

 .العريف، وأصبح قانونا قابال للتطبيق يف العالقات الدولية الطابع

حمكمة العدل الدولية تأيد االجتاه القائل بأن حق تقرير املصري يعد من احلقوق اليت  أنومما سبق يتضح      

 .يت ختضع للسيطرة االستعمارية فقطجيب أن تتمتع هبا الشعوب ال

 العامة لألمم المتحدة وحق تقرير المصير  األمانة: رابعا

ظاهرة استقالل اجلزر الصغرية يف حبر  زاءإعن قلقه " يوثانت"املتحدة  لألمملقد عرب السكرتري العام      

تبحث عن  أنعلى اجلزر  أن"بالقول  1867الكارييب أثناء الكلمة االفتتاحية لدورة اجلمعية العامة سنة 

 اكم،  "كون أفضل هلا من االنفصال التامالن هذا سي األمضوء ارتباطها مع الدولة ملها السياسية يف حل أل

ولن تقبل مستقبال  أبدااملتحدة كمنظمة عاملية مل تقبل  األمم آن" 1871تري العام نفسه سنة السكر  أعلن

اعرتاف حبق االنفصال جلماعة معينة يهدد الوحدة  أيهبا، الن  األعضاءفصل جزء من أراضي دول  مبدأ

 السكرتري أنوهذا يعين " للدول، ويدخل حق تقرير املصري يف صراع مع السيادة اإلقليميالوطنية، والتكامل 
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خاصة يف حال قيام صراعات  األعضاءالدول  إلحدىتابع  ما إقليمالعام يرفض أي حماولة النفصال 

  .1داخلية مسلحة يف أي منها

   وتعديل الميثاق األمميةفي المنظمة  األعضاءتزايد عدد   :المطلب الخامس

من ثالث  أكثراملتحدة  األمممنظمة  إىل الدول املنتسبةباختفاء الظاهرة االستعمارية تضاعف عدد       

دولة يف  161 إىلدولة عند قيام املنظمة ارتفع العدد  11كانت العضوية حمصورة على   أن، وبعد مرات

 .اتيفرتة الستين

االنعقاد السنوي  أعمالتدرج على جدول  أن األعضاءامليثاق فرض على الدول  أنواجلدير بالذكر      

هذا االقرتاح بالفعل  إدراجعقد مؤمتر عام ملراجعة امليثاق، وقد مت  إىلالعاشر للجمعية العامة اقرتاحا بالدعوة 

الدورة العاشرة للجمعية العامة، ولكن الدول الكربى وخاصة االحتاد السوفيييت رفضت  أعمالعلى جدول 

الفقرة ) األمنمن أعضاء جملس  7فقط و  األعضاءالدول  أغلبيةعقد مثل هذا املؤمتر الذي تطلب موافقة 

م حساس بعدعقد هذا املؤمتر فإن اإلل األعضاءمن الدول ، ورغم حتمس عدد كبري (118ملادة الثالثة من ا

 .ة العضوية مقتنعة بضرورة تعديل امليثاق حال دون انعقادهمدوى املؤمتر ما مل تكن الدول دائج

 أي إدخالحال فإن حتكم الدول دائمة العضوية يف موضوع تعديل امليثاق حال دون  أيوعلى      

على امليثاق حىت  أدخلتتعديالت جوهرية عليه طوال نصف القرن املاضي، واحنصرت التعديالت اليت 

واجمللس االقتصادي واالجتماعي، ففي  األمن سلعضوية يف جهازين رئيسني مها جمليف توسيع نطاق ا اآلن

 11 إىلعضوا  11من  األمنجملس  أعضاءلزيادة عدد  10تعديل على نص املادة  إدخالمت  1860عام 

اخلمس الدائمة العضوية واحملددة  من بعيد وضع الدول أون هذا التعديل مل ميس من قريب عضوا ، وأل

 11 إىل 6فقد ترتب على هذا التعديل فقط زيادة عدد الدول غري دائمة من  األمنباالسم يف جملس 

 .دول
                                                           

1
 .121، ص مرجع سابقمسعد عبد الرحمان زيدان قاسم،  - 
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ذات صلة،  األخرىتعديالت على بعض املواد  إدخاليرتتب على هذا التعديل  أنوكان من الطبيعي      

ما  إذاتصبح نافذة  اإلجرائية األموريف  األمنالقرارات اليت يتخذها جملس  أنللنص على  17فعدلت املادة 

 األعضاءالدول اخلمس  أصواتيكون بينهم  أنعلى ( أعضاء 7كانت من قبل ) أعضاء 8وافق عليها 

 أيضا، كما كان من الطبيعي 1861هذه التعديالت سارية املفعول اعتبارا من عام  أصبحتوقد الدائمني،

 إىلللدعوة  األمن سالالزمة يف جمل األصواتلزيادة عدد  118على هذا التعديل تعديل املادة  يرتتب أن

، 1869عام  إالكنه مل يدخل حيز التنفيذ ، لأصوات 8 إىل 7النظر يف امليثاق من  إلعادةعقد مؤمتر عام 

اجمللس   أعضاءة عدد  من امليثاق لزياد 61تعلق باملادة  أيضا 1860التعديل الثاين الذي ادخل عام  أما

 .عضوا  17 إىل 19االقتصادي واالجتماعي من 

مرة أخرى عام  64املتحدة فقد مت تعديل املادة  األمميف  األعضاءونظرا للزيادة املطردة يف عدد الدول     

حيز  إىلعضوا، ودخل تعديل  11 إىل 17 االجتماعي مناجمللس االقتصادي و  أعضاءلزيادة  1871

  .18701 يفالتنفيذ 

 

 القطبية  األحاديةالمتحدة في ظل  األمممنظمة : المبحث الثالث

 يتييسقوط االتحاد السوف: المطلب األول

العهد  خراأو طرية يف أعراضه اخلالسوفييت بعد احتضار ظهرت االهنيار السهل نسبيا لالحتاد  أدى     

الشيوعي الذي خرجت منه الصني الشعبية يف وقت القطبية وسقوط املعسكر  سقوط الثنائية إىلالربجيينيفي 

برد على التطويق الذي  1811نة موسكو س أسستهسوا الذي تبع ذلك احنالل تدرجيي حللف وار  مبكر،

 أيبقيادة واشنطن ، ومل يعد هناك  األطلسيفيها عن قيام احللف  أعلن، وهي السنة اليت 1818سنة  أبد

                                                           
.23 -26،ص ص  3221، الكويت،5491، األمم المتحدة في نصف قرن دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ حسن نافعة-

1
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 أملانياعن غرهبا على اثر اهنيار جدار برلني وتوحيد  أوروبايفصل شرق  إيديولوجي أوحاجز عسكري 

 .1وبذلك طويت واحدة من الرتتيبات اهلامة اليت اصفرت عنها احلرب العاملية الثانية

، ففي الداخل ااستيعاهبفاقت قدرته على  الضغوطاتلقد تعرض االحتاد السوفيييت لسلسلة هائلة من      

عاملية ومن ابرز  أوكانت   إقليميةهناك ضغوطات خارجية  أن، كما اريةوإدضغوطات سياسية واقتصادية 

 : نذكر األسباب

 الضغوطات الداخلية: أوال

وكانت متثل بداية تفكك االحتاد  1881طرحت لالستفتاء يف مارس : تشوفب معاهدة غور -1

 .السوفيييت

 :االقتصادية األسباب -1

 .االقتصاد يف توفري التنمية املطلوبة آلياتالتدهور االقتصادي الناجم عن عجز  -

التكنولوجيا املتعلقة بالنشاطات غري  وإمهالالذهاب بعيدا يف الصرف على التكنولوجيا العسكرية  -

 .العسكرية وعدم العناية بالصناعات املتوسطة والثقيلة

 . 1881جانفي  1الرمسي عن حل جملس الكوميكون يف  عالناإل -

 :السياسية األسباب -0

 .الرتاجع السريع لقوة ونفوذ الدولة وعدم قدرهتا على القيام مبا هو مطلوب منها يف الداخل واخلارج -

 .للنظام األخريوالعسكرية احلامي  األمنيةالذي ساهم يف تفكيك النخبة  أوتانقالب  -

 .ب نفسهالنص الدستوري الذي جييز وحدانية احلزب الشيوعي وما تاله من تعددية داخل احلز  إلغاء -

 :يديولوجيةاأل األسباب -1

                                                           
1
 .322، ص مرجع سابقمحمد العربي  ولد خليفة،  - 
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انه  إىلالنظام،  أدواتقوة يف عملية متاسك النظام من خالل سيطرة احلزب على  اإليديولوجيكان العامل 

اهنيار  إىل أدىالذي  األمرمل يكن احلزب موجودا بل غاب بسلطته وعقيدته  حداثاألومع تصاعد 

 .النظام

 الخارجية  الضغوطات: ثانيا

 :األمريكيةالواليات املتحدة  -1

قد قادت حلفا ملواجهة االحتاد السوفيييت يصعب الصمود  األمريكيةالواليات املتحدة  أنمن املعروف    

 إذوتكنولوجية هائلة،  ةسياسية ودبلوماسية وعسكرية واقتصادي إمكانياتضغوطه بسهولة فقد جندت  أمام

 األمروصل  أن إىلمرة كان االحتاد السوفيييت يقدم تنازالت كانت تتزايد يف كل   األمريكيةالضغوطات  أن

 .  للتفاوض على النظام مع احللفاء املوالني ألمريكا يف الداخل 

 :أوروبا -1

من تأجيج  األخريةخباصة يف الفرتة و الغربية بل متكنت هي  أوروبامن حتييد  مل يتمكن االحتاد السوفييت

دول الكتلة يف السيما  األنظمةيف حمولة للضغط على  اإلنسانقضايا حقوق  الشعور القومي، وحتريك

 .1األملانيةمثارها كانت الوحدة  وأوىلالشرقية 

 : الصني  -0

  واحلزب النيتزال صامدة يف بك هناك ضغط واضح حيث كانت املاوية ال أيضاويف هذا اجلانب كان     

السيما املشاكل تسوية تصب يف مصاحلها، وجه حنويزال ممسكا بقوة على السلطة، مما ساعد الصني على ت

 .االقلمية العالقة كمسائل احلدود وقضايا االنتشار العسكري بني بكني وموسكو 

 المتحدة األممعلى منظمة   األمريكيةالهيمنة   :المطلب الثاني

                                                           
1
 .242-244،ص ص مرجع سابقخليل حسين،  - 
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ب اهنيار وسقوط املعسكر الشيوعي وخملفات هناية احلر  إىل أدتالسالفة الذكر اليت  األسباب إن      

املتحدة ككل، وقد جاءت  األمموالرأمسايل أثرت تأثريا هائال على منظمة  الباردة بني العسكر  االشرتاكي

هلا  األمنوطريقة معاجلة جملس  1881 أوت 10العراق بغزو الكويت يف  قيامأزمة اخلليج اليت ترتبت على 

قد  اآلمالاملتحدة اجلديد فيه، وكانت  األمملتؤكد عمق التحوالت على النظام العاملي احلايل وعلى دور 

 أمامانتهاء احلرب الباردة بني الشرق والغرب سيفتح الطريق  أنحرب اخلليج الثانية، متصورة  أثناءت تعشان

على  أكدالالحقة، األحداثتطور  أنغري  املتحدة دورا رئيسيا، األممقيام نظام عاملي جديد تلعب فيه 

 األممبقيادة النظام العاملي، والذي كان له تأثري شديد السلبية على  األمريكيةاملتحدة  انفراد الواليات

 .1األمريكيةيد الواليات املتحدة  يف أداة إىلالذي حتول  األمناملتحدة وبالذات جملس 

املتحدة من  األممسلسلة من القرارات مل يشهدها تاريخ  األمنويظهر ذلك من خالل اصدر جملس      

والذي مت تفسريه من قبل الواليات   1111سبتمرب  11يف  األمنالصادر على جملس  1069بينها القرار 

 اإلطار، ويف هذا اإلرهابيف حرهبا ضد  األمنعام ودائم من قبل جملس على انه تفويض  األمريكيةاملتحدة 

بانطالق  1111 رأكتوب 7يوم  األمنجملس اكتفت بإبالغ  األمريكيةيالحظ بأن الواليات املتحدة 

معلومات حول طبيعة وحجم هذه العمليات واملدة  أوتفاصيل  أيةدون  نستاناأفغالعمليات العسكرية ضد 

 .الزمنية اليت تستغرقها 

يف انه عازم على توسيع العمليات   األمنبن جملس اال بوش األمريكيويف مرحلة الثانية  ابلغ الرئيس      

بان احلرب  1111جانفي  18الرئيس بوش يف خطاب حالة  االحتاد يوم  أعلنالعسكرية ويف مرحلة ثالثة 

العراق، إيران وكوريا الشمالية،ويف هذه املراحل الثالث  :دول حمور الشر، هي  إىلستمتد  اإلرهابعلى 

مبا تنوي  وإمناقامت به بالفعل  على ما األمنبإبالغ جملس  األمريكيةت املتحدة املتعاقبة مل تقم الواليا

                                                           
1
 .114، صمبادئ علم السياسةحسن نافعة،  - 
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مضطرة للحصول على موافقة أو  ختفي بأهنا غري أندون  أخرىالقيام به مستقبال ضد منظمات دول 

 .1حساب له واخلضوع ملراقبته أيوبالتايل فهي غري ملزمة بتقدمي  األمنتفويض من قبل جملس 

تستند  هناأسابقة خطرية على صعيد العالقة الدولية من حيث  اإلرهابولقد شكلت احلرب  على        

املتحدة وهتميش دورها  األمماستبعاد  إىليف احلقيقة  أدتيف الظاهر على قرارات الشرعية الدولية بينما 

من مسؤوليته  ألمناحملها يف احلرب على اإلرهاب فاستقالة جملس  األمريكيةوحلول الواليات املتحدة 

واضحة للشرعية الدولية  أمركة إىل أدت  1069السلم واألمن الدوليني مبقتضى القرار  الرئيسية يف حفظ

بدعوى  1111سبتمرب  19الصادر يف  1070االلتزامات املفروضة على خمتلف الدول بقرار  أنكما 

أهداف الواليات املتحدة تسخري املشروعية الدولية خلدمة مصاحل و  إىل أدت اإلرهابمكافحة 

ض جملس األمن وبدل يوالذي مت دون تفو  1110عند قيامها باحتالل العراق يف ،هذا ما تأكد األمريكية

قوات االحتالل رضخ لألمر الواقع وكلف قوات  اجمللس االحتالل ويطالب بانسحاب يدين نمن أ

 األممتشارك  أناجلنسيات من دون قوات متعددة  إىلتسميتها  حتالل بإدارة العراق واليت حتولتاال

 .2مهامها أوقيادهتا  أوتبديل على تشكيل قوات االحتالل  أي،ومل يطرأ رهتاادإ أواملتحدة  يف قيادهتا  

 : إحلاحا األكثرومع  ذلك يبقى السؤال  

املتحدة  األمممن منظمة  األخضرليقدم على غزو العراق عسكريا لو مل يتلقى الضوء هل كان بوش        

 أمريكيةالدول هذا التدخل وأعلنت رأيها بصراحة برفضها املطلق لعملية عسكرية  أكثريةيف حني عارضت 

 .؟العراق بريطانية ضد

                                                           
 .66،ص 1111،  كلية احلقوق السويسي، الرباط، وعدم المشروعية في العالقات  الدولية الراهنة اإلرهاب، ناصر عبد  الواحد -1

2
 .18،ص 1116، بريوت، الوحدة العربية مركز الدراسات، (5115-4991)الدوليللقانون المتحدة  األممالعراق وتطبيقات ، جبك يوسف باسل - 
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  أقدمما  أن األمريكيةذلك كشف الرأي العام العاملي يف القارات اخلمس كما يف الواليات املتحدة  إىل     

ما يكون يف التظاهرات  أحسنالعاملي وقد تبدي هذا الرفض على عليه الرئيس جورج بوش يهدد السالم 

 .1110فريل أالعواصم الدولية يف الثامن عشر  الكربى اليت عمت

من مرة من خالل  أكثربوش حاول  لكن جورج األمريكية مل يرضخ  لإلدارة األمنجملس  أنصحيح       

اختذ  أن إىلخرى أو بأبطريقة  األمنيف املنطقة الدولية اسرتضاء جملس  األمريكيةممثل الواليات املتحدة 

  .صفرقراره  بإعالن ساعة ال

 األمريكيةالمتحدة ضد الواليات  المتحدة  األمممنظمة  :المطلب الثالث

"  السالم العاملي  أكادميية"املتحدة يف  األمماالختصاصي يف شؤون  الكسندر نوفوسيلوفيقول       

بالنسبة للرأي العام العاملي، مازال : الدوليةة ظميف املن األحوال إليهلت آومركزها يف نيويورك حيث يشرح ما 

من واجهة بريوقراطية  أكثريتمتع بأمهية مركزية فعالة كما يف السابق،ومل يكن اجمللس يشكل  األمنجملس 

القوة الوحيدة القادرة على مواجهة  مع حتوالت الشعوب وأحالمها، واليوم بات يشكل بعيدة عن تفاعل

 إىلاملنفرد وبالتايل فإن مجيع األنظار ويف الظروف الصعبة اليت مير هبا العامل تتوجه  األقوى األمريكيالنظام 

 . 1األمريكيةاملنظمة الدولية ملواجهة الواليات املتحدة 

بالتعاون مع رئيس احلكومة  بوشولكر جورج  الرئيس إدارةكشف بأن  األخريةاألحداث  أنوالواقع        

 شيءال ،األمناملتحدة ومن مث جملس  األممدور  إلغاءعلى  األخريةالربيطانية صبت كل جهودها يف الفرتة 

مناقشة القضية العراقية للمرة الثانية وقد كان للمنظمة  األخريالذي مل حيصل خصوصا عندما رفض هذا 

واليت على ما يبدو أقله حىت اليوم انتهاء احلرب الباردة  األمريكيةبادرة امل إسقاطالدولة الدور الرئيسي يف 

 .دىن اعرتاض أا وبال تشرعها دوليوحدها القادرة على السماح حبرب  تستمر

                                                           
 .61، ص 1111، املركز الثقايف اللبناين،الواليات المتحدة والمنظمات الدوليةزهر الدين ، صاحل - 1



66 
 

 و توني بليروزراء كل من بريطانيا واسبانيا   ه رئيسائفاوحل جورج ولكر بوشر دوتبعا هلذا املوقف با     

 إىلاىل استناد على قرارات اجمللس السابقة واعتربوها شرعية لتمويل احلرب املقرتحة  خوسيه ماريا آزنار

 .ب فعلية ر ح

لنفسها اغتصابا عسكريا لدولة  على الشرعية الدولية وشرعت األمريكيةخرجت الواليات املتحدة  ولئن     

 األمميلغي دور فان ذلك لن جمموعة عدم االحنياز،املتحدة وجامعة الدول العربية و  األممعضو يف منظمة 

واشنطن سوف تكون بأمس احلاجة وكما مل  إنذلك ،املتحدة يف مرحلة ما بعد االحتالل وسكوت املدافع

 أنتفعل من قبل لدور املنظمة يف قطاعات عدة، فعلى الصعيد القضائي يرى العديد من القضاة الدوليني 

يف الدفاع عن وجهة  بلير و بوشحلرب مهما بلغ ال يشكل قاعدة قانونية كافية  إلعالن ا 1111قرار 

قدرة على تشريع العملية ده ميلك  الحو  األمنمها، ذلك انه برأي هؤالء القانونني الدوليني فإن جملس نظر 

قوة احتالل  وبدون هذا القانون الذي تنفرد به املنظمة تتحول الواليات املتحدة األمريكية إىلالعسكرية،

 .18811على غزو الكويت  أقدمق عندما متاما كما حال العرا

احلصار االقتصادي على  إلغاءاملتحدة وحدها بسلطة  األممفظال على ذلك تتمتع منظمة      

 األممبرضا واشنطن بتصدير النفط ووحدها حتظى وبالتايل السماح لإلدارة العراقية اجلديدة اليت بغداد،

 (.النفط مقابل الغذاء ) تتم عملية  أساسهااحلسابات املصرفية واليت على   أزمةاملتحدة القادرة على حل 

صانعي قرارات  إىلاملتحدة فهي نبقى موضع اهتمام هامشي بالنسبة  األمموبالرغم من مجيع فوائد    

وزيرة  عندما يرون ذلك مناسبا،واللغة اليت تستخدمها يناملعتادين على التصرف منفرد األمريكيةالسياسة 

وسيلة لتقدمي  أياملتحدة ال متلك   األمم"مناسبة ولكن حمزنة  هيمادلني أولربايت هنا  األمريكيةاخلارجية 

                                                           
 . 81، ص 1111اجلامعية،،ديوان املطبوعات 1،طوالمتغير ...الدولي الجديد الثابت النظام رزيق املخادمي،  القادر عبد - 1
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الواليات  املتحدة  إجبارحسم على املستحقات اليت التزمت الواليات املتحدة بدفعها كما انه ال ميكنها 

 .للخطر يف نفس الوقت  اناإلنسالتدخل حيث تتعرض حقوق  أوعلى دعم القانون الدويل 

املتحدة بل وحتميها مسؤولية  األممليس فقط التعاون مع  ختتار أن تستطيع  الواليات املتحدة     

 .1"األمريكيالكوارث والصراعات الدولية اليت ال حتظى باالهتمام الشعب 

 أواخليار بني العمل بطريقة أحادية  ال تعطي للواليات  املتحدة فقط  املتحدة األمموهكذا فإن       

التنحي جانبا بل فرضته للعمل باخليارين معا واحملافظة على مظهر املشاركة على العمل الدويل كما هي 

 .1881يف رواندا عام  اإلغاثةبتأخري عملية  أولربايتقيام  آو 1881حرب اخلليج عام  أثناءاحلال 

املتحدة االنتقائي وال مباالة الواليات  األمريكيكلفة التدخل   نأحمقة بادعائها  أولربايتكانت  لقد    
 كانت  زهيدة نسبيا كما هو  اإلنسانيةو  و الكوارث اإلنساناملعتادة حيال التعديات على حقوق  األمريكية

سياسية املصاحل هذه تقع على عائق هؤالء يف البوسنة والصومال و ورواندا وأماكن  أعباءكامل   إن ،توقعم
 .قدرة على حتملها  األقل أخرى
  أهنا،وإال األمماليت عصفت بعصبة  األزمةالعراقية وان مل تكن  يف حجم  األزمةويف الوقع  فإن      

عرب نصف قرن، و املتحدة  األمممنظمة  أداءاملستمر يف  كشفت على حال العجز  أو أخرىمرة  أكدت

 .   2املتحدة لكي تقوم بدور فعال يف العالقات  الدولية األمممنظمة  إصالحاجلدل جمددا حول  أثارهو ما 
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 أسباب ودواعي اإلصالح: المبحث األول

 أسباب نابعة من األمم المتحدة  : المطلب األول

لى يف جستوى اجلمعية العامة أن الضعف يتفيما خيص اخللل اهليكلي يف األمم املتحدة جند على م        

 .وحىت اليوم 1811عشرات القضايا اليت واجهتها منذ عام 

ية صرحية إال أن آلية العمل والضوابط احملددة لعمل اجلمع ن تلك القضايا حازت على قراراتورغم أ       

،وبالتايل جعلت هذه القرارات العديد من تلك ممي عطلتا تلك القراراتألا العامة كما وردت يف امليثاق

ا خارج الشرعية الدولية، يف حني بقيت معظمها تنتظر،ويف مقدمتها القضية الفلسطينية اليت تعد القضاي

 .ابرز حتد أمام املنظمة

إن من اكرب عليه ميكن القول و ن تشكيلته تعاين خلال واضحا،اأما على مستوى جملس األمن ف       

موازين القوى اجلديدة يف نظام  ة خلريطة والئمة تشكيلته احلاليالعيوب اليت تشوب جملس األمن هي عدم م

من ناحية أخرى، ظلت العضوية الدائمة يف األمم املتحدة مقتصرة على الدول الكربى .الدويل الراهن

 .املنتصرة يف احلرب العاملية الثانية،وكذا وجود مراكز غري دائمة وجعلها غري قابلة للزيادة

ة احلرب الباردة وخاصة بعد هناي األخريهذا  أصبح أناجمللس  هذا اخللل داخل تركيبة  نلقد نتج ع       

متارس وظائفها بطريقة ديكتاتورية وتتمتع بسلطات وصالحيات مطلقة يف  إقليميةه حكومة نيبدو وكأ

 .غياب أي رقابة سياسية و قضائية

خلل آخر يتعلق بطريقة التصويت  اأيضاك على مستوى تشكيلة اجمللس هنإضافة إىل اخللل املوجود       

داخل اجمللس وهذا ما يقودنا للحديث عن الفيتو، وحق الفيتو هو سالح سياسي يف يد هذه الدول 

 .ووسيلة حلماية مصاحلها
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القتصادية واالجتماعية أما على مستوى اجمللس االقتصادي و االجتماعي وأمام تفاقم املشاكل ا         

 يهذا اجمللس مل يف أنالعامل فان الكثري من األطراف خصوصا الدول النامية ترى  عدة من يف مناطق

باألهداف املسطرة له، ما يستلزم الضغط على دول الشمال الغين من خالل اإليفاء بوعودها لتحقيق تنمية 

وعية للدول شاملة لدول اجلنوب الفقري، فاغلب األنشطة اليت ختدم التنمية يتم متويلها من املسامهات الط

 .1املاحنة اليت تقوم بتحديد أولوية األنشطة اليت توجه إليها من تلك املسامهات

لكي تكون والياهتا  أوسععلى مستوى حمكمة العدل الدولية فان عدم منحها الصالحيات  أما       

املتحدة من استفتائها دون احلصول  األممال اختيارية ولكي تتمكن كل منظمة دولية خارج منظمة  إلزامية

 .على ترخيص من اجلمعية العامة

املتحدة خصوصا بني  لألمموالفروع الرئيسية  األجهزةوكذا ظهور خلل حاد يف التوازن بني سلطات       

 أدىالعديد من الفروع الثانوية مما  إنشاء إىل إضافةوحمكمة العدل الدولية،  األمناجلمعية العامة و جملس 

تضارب  إىلبدوره  أدىالعامة الذي  لألمانة اإلداريضخامة اهليكل التنظيمي وتضخم اجلهاز  إىل

يف تداخل الصالحيات واالختصاصات يف تلك  األثراملوارد، وهو ما كان له بالغ االختصاصات و تبديد 

 .والفروع األجهزة

املنظمات  إمكانياتاملتحدة االستفادة من  األممختول ملنظمة  آلياتعدم وجود  إىل باإلضافة        

واقدر على فهم  أدرىيف العديد من اجملاالت اليت تنشط فيها وذلك الن تلك املنظمات  اإلقليمية

املتحدة يف تنسيق عالقاهتا  األمم إلخفاق باإلضافةاملشكالت اليت تدور يف حميطها ونطاقها اجلغرايف، 

لشركات متعددة اجلنسيات وغريها من اهليئات واجملموعات العاملية اليت باملنظمات الدولية غري احلكومية وا

 .تقوم بدور فاعل على الساحة الدولية أخذت

                                                           
1
 .111، ص 1116، ، تقارير ووثائق، املغربعقد اجتماعي دولي المتحدة نحو األمم،وساك  إمساعيل  - 
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حقات املالية والتهديد هناك بعض الدول مارست ضغوط مالية تتمثل يف عدم تسديد املست نأكما         

العجز املايل منذ منتصف  املتحدة تعاين من األممبعض املؤسسات، ولقد ظلت  من باالنسحاب

اعتبارها نفقات دستورية للمنظمة  األعضاءاخلمسينيات اثر عمليات حفظ السالم اليت رفضت اكرب الدول 

نتيجة موقف  أكثراملالية تعمقت  تبعيتها نأ إال، 1861االستشاري حملكمة العدل الدولية يف  الرأيرغم 

املتحدة بندا  لألمماملالية  األزمة أصبحتثيلية ،وهكذا مت األكثرسياسي ضد توجه املنظمة وضد مكوناهتا 

املالية ذروهتا  األزمة،وقد بلغت (1876)اجلمعية العامة منذ منتصف السبعينيات  عمالأدائما يف جدول 

 اإلدارييهدد استمرار السري  أصبحالدول بشكل  متأخراتيف منتصف الثمانينيات عندما تراكمت 

 .للمنظمة

منظمة  رأسهااملتحدة وعلى  األممهم مكونات أالضغوط اليت تعرضت هلا اكرب و  إىلنشري  أنوميكن       

 .، ومنظمة الصحة العاملية، واليونسكو، ومنظمة الشغل الدوليةFAOوالزراعة  األغذية

 :عوامل أربعبتضافر  أكثراملتحدة  األمموتتعمق التبعية املالية ملنظمة       

 .املتحدة األمماملوكولة ملنظمة  باألعمالملقارنة هزالة حجم امليزانية با -

النسبة اهلامة اليت متثلها مسامهات عدد حمدود من الدول جيعل املنظمة  أنسوء توزيع احلصص، حيث  -

 .يف حالة عدم دفع هذه املسامهات أنشطتهاكثريا يف   ومتأثرةمواقفها السياسية  إزاءحساسة جدا 

لك خالف ملا تقتضيه التزامات الدول ذو  ،واإلنسانية اإلمنائيةارتفاع امليزانيات التطوعية يف املسائل  -

 .والتنمية اإلنسانواملتقدمة خاصة يف اجملال حقوق 

كما انه يكشف عن انعدام  هيكلي ومستمر، أصبحلكنه  ، تسديد املسامهات املالية للدولالبطء يف-

 .1انعدام القدرة مما يكشف عن أكثر ةدار اإل

                                                           
  .11،ص 1881الدميقراطية للشغل،  فدراليةالكون، منشورات الالزمة واإلصالحاتالقصور  أوجه اإلنسانالمتحدة التنمية وحقوق  األمم، النويضي عبد العزيز -

1
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االعتبارات السياسية هي اليت تتحكم يف عملية التعني بالنسبة للوظائف العليا يف منظمة  أنكما         

يف اختيار املبعوثني الدبلوماسيني، وكانت هذه االعتبارات يف عديد من املرات على  أواملتحدة ، األمم

يف التوفيق بني املسائل والغايات،  األعضاءاملنشودة، وعدم مسامهة الدول  واآلمالاملرجوة  اآلفاقحساب 

املتحدة دوما من  األممفالغايات السامية اليت كانت منشودة مل تقدم ومل جتسد على ارض الواقع ، ومعاناة 

ة مبعىن انه ال ت الدوليملعاجلة النزاعا أمنيةقوة  إجياد يتم االتفاق بعد على مل ألنهصعوبات يف حفظ السالم 

يمنة على اهل أواملتحدة  األممدور  إلضعافاحملاوالت الدائمة  إىل باإلضافة، عاملي دائم يوجد جيش

، فهي متارس احلصار األمريكية األحاديةالقرارات عن طريق املعايري املزدوجة اليت تنتجها  إبطال أوقراراهتا  

 .القوة إىلاللجوء  إىلالسياسي والدبلوماسي وصوال 

 :يليلى فيما جملبادئ والقواعد العامة واليت تتوضوح ا متعلقة بعدم أسبابهناك  أنذلك  إىل إضافة   

يستخدمان كذريعة الرتكاب االنتهاكات  أصبحاالسيادة وعدم التدخل حيث  مبدأيعدم توضيح  -

كعازل وواق النتهاكات  عل العديد من احلكومات حتتج هبماج املبدأين، وغموض هذين ناإلنساللحقوق 

 . اإلنسانحقوق 

القوة يف العالقات الدولية وبني حق الشعوب  إىللفاصلة بني مفهوم حضر اللجوء اعدم توضيح احلدود  -

وحتديدا يف قضية الفصل  اإلرهابتعريف دقيق ملفهوم  إىلجانب عدم التوصل  إىليف تقرير مصريها، وهذا 

                                                                                                                        :املثال،وعلى سبيل عسكريةالا يتعلق بالقواعد موفي اإلرهابية األعماليف مدى شرعية 

 نشأتذا وك األمنعية يف جملس و واملسائل املوض اإلجرائيةلتفرقة بني املسائل لمل يضع امليثاق معيارا -

 .احلالة أوصعوبة تتعلق بتمييز بني النزاع والوضع 
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ة بيالتدابري العقا األمنغري ملزمة باستثناء احلالة اليت يتخذ فيها جملس  األمنالقرارات الصادرة عن جملس  -

، فحينما تتمتع القرارات 11استخدام القوة املنصوص عليها يف املادة  أو، 11املنصوص عليها يف املادة 

 .1اليت يتخذها اجمللس بالقوة امللزمة وتصبح قرارات باملعىن الدقيق هلذا االصطالح

 المتعلقة بالنظام الدولي األسباب : المطلب الثاني

حتديات   اآلناملتحدة وحىت  األمم نشأةعلى النظام الدويل منذ  طرأتتطرح التحوالت اهلائلة اليت  إذ      

 : أبرزهاكبرية، وتثري تساؤالت عديدة خمتلفة 

ممي لتتعامل مع حقائق العامل لفلسفي الذي قام عليه امليثاق األالفكري وا األساسمدى صالحية  -

 حتأصبامليثاق، فاحلاجة  أساسها على اجلماعي اليت قام األمنتلحظ سقوطا حرا لنظرية  إذاملعاصر؟ 

يف مجيع  اإلنساين األمنيف العامل مبنية على حتقيق  واألمنماسة لبناء رؤية فلسفية بديلة لقضايا السلم 

 .آليات، وما حيتاج حتقيقه من جوانبه

النظام  أعمالوجدول  أولوياتالتكيف مع التغري اخلاص على  األمريكيةمدى قدرة الواليات املتحدة  -

 أينصراع بني الشمال واجلنوب  إىلالدويل؟ حيث انه باختفاء الصراع بني الشرق والغرب حتول الصراع 

للخطر، وبروز مشكالت البيئة  واألمناملشكالت اليت تعرض السلم  أكثرمشكل الفقر من  أصبح

حلول  إجياديستحيل وغريها،باعتبارها مشكالت كونية  واإلرهابواهلجرات السرية والالجئني وااليدز 

نظام الدويل فال ميكن  أعمالتتصدر جدول  وأصبحت، اإلقليميحىت  أوناجعة هلا على الصعيد احمللي، 

 .2عاملي موحد إطاريف  إالالتعامل معها 

 

                                                           
،  1111-1110، يف العالقات الدولية جامعة اجلزائر اجستريامل مقدمة لنيل شهادة ،رسالةالدولي اإلرهابالمتحدة في مكافحة  األممجهود ، رميوش سفيان - 1

 .199ص 
2
، مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم السياسية فرع العالقات الدولية أطروحة، النظام الدولي الراهن اتالمتحدة في ظل تطور  األمممنظمة  إصالح، فتيحة  ليتيم - 

 .16ص،1118-1119جامعة باتنة،
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 األمريكيةالهيمنة  -4

املتحدة بعد اهنيار الثنائية القطبية بتفكك االحتاد السوفيييت واهنيار جدار برلني  األمملقد  تقلص دور      

 أصبحالدويل اجلديد،حيث اخلاصة للسيطرة على الوضع  آلياهتاعلى  كيةرياألمواعتماد الواليات املتحدة 

ينسجم والرغبة  على فرض رؤيتها على املنظمة الدولية مبا أمريكاواضحا من خالل قدرت   كيياألمر النفوذ 

 .نفرادية يف السيطرة على العاملاال األمريكية

الدولية بشأن احلروب رق املواثيق واملعاهدات خاملتحدة،ومواصلة  األمملقرارات  أمريكاجتاوز  إن     

، وتأكيد ةسيئمعاملة  رىاألساملة املدنية ومع األحياءدوليا، وقصف  ةمتطورة حمظور  ةحلأسواستخدام 

وغريها  اإلنسانالعوملة وتكييف العامل ومبادئ التعددية وحقوق  إطاراحلر يف وق وتبين االقتصاد حرية الس

 .اجلديدة كيةياألمر هاما من  فلسفة القوة ا بفها وسياستها، يعكس كل ذلك جانامبا خيدم أهد

يات لت الوالما قبلها وما بعدها حتو  واليت متثل فاصال تارخييا بني 1111سبتمرب 11 أحداثوبعد      

، والدكتور  ونتغنصامويل هنتكل من واالنفرادية، كما يعرب عن ذلك   األوحدالقوة  إىل كيةياألمر  املتحدة

القوة   القرن الواحد والعشرين بدال منالقوة االنفرادية، يف أو األوحدالقوة  إىل محمد حسنين هيكل

 .1من القرن العشرين األخري، واليت استمرت عليها منذ انتهاء احلرب الباردة طوال  العقد األكرب

بارها بديال عن  ميكن اعت" الدستور العاملي اجلديد"اليت ميكن ا ن نسميها  كيةياألمر  األجندةوان هذه      

" الوقائية"وحلفاؤها الربيطانيون حرهبا  األمريكيةالواليات املتحدة  أطلقت 1110لعام ففي اامليثاق االممي،

الدويل يف وضع  تمعمما جعل اجمل أخرى دولية هيئة أي أواملتحدة  األممض من  يضد  العراق دون  تفو 

، مل يشهد العامل قيام دولتني مؤسستني وعضوين دائمني 1811يف  املنظمة تأسيس منذ  إذغري مسبوق 

 أداةاملتحدة  األممالطريقة، لتصبح منظمة  رق الشرعية الدولية هبذهعلى خ باإلقدامالدويل  األمنيف جملس 

 .العاملي املنظم  لإلرهاب
                                                           

1
 .63، صالمرجعنفس ليتيم فتيحة،  - 



75 
 

والذي كان يشغل  احد رموز احملافظني اجلدد، ريتشارد بيلب تبدء احلرب على العراق كمن  أيامقبل      

ديان الغار "نشرته ، كتب مقاال األمريكيسياسات الدفاع االستشارية بالبنتاغون منصب رئيس جلنة 

 الدويل األمن، معتربا فاقدة للمصداقية ،وغري قادرة على محاية " المتحدة األممصوت "بعنوان " الربيطانية

على املغامرات  واألخالقيةذات طابع دويل تضفي الشرعية القانونية  اجلماعي، واعتربهتا جمرد مؤسسة

 . ريكيةاألمالعسكرية واملواقف املختلفة للواليات املتحدة 

 قوى كبرى جديدة ظهور -5

استفراد  الواليات  أن إالاهنيار االحتاد السوفيييت،  القطبية اليت ميزت النظام الدويل بعدحادية األ رغم      

 ذلك  جند الربوز إىلضافة اإلليس هو السمة الوحيدة املميزة للنظام العاملي الراهن، فب األمريكيةاملتحدة 

اقتصادية ومالية  ةازداد حضور اليابان كقو  إذكقوى كربى جديدة، صني  الاليابان وأوروبا و  الكبرية لكل من

الصني  يف  أخذت،كذلك رويبو األالعامل جبدية مشروع االحتاد  إدراكوتكنولوجية عمالقة ،كما ازداد 

بدور سياسي على  للقيام طلعتمنا كقوة اقتصادية متنامية تليس كقوة بشرية ضخمة فحسب، وإ الربوز

ا مع اهلند وكذلك مناوراهت  األوروبيةالتقليدية  منطقة النفوذ إفريقياجدها املتزايد يف اتو  ساحة الدولية ويعدال

 .هذه القوة الصاعدة  أمهيةياهتا العسكرية مع روسيا دليال على قافو ات

 التحول في قضايا النظام الدولي -9

 اإلرهاببروز قضايا دولية جديدة كالصراعات االثنية و  إىلالتحوالت اليت عرفها النظام الدويل  أدت     

  واألمنتشكل هتديدا للسلم  أصبحتواليت ... املخدرات ئي واجلرمية املنظمة و يالدويل والتلوث الب

فرض العقوبات، ولقد  أوخالل استخدام القوى املسلحة  ني، ومع ذلك ال ميكن مواجهتها منالدولي

يف والقضايا العاملية اليت يهتم هبا اجملتمع الدويل واألمم املتحدة على  األولوياتانعكس ذلك على تغيري 

 .وجه اخلصوص 
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بتداخل و ،البشرية صل للحياةاخطر يومي متو  إىلالتدهور يف مقدرات وإمكانيات البيئة  أدىلقد      

 .عات كاالنفجار السكاين والتصنيع وسباق التسلح وغريها الكثري من  املوضو  اخلطر البيئي مع

خاصة بعد ظهور جمموعة من الظواهر البيئية اخلطرة كظاهرة   إحلاحا أكثر هذا اخلطر اليوم وأصبح     

واإلبادة املستمرة للغابات وحرقها خاصة الغابات االستوائية وارتفاع   األوزوناالحتباس احلراري وثقب 

 ...    رضاألدرجة حرارة 

والشعوب بدون استثناء،  األمماتسعت القضايا البيئية اليوم باتساع احلياة، وأصبحت متس مجيع  إذ     

ولذلك جيب أن تكون حلول هذه القضايا عاملية وشاملة، ويف هذا الصدد يضع األمني العام لألمم املتحدة 

ال ميكن جتاهله،  اإن تغري املناخ بات أمر "له املخاطر البيئية يف نفس درجة خماطر احلروب بقو  بان كي مون

وأن تدهور البيئة على الصعيد العاملي مل جيد من يوقفه، كما تستغل املوارد الطبيعية بشكل خيلف ضررا  

 ....كبريا

ومجيعنا متورطون يف ... إن املشكالت اليت تنشأ عن التغريات املناخية قد تؤدي إىل صراعات يف املستقبل 

تباس احلراري، فاملمارسات غري احلكيمة صارت جزء ال يتجزأ من حياتنا اليومية ويف غياب مسألة االح

 . 1اإلجراءات  احلامسة ستدفع األجيال القادمة مثنا باهظا هلذه املمارسات

 

 

 

 مقترحات األمناء العامين والمفكرين حول إصالح المنظمة األممية: المبحث الثاني

 األمين العام األسبق بطرس بطرس غالياقتراحات : المطلب األول

                                                           
1
 .316-362-361،ص ص مرجع سابقميلود بن غربي،  - 
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العام السابق للمنظمة الدكتور بطرس بطرس غايل  األمنياملتحدة إىل  األممترجع فكرة إصالح منظمة      

 ..1الدولية، الذي كان أول من دعا إىل إصالح املنظمة (1881-1886)

هيكلها وحتديد مسؤولياهتا بوضوح ط يتبسعند يؤكد الدكتور بطرس غايل أن األمانة العامة         

العاملني، حيث أعلن عن تغريات رامية إىل بني  العملالرضا عن بداراهتا للمساءلة ستوفر الشعور وإخضاع إ

السابقة كشؤون جملس األمن  اإلداراتضمت ستا من تتنظيم عمل املنظمة، فأنشأ إدارة للشؤون السياسية 

تعاجل قضية تصفية االستعمار ، وشؤون اجلمعية العامة ونزع السالح واملسائل السياسية اخلاصة اليت كانت 

 .والبحوث

وظيفة رفيعة املستوى ما أدى إىل توفري حنو أربع ماليني دوالر ، كما  19ويف هذا اإلطار قام بإلغاء      

اسة عقابية ، إال أن هذه اإلجراءات لقيت الرفض، واعتربت سيامليزانيات وتقليل عدد املوظفني قام بإنقاص

 .تغلون يف تلك املناصبشوها ياختذت ضد الدول اليت كان مواطن

صندوق األمم "مع " املعهد الدويل للبحوث والتدريب من أجل تقدم املرأة"ولقد قام باقرتاح دمج       

ل قوبأن هذا املقرتح  وذلك لتشكيل احتاد أكثر قوة من أجل املرأة غري" املتحدة للتنمية من أجل املرأة

 .بالرفض

مليون لصندوق االحتياط يستخدم  11فكرة ختصيص  أووكذا اقرتح فرض رسوم على بيع األسلحة       

 .لتمويل عمليات حفظ السالم

ومن بني املقرتحات املؤسسية هناك اقرتاحان جديران باالهتمام حول مشروع النظام العاملي اجلديد،       

اجري تامني احرتام اتفاقات  إذامن بشكل أفضل أاتقاء النزاعات قد يتن أينطلق من الفكرة ب األولاالقرتاح 

وتبقى يف االحتياط  األعضاءالدول  تقدمها" السالموحدات حفظ "وذلك بوضع ... النار إطالقوقف 

                                                           
، دار الفكر العربي  مبادرات ومقترحات التطوير و التفعيل... النظم والمنظمات االقليمية والدولية الواقع صالح الدين حسين السيسي، - 

. 111، ص 2662،القاهرة، 
1
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االقرتاح التايل فيهدف ملعاجلة عدم استعداد املنظمة  ماأحاجة ذلك،  األمنالستخدامها عندما يرى جملس 

 ".الدوليةسيادة القانون يف العالقات " النظام العاملي اجلديد وهو أهدافد لتامني اح

بناء على طلب من " خطة السالم"العام بطرس غايل عند اجتماعه تقريره املعروف باسم  األمنيوقدم      

يف انه ينطوي على جهد واضح لضبط  أمهيته، وتكمن  1881جانفي  10عند اجتماعه يف  األمنجملس 

املتحدة لتعزيز دورها يف جمال حفظ السالم  األممتقوم به  أنا يتعني يد املصطلحات ورؤية شاملة ملو حتد

 .1الدوليني يف ظل امليثاق احلايل واألمن

 أو إجهاضها أوللوقاية منها  األزمةقبل اندالع  يبدأاملتحدة  األممدور  أنحيث ينطلق يف رؤيته من      

احلل املقرتح حيمل مقومات الصمود، لذا فالدكتور  أناحتوائها مث حلها مع استمرار دور املنظمة لضمان 

 :املطلوبة يف كل من اإلصالحبطرس غايل مييز يف طرحه بني مقرتحات 

 فاملقرتحات املتعلقة بتطوير هذه الدبلوماسية تتضمن  :لدبلوماسية الوقائيةا :أوال

ق احلر هلذه املعلومات يوتشمل تبادل املعلومات العسكرية ووضع مراكز لضمان التحق: تدابري لبناء الثقة -

حيث يقرتح الدكتور بطرس يف هذا الصدد قيام األمم ... والعمل على تقليل خماطر واحتماالت االحتكاك 

املتوترة، والقيام  املتحدة بإنشاء مراكز إقليمية فرعية لدراسة وحتليل واقرتاح سبيل تقليل املخاطر يف األقاليم

 .بإجراءات لرصد عمليات سباق التسلح ولضمان تدفق املعلومات الصحيحة بني األطراف بانتظام

التعرف بدقة على وجهة نظر أطراف األزمة مباشرة، كما أن بطرس غايل يلوح إىل إمكانية : تقصي احلقائق -

لوماسية إلعمال سلطة األمم استخدام اجتماعات جملس األمن خارج املقر كإحدى وسائل هذه الدب

 .األزمةاملتحدة يف حاالت حمددة قبل تفاقم 

                                                           
 .181، ص1111،األردن، الدوليةمقدمة في العالقات ، طشطوش املوىل عبد هايل - 1
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وخرباهتا يف كافة  ح الدكتور بطرس تطوير قدرات األمم املتحدة وانتشار مكانتهاحيث اقرت : اإلنذار املبكر  -

احملتملة واختاذ اإلجراءات الالزمة  العامل لتطوير شبكة من أجهزة رصد وحتليل املعلومات للتنبؤ باملخاطر

ملواجهتها، ويقول األمني العام بأن األمم املتحدة قد حتتاج إىل شبكة معلومات خاصة هبا لتمكني جملس 

 .مهامه باستقاللية  أداءاألمن من 

وء إىل الدبلوماسية الوقائية ال تعين استبعاد اجلانب العسكري متاما، إذ ميكن اللج: النشر الوقائي للقوات -

نشر قوات دولية ألغراض وقائية سواء أثناء األزمات الداخلية أو الدولية، وذلك بناء على طلب من كافة 

 .األطراف املعينة 

املتحدة استجابة لطلب احد أطراف األزمة نشر قوات دولية على  األممكما يعتقد كذلك أنه بإمكان 

 .أرضه للوقاية من هتديد حمتمل 

حيث يقرتح الدكتور غايل وجوب التفكري يف القيام بإجراءات من هذا النوع : ة السالحإنشاء مناطق منزوع -

 .حد األطرافأسواء على جانيب احلدود مبوافقة الطرفني أو على جانب واحد فقط يف حالة طلب 

غايل لزيادة فعالية املنظمة األممية يف جمال صنع  سحيث تضمن مقرتحات بطر : صنع السالم :ثانيا 

 :م على ما يليالسال

التصريح لألمني العام حبق طلب الفتوى من حمكمة العدل الدولية والتزام مجيع الدول األعضاء بقبول الوالية  -

 .اإللزامية حملكمة العدل الدولية

تنسيق أفضل بني الوكاالت املتخصصة بغرض حشد املواد واإلمكانيات الالزمة لتحسني الظروف اليت أدت  -

 .إىل اندالع النزاع

وضع نظام مفصل تسهم فيه كل املؤسسات املالية حلماية الدول من الصعوبات النامجة عن فرض عقوبات  -

 .قرارات جملس األمن وتشجيع الدول على التعاون وتنفيذاقتصادية 
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إنشاء وحدات فرض السلم مشكلة من متطوعني مسلحني تسليحا أثقل من وحدات األمم املتحدة توضع  -

 .10جملس األمن إىل أن يتم تنفيذ املادة بصفة دائمة حتت طلب 

 حيث اقرتح ما يلي : حفظ السلم :ثالثا

 .انفاق الدول على قوات حفظ السلم من ميزانيات وزارات الدفاع وليس ميزانيات وزارات اخلارجية -

 .إعالن الدول عن عدد ونوعية القوات اليت تستطيع أن تساهم هبا مقدما -

 .مدادات اللوجيستيكية واالتصاالت بني القيادة امليدانية واملقر األمميإجياد نظام فعال للتدريب واإل -

يعترب مفهوم بناء السلم من املفاهيم اليت ابتكرها بطرس غايل  :بناء السلم بعد انتهاء الصراع :رابعا

 .1وحاول تطويرها ولفت نظر الدول األعضاء إليه

وقام األمني العام بتقدمي اقرتاحات من أجل تطوير جهود األمم املتحدة يف هذا اجملال، ففي اإلجراءات     

 :الداخلية اقرتح األزماتاو  األهليةاحلرب  أعقاباليت ميكن اختاذها لبناء السلم يف 

 .تدمريها أواملتحاربة والتحفظ عليها  األطراف أسلحةنزع  -

 ...املؤسسات احلكومية الحو إصمراقبة االنتخابات ودعم  -

 إقامةتشمل املسامهة يف  أناحلروب الدولية فيمكن  أعقاباليت ميكن القيام هبا يف  اإلجراءاتعن  أما -

لتغيري ... الثقايف  احلدود واحلواجز والتبادل إلغاءوكذا ( القيام مبشاريع مشرتكة)شبكة متداخلة من املصاحل 

 . تعاونية إىلعدائية  العالقات من

وسائل  إلجياددعوة  اأساسالدوليني هو  واألمنالعام بطرس غايل يف جمال حفظ السالم  األمنيطرح  إن    

 .جذري باملعىن الدقيق  إلصالحوفاعلية وليس اقرتاحا  ةجناع أكثر بأساليباملتحدة  األمملتنشيط مهام 

                                                           
 . 111-111-118ص  ،ص1881، الكويت،4915المتحدة في نصف قرن دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ  األمم، نافعة  نحس - 1
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قرض فائدة على  أولى تذاكر الطريان الدويل املالية كذلك فرض ضريبة ضئيلة ع األزمةكما اقرتح حلل     

 .األعضاءاالشرتاكات غري املدفوعة من جانب الدول 

 

  1عنانكوفي   األسبقالعام  األمين اقتراحات : المطلب الثاني

 إىلالعام السابق كويف عنان  األمنياملتحدة سعى  األممالصعبة اليت كانت تعيشها منظمة  األوضاعيف ظل 

اصدر كويف عنان  1111مارس  11املتحدة، ويف  األمممنظمة  إصالح إىلتشكيل مشروع كبري يرمي 

 ".للجميع اإلنسانوحقوق  واألمنحنو حتقيق التنمية ... يف مناخ اكرب للحرية" تقرير بعنوان 

فيما بعد،  إليهالقمة العامل اليت دعا  أعمالجدول  أو لإلصالح أجندةاعترب هذا املشروع مبثابة       

، ولن تتمتع األمنبالتنمية، وال التنمية بدون  إال باألمن اإلنسانيةانه ال سبيل الن تتمتع "  إىل أشارحيث 

 ".اإلنسانمنهما بدون احرتام حقوق  بأي

 :تتمثل يف لإلصالح أجندتهوكان لالمني العام اقرتاحات حمددة يف  

فيها تعميم التعليم  امب 1111اليت حددهتا قمة عام  لأللفية التنمية أهدافحتقيق  ضرورة: مجال التنمية -

 إىلالدول  أفقرالفقر يف  ى، وخفض مستو 1111ووقف انتشار مرض االيدز حبلول عام  األساسي

من الدخل الوطين اخلام ملساعدة   ةباملائ 1.7ذلك هي ختصيص  إىلاملشاريع اهلادفة  أهمالنصف، ومن 

وما فوق مع مساعدة دول البلدان  1111كل الفقراء عرب العامل لتنمية قدراهتم االقتصادية حبلول عام 

 .نظام اقتصادي عادل ومتوازن هلذه البلدان وإجيادالفقرية على التخلص من ديوهنا 

، ناآللتهديدات اجلديدة اليت تواجه العامل اجلماعي يف ظل ا لألمنمفهوم امشل  إجيادضرورة : األمنمجال  -

فعالة  أداة إىلتتحول  أناملتحدة  األممالدمار الشامل،وجيب على منظمة  أسلحة،اإلرهابويف مقدمتها 

 :منع نشوب الصراعات من خالل عدة حماور منها  إىل
                                                           

1
 -AZIZ HASBI ,OUN et ordre mondial :Reformer pour  ne rien change ,Françe,p 123 . 
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 .شاملة ملكافحته، وتعريفه تعريفا شامال ومتفق عليه إسرتاتيجيةبوضع : اإلرهابمنع كوارث  -

، وتعزيز سلطة الوكالة الدولية اإلسرتاتيجيةالنووية غري  األسلحةنتها من ارستمطالبة الدول النووية بتخفيض  -

 .النموذجي عن النطاق العاملي اإلضايفللطاقة الذرية يف جمال التحقق عن طريق اعتماد الربوتوكول 

شوب احلروب وتفشيها، وكذلك ينبغي تعزيز الدميقراطية، ودعم سيادة القانون، واحرتام احلد من خطر ن -

 .11111عام  األلفية إعالن إليهعلى حنو ما دعا  اإلنسانحقوق 

 :، كان يف مقدمتهااإلصالح أجندةفكان له نصيب رئيسي يف  األمميةاملنظمة  أجهزة إصالح ماوأ     

تقريرا تناول قضية توسيع  أصدرتالعام اللجنة العليا اليت  األمنيحيث شكل ،األمنضرورة توسيع جملس 

حيث وزعت على يف اجملالس أربعة وعشرون مقعدا  ومت االتفاق على جعل عدد املقاعد،األمنجملس 

يف هذه  األعضاءبالتساوي ستة مقاعد لكل منها على الرغم من التفاوت يف جمموع الدول  األربعةالقارات 

مقعدا، ولألمريكيتني  19مقعدا، وألوروبا  16مقعدا وألسيا ومنطقة احمليط اهلادي  10إلفريقيا )ات القار 

املذكورة واقرتحت  اإلضافيةيف اللجنة حول كيفية توزيع املقاعد  األعضاء،واختلفت الدول (مقعدا 01

 :الصيغتني إحدىاختيار 

املقاعد اخلمسة احلالية وتوزع على  إىليدة ستة مقاعد دائمة جد إضافة تتضمن: األولىالصيغة      

واحد، وفيما خيص املقاعد  واألمريكيتانواحد،  اوروبوأاثنان،  أسيااثنان،  إفريقيا: القارات على النحو التايل

فتتوزع ( ثالثة مقاعد غري دائمة جديدة  إضافةوهو ما يعين )الثالث عشر الباقية فهي مقاعد غري دائمة 

  .على التوايل 1-1-0-1نسبة نفسها ب األربععلى القارات 

ال تتضمن مقاعد دائمة جديدة وتظل املقاعد الدائمة حكرا على الدول اخلمس  :الصيغة الثانية    

سنوات قابلة للتجديد توزع بالتساوي على  أربعيتم ختصيص مثان مقاعد شبه دائمة مدهتا  وإمنااحلالية، 

 .األمريكيتان، أوروبا، أسيا، فريقياإ:0-1-0-1بالنسب  األربعالقارات 
                                                           

1
 .112-111،ص صسابقمرجع صالح الدين حسن السيسي،  - 
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املعياران املطلوبان ،ومها كفاءة  وعشرون مقعدا أربعةاخذ بعني االعتبار يف حتديد الرقم املتمثل يف  ولقد     

واحلضارية الفعالة يف النظام الدويل من  اإلقليميةسب للتجمعات اوفعالية اجمللس من جهة، والتمثيل املن

حىت ال تتم زيادة عدد الدول  قصر حق النقض على الدول الدائمة أيضاجهة ثانية، واخذ بعني  االعتبار 

حق  الصيغتني مبوافقة الدول الكربى صاحبة اليت بإمكاهنا عرقلة اجمللس من ناحية، وحىت حتظى إحدى

 .طرح من ناحية ثانية إنتعديل للميثاق  أيعية العامة على اجلم أعضاءبعد موافقة ثلثي النقض،

مساومات  إىلليس باألمر اهلني ، بل حيتاج  األمنيف جملس  حصول دولة ما على مقعد دائم إن     

وحتالفات وقد شكلت أملانيا  والربازيل واهلند يف ما بينها جتمعا هبدف احلصول على مقاعد دائما هلا يف 

مبقعدين دائمني  اإلفريقيتطالب من خالل االحتاد  اإلفريقيةالدول  أنتوسيعه،ونالحظ  بعد األمنجملس 

اتفاق حول من  إىل مل تصل بعد اإلفريقيةالدول  أن مخس مقاعد غري دائمة إال إىل وحبق النقض باإلضافة

 .اإلفريقيةيشغل املقعدين الدائمني  املقرتحني للقارة 

املعارضة من طرف  واليابان والربازيل واهلند فإهنا يلقى أملانياوفيما خيص التجمع الذي شكلته كل من      

املتحدة عامة  األمم إصالح إىلوغريها وان دعت  هذه الدول فإن،رجنتني وباكستانواأل ايطاليا والصني

 امتياز العضوية الدائمة يف منافستها اإلقليمينيهنا تقف يف وجه أية حماولة متنح ة فإخاص األمنوجملس 

 .األمميةعلى حساب مستقبل املنظمة حىت وان كان ذلك  األمنجملس 

تعاين من اخنفاض  اليت اإلنسانحيل حمل جلنة حقوق  اإلنسانجملس حلقوق  إنشاءواقرتح كويف عنان      

االقتصادي واالجتماعي وتفعيل اجمللس  اجلمعية العامة أعمال ، وترشيد1الكفاءة املهنيةيف املصداقية و 

تشكيل جملس الوصايا ليصبح املنتدى الذي متارس  إعادة إىل ، كما دعاالعامة األمانةوإعادة تأهيل هيكل 

سالمة البيئة العاملية،وان يعمل اجمللس كحلقة وصل بني  خالله وصايتها اجلماعية على من األعضاءالدول 

                                                           
1
 .1ص  ،دلبل للمنظمات غير الحكومية ،اإلنساناملتحدة حلقوق  األمممفوضية  املتحدة العمل مع األممظمة نم.  - 
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ة اليت اجلديد هذه الدعوة جتاوبا مع األولوياتتت أاملتحدة واجملتمع املدين ويعاجل خمتلف القضايا،و  األمم

 .زها عصر العوملةافر 

منظمة تتوىل املسؤولية الرئيسية عن وضع   أيال توجد  احلايل يف الوقت كما رأى كويف عنان انه      

العام اىل  القطاع ال ملكية هذيان حتو كثري من البلد والتاما يتصل مبحأو  التكنولوجيا أوقطاع  الطاقة 

  .اخلاص القطاع

يف كيان واحد  اإلنسانومركز حقوق  اإلنسانووفق عنان يف دمج مكتب للمفاوض السامي حلقوق      

 إىلاملنتقلة من حالة احلرب السالم الدائمة ملساعدة البلدان دعم  جلنة إنشاء،ويف اإلنسانهو جملس حقوق 

لس اجملمن  أعضاء ةمن بينهم اخلمسة الدائمون،وسبع األمنجملس  من أعضاءم سبع ظحالة السلم،حيث ت

،ومخسة من املمولني لعمليات املتحدة األمماالقتصادي واالجتماعي،ومخسة من كبار املسامهني يف صندوق 

دة حيث تعمل  ملدة اجملموعات اإلقليمية لألمم املتح منتخبني من آخرين أعضاءالسالم،وسبعة  حفظ

 .1سنتني قابلة لتجديد

 أيمن  أوماله من خالل التربعات  رأسصندوق ائتمان حيصل على  إنشاءاملالية  األزمةواقرتح حلل      

جلنة خاصة على املستوى  إنشاء األعضاءكما طلب من الدول   األعضاءتقرتحها الدول  أخرىوسائل 

تغريات يف امليثاق ويف املعاهدات اليت تستمد الوكاالت  إجراء إىللكي تدرس مدى احلاجة  الوزاري

 .املتخصصة واليتها منها، وذلك  لتحسني خدمة اجملتمع العاملي يف عصر العوملة 

 

 غودريش ليالند   األستاذاقتراحات   :المطلب الثالث

 .األمنبني الدول العظمى واليت قد تساعد على حتسني فعالية جملس  العالقات إصالح -

                                                           
.342-341، ص صمرجع سابقميلود بن غربي،  -

1
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احملددة واملتعلقة خصوصا بالسلم   الوضعيات أويف الوسائل املتعلقة باملنازعات  األمنحصر معاجلات  -

 .واألمن الدوليني واليت تتطلب عمال مرنا ودراسة مستمرة من طرف املنظمة الدولية

ولة لكل املخ صالحياتوالي يرتتب عليه احرتام االختصاصات احرتام القواعد الدستورية للميثاق والذ -

 الفرعية لألمم املتحدة  األجهزةجهاز من 

 مثلابية خيل سلطات اجمللس وإجراءاته االنتتعد -

 .اجمللس  أعضاءالفيتو وإقرار املساواة يف التصويت لكل  إلغاء. 

 األعضاءأصوات  أربع أوثالث  إلمجاع املؤهل الذي عن طريقه فإنطلق مببدأ االجتماع املاقاعدة  تبديل. 

 .ة سوف يكون ضروري وكامل الختاذ القرارالدائم

السلمية للمنازعات الدولية  لتسويةمن جمال ا و وحصره يف جماالت حمددة وإلغائهتقيد استعمال الفيت. 

 .1اجمللس ةالتغيري يف تشكيلو اجلدد  األعضاءوقبول 

 اقتراحات بعض دول العالم :المبحث الثالث 

 اقتراحات دول العالم الثالث  : المطلب األول

 مقترحات خاصة  بتعديل الميثاق -

روف شبه استثنائية،وقد ظاية احلرب العاملية الثانية ويف تبنيه قبل هن مت امليثاق األممي القائم قد إن        

ة يف حجم املنظمة واملسائل اليت ه الفرتة حدثت تغريات كبري ذعليه فرتة ليست بالوجيزة وخالل همرت 

املعطيات  لتكنولوجيا النووية وحتويلها،هذهتعترب اليوم غريبة عن امليثاق مثل ا عاجلها وحىت بعض املفاهيمت

 .النظر يف امليثاق إعادةاجلديدة تستدعي 

                                                           
1
 .191-191،ص صالتنظيم الدولي والمنظمات الدولية، مربوك غضبان - 

،كالمها من جامعة هارفارد، عمل أستاذ يف 1811، والدكتوراه عام 1811، حصل على املاجستري عام 1811من كلية دودوين عام خترج الدكتور : غودريش ليال ند* 
 .1881، تويف سنة 1811-1816، ويف جامعة براون يف بروفيداس 1816-1811كلية الفايت يف اسنت 
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تحدة امل الواليات)ثالث دول فقط  كل اجملموعة الدولية ألنه نتاج  أراءامليثاق ال يعكس إن       

 إىلالدول رغم انضمامها  فقط وعليه فكثري من ةدول ني، وتزكية مخس (،بريطانيا،واالحتاد السوفيييتاألمريكية

الساحة دها حتتج كل مرة بغياهبا عن جنيف الواقع  أهنااملعاهدة املنشئة للمنظمة العاملية بدون حتفظات إال 

 إعادةإعادة هيكلة النظام االقتصادي اجلديد ويف الدولية، ويظهر هذا خاصة عندما بدأت الدول تطالب ب

 إىلرتب عليه الوصول تبل وأثناء انعقاد املؤمتر الثالث لقانون البحار والذي النظر يف قانون البحار وذلك ق

بينما تعكس بنسبة  ىر عيفة مصاحل الدول املتوسطة والصغاليت جاءت لتعكس بنسبة ض 1891اتفاقية 

 .ى عالية مصاحل الدول الكرب 

وتلعب  األغلبيةاملتحدة حتت مراقبة الدول العظمى،بينما تشكل دول العامل الثالث  األممال زالت       

الثالث الفرصة للعب الدور الفعال،ولن يأيت  لعاملتعطي ل أندورا معتربا يف الشؤون الدولية،وعليه جيب 

يف مسائل أخرى ،ويعترب االمتياز الذي تتمتع   أوذلك إال بتطبيق مبدأ التساوي القانوين سواء يف التصويت 

ملبدأ املساواة وهذا يتماشى مع الفكرة  اليت  تقول  إخاللبه الدول اخلمس الكربى واملتمثلة يف الفيتو مبثابة 

ضه دول العامل الثالث ترف وهذا ما  أخرىتساوي من دول  أكثركل الدول متساوية ولكن بعض الدول   أن

خارجيا لذا تطالب بتعديل امليثاق احلايل كما تطالب داخليا مث  األقليةكومة بنظام حم بأهناشعوهبا  واليت ترى

 . 1تطبيق مبدأ املساواة القانونية والفعالةو باحرتام 

 

   المالية   األزمةمقترحات خاصة بمعالجة  -

املتحدة جعلها عرضة لضغوط سياسية متارسها تلك الدول  األممحمدودية الدول اليت تقوم بتمويل  إن     

 : يلي حتقيقه وهلذا اقرتح مركز اجلنوب ما إىلوعدم  استقرار ذلك  التمويل جعلها بعيدة عما تطمح 

                                                           
.311، ص ، مرجع سابقغضبان مبروك -

1
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لدفع مستحقاهتا يف الوقت احملدد دون تقدمي  األعضاءتوزيع نظام اإليرادات املالية على حكومات الدول  -

 .امتيازات أوشروط 

 .امليزانية املقررة لتنفيذ الربامج  تناسب املسامهة املالية للدول مع -

 .باملائة من امليزانية العامة  11.1و11ما بني  األعضاءعضو من  أيال تتجاوز مسامهة  أن -

 .يل املنظمة كفرض ضرائب ورسوم عامليةو لتم أخرىالبحث عن وسائل  -

 

 مقترحات خاصة بالهيكل التنظيمي -

  إجراءاتقواعد  إجيادو تدريب اإلداريني ودعم االحرتافية يكون هناك اهتمام ب أنجيب :العامة األمانة 

والقضاء على  ةيوتكلف الفعال األعضاءاملتحدة جتاه الدول  األممتضمن استقاللية  ةهيكلية جديد

 .البريوقراطية 

حقوق اإلنسان  ومحاية لم العامليالس لالضطالع مبهام حفظ األولوية إعطائهااجلمعية العامة جيب .

 . الختاذ القرار أكثر ومنحها صالحيات

ووضع حد لسلطة الفيتو كما يقرتح إلغاء املقاعد الدائمة تمثيل فيه الجيب توسيع دائرة  :جملس األمن -

 .فيه

منطقيا بعد   اآلنيبدو  األمناملطالبة بزيادة عدد الدول الدائمة العضوية مبجلس  أنومن مثة ترى مصر      

 إىل 1811تأسيس املنظمة عام  دولة عند 11الذي ارتفع من  األعضاءالقفزات اهلائلة يف عدد الدول 

الدائمة مل يعد مقبوال باملرة،فمن غري املنطقي التوزيع  اجلغرايف للمقاعد  أنيف الوقت احلايل، كما  1881

اجلنوبية  أمريكاو   إفريقياوتستبعد منها قارتا  اليةى أوروبا وأسيا وأمريكا الشمتقتصر العضوية الدائمة عل أن
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يصبح مقبوال املطالبة ، ومن مث 1 املنظمة الدولية أعضاءعدد دوهلما من نصف عدد  يقرتب تانلال

لس وزيادة متثيل الدول النامية اجملبتخصيص مقاعد دائمة هلاتني القارتني وتسعى مصر لشغل مقعد دائم يف 

 .اجلغرايف العادل من ناحية ودميقراطية صنع  القرار الدويل من ناحية أخرى  فيه مبا حيقق  التمثيل

كبرية للعوامل االقتصادية   أمهيةحيث متنح له الدول النامية  :اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -

التنمية  النظر يف بعض املؤسسات املالية والنقدية وتطوير برامج إعادةضرورة  إىلاالجتماعية، وتدعو و 

 األمم حتسني صورة إىلالتخلف يف اجلنوب كما يدعو مركز اجلنوب  أسبابللقضاء على  جيةياإلسرتات

املتحدة بني صناع  القرار واجلمهور فمصاحل   األممبتعميق املناقشات حول عمل  اإلعالماملتحدة يف وسائل 

 .دول اجلنوب جتد صعوبة لدى شعوب الشمال

االحتباس احلراري وبأخذ هذه املعطيات بعني االعتبار كة كالبطالة و هلما اهتمامات مشرت  أنإال        

حكوماته   االستفادة من تعبئة الرأي العام يف الدول املتقدمة للضغط على يكون بإمكان عامل اجلنوب

 إصالحضرورة  أناملنظمة ،حيث ترى  إصالح إىل تناوهلا ملقرتحات اجلنوب الراميةابية يف جيلتكون أكثر ا

الثانوية ذات  األجهزةيف  أولس االقتصادي وإعادة هيكلته ال تعين الزيادة يف املنظمات املتخصصة اجمل

وسيع القتصادي،بل جيب أوال مراجعة مواد امليثاق املتعلقة بتنظيم اجمللس كما جيب تااالختصاص 

ات السلمية عالقوالالقرارات التنفيذية  إطارعتها وذلك لتشمل العمل يف يمن حيث طبات اجمللس يصالح

 جيب أن وتعمل حتت إشرافه، كما وتنشأ من طرفه والعمودية مع غريه من املنظمات االقتصادية اليت نشأت

 .استشاري أوجهاز تنسيقي  يكون جمرد أنتنفيذيا وال يكفي  ايكون  اجمللس جهاز 

 أعضاءباب اجمللس االقتصادي واالجتماعي لكل املطالبة بفتح  إىلهي السباقة وتعترب الدول النامية      

يكلة خاصة مبناسبة أشغال اجملموعة املؤقتة املكلفة بإعادة اهل املطالبة تظهر ذههباملنظمة وبدأت شدة 

                                                           
 . 191، ص 1111أكتوبرمصر،، شركة هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،1ط ،المتحدة األمموفاة ،  يندالالو  سعيد - 1
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يف اجمللس  اليت ترى 77مل توفق يف اختاذ القرار متفق عليه بني اجملموعة  اليت"غاردنار"وتقدميها لتقرير

فيه تعمل دون   األعضاءالدول   أن الدول املصنعة،غري متثيلي مادامناد خاص ب االقتصادي واالجتماعي

  .1األعضاءتقوية دور اجمللس متر بالضرورة بتوسيعه لكل  أنكامل حقوقها وبالتايل فاجملموعة ترى 

 ةنافياالسكندوجهة نظر الدول  : المطلب الثاني

بعد ( لندانرك،فاالسويد،النرويج،الدمن)  األربعاالسكندنافية البلدان  حكومات قدمت 1881عام يف    

تنمية الاملتحدة يف  األمم أنشطة إدارة إصالح إىلاملشروع اهلداف  مقرتحات اإلعداد سنوات منأربع 

 .لهايومتو 

 أنأساسية عامة على  إصالحاتإلجراء  1880اجلمعية العامة يف عام  وكان القرار الذي اختذته     

املتحدة، ومتثلت هذه  لألمم واالجتماعية االقتصادية األنشطةاجملتمع  العاملي قد  اقتنع  بضرورة تقوية 

املتحدة، فبدال من جمالس  األممشؤون برامج وصناديق  إدارةاملقرتحة بشكل خاص يف حتسني  اإلصالحات

 .عضوا 06ذية تضم جمالس تنفي إقامةالكبرية املستنفذة للوقت وغري الفعالة يتم  اإلدارة

جملس دويل للتنمية، وفيما يتعلق  إنشاءضرورة  على د مشروع الدول االسكندنافية أيضاوأك       

من مجيع البلدان  بإسهاماتالطوعية احلالية  اإلسهاماتبالتمويل اقرتح املشروع ضرورة استكمال 

عدال  أكثرتنسيق أكرب وتقاسم  حتقيقيتم التفاوض حوهلا مع البلدان املاحنة، واهلدف منها هو  وإسهامات

تشكل عبئا ماليا على  اإلمنائيةالربنامج والصناديق  أن، فالثابت من خالل هذا االقرتاح األعضاءبني دول 

الضخم من  اإلداريللجهاز  إرجاعهاالتنسيق والفعالية اليت ميكن  مالدول الغنية من ناحية، وتتسم بعد

، أملانيا إىل إضافة األمنالدائمون يف جملس  األعضاء)موعة الثمانيةجم إليهما هتب  ناحية ثانية، وهو

يا يف ميدان التنمية اعتماد مقاييس و معايري خمتلفة عن تلك املعتمدة حال إىلاليت تدعو ( وايطاليا، واليابان

وي والبيئي املتحدة يف اجملالني التنم األممبرامج جديدة عن طريق التفاوض مع  إىلمفضلة توجه االقتصادية،
                                                           

.361، ص ، مرجع سابقعميمر نعيمة -
1
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مجاعة السبعة مث الثمانية على الرغم من الصورة القامتة اليت تظهر  أعضاءاللذين كانا موضوعني للنقاش بني 

 .هبا مجاعة الثمانية باعتبارها ناديا للدول الغنية يف مواجهة اغلب الدول النامية يف املنظمة

عية العامة متثل اجلمعيات املدنية جانب اجلم إىلغرفة ثانية استشارية  إنشاءومن املمكن       

الثقافية واالقتصادية واحلرفية الدولية، وهو ما لية، وكربيات املنظمات العلمية و الدولية،والنقابات املركزية الدو 

ني الدوليني من علااملتحدة لتشمل الف األمملتوسيع دائرة التمثيل يف  إليهتبتغيه الدول الدميقراطية وتصبو 

يف اجلمعية العامة،  األصوات بأغلبيةيف نفس الوقت ما قد تعارضه الدول النامية املمثلة  غري الدول، وهو

 .1اجلمعية العامة قد يقوض سلطة اجلمعية حملاذاةالن وجود غرفة ثانية استشارية 

 األمنجاهات الدول الراغبة في الترشح للعضوية الدائمة في مجلس ات: المطلب الثالث

مركزا دائما يف جملس مكان املركز الدائم لكل من فرنسا  رويبو األترى ضرورة منح االحتاد :ايطاليا -4   

بدال من مراكز  اإلقليميةاهليئات  أووبريطانيا، واخذ هبذا املركز يصبح احلديث عن مراكز االحتادات 

من الناحية التمثيلية،   وهذا يصعب حتقيقه يف الوقت احلايل نظرا لعدم حتديد هذه اهليئات اإلقليمية،الدول

لقادرة على حتمل ادول الكربى والقوية للراكز املنصوص امليثاق صرحية من حيث منح االعتبار و  أنكما 

 .األقوى أو األكرباملنظمات  أوالدولية وليس لالحتادات  األعباء

قراطي يف التمثيل حيث و دميواليابان يؤكد االجتاه الال أملانيافتح اجملال لعضوية كل من  أنكما ترى ايطاليا     

وهو اعتقاد يعين عدم الدميقراطية يف جعل املنظمة  أورويبهو جملس  األمنيزيد هذا يف االعتقاد بان جملس 

 .خلدمة الغرب فقط أداة

باجلانب املايل ومسامهات  األوىلالدميقراطية تتعلق  إطاراملنظمة تواجه أزمتني يف  أنتعترب  :الهند -5   

وترى اهلند بضرورة نظمة،اجمللس وامل إصالح، وبالتايل هناك ارتباط بني األمنجملس  بإصالحالدول، والثانية 

                                                           
.311-312، ص ص مرجع سابقميلود بن غربي،  -

1
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ملا ميثله من هيمنة وسيطرة من جانب العامل الغريب على حساب بقية دول العامل،  األمندمقرطة جملس 

 .شريعته النابعة من امليثاق والقانون الدويل أيضاصف ولكنه ضيع فاجمللس مل يضيع فقط متثيله العادل واملن

ومن ضمن  واألمناهلند ومنذ البداية كانت لصاحل متثيل عادل ولصاحل ثقافة السلم  أنوميكن القول        

 يتحدد مبدى متثيله وسلطته املقبولة األمناملتحدة، كما ترى اهلند أن جناح جملس  األمماملؤسسيني ملنظمة 

حىت يتمكن من  أشغالهباشرتاك الدول النامية يف  إالمن طرف أعضاء املنظمة الدولية، ولن يتم ذلك 

 .التعرف على املشاكل احلقيقية للعامل اليت ختص الدول غري الدائمة العضوية فيه

مبادئ  تسري وفق أنهذه املنظمة بصفتها ملتقى الدول جيب  أن:" املتحدة األمموكما يقول ممثل اهلند يف 

 .1"واألممواملؤسسات  فراداألالشفافية وعدم التمييز واالتفاق العام واحرتام املساواة بني 

حبكم عدد سكاهنا وقوهتا النفطية  األمنفنيجرييا مثال تطمح يف االندماج يف جملس  :أخرىدول  -9   

 .ومصر إفريقياوذلك أمام جنوب 

الالتينية تظهر كل  أمريكااليابان واهلند تظهر كل من باكستان واندونيسيا، ويف  إىل باإلضافة أسياويف      

 .واملكسيك األرجنتنيمن الربازيل و 

 

  األمميةالمنظمة  إلصالحاالقتراحات الشاملة  : المطلب الرابع

 المتحدة األممالهيكل العام لعملية صنع القرار في  إصالح -4

املتحدة، فلقد  األمماخللل يف توزيع الوظائف والصالحيات والسلطات على فروع  إصالحوهو       

تركزت السلطة يف يد جملس األمن وأمهلت املؤسسات االقتصادية اليت ختص قضايا التنمية يف دول العامل 

املهام وأدى أجهزة وفروع بديلة للقيام هبذه  إلنشاءاستغالل أغلبيتها العددية  إىلالثالث، وهذا ما أدى هبا 

                                                           
.16-22،ص ص مرجع سابقعميمر نعيمة، -

1
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تراكم عدد كبري من األجهزة اليت يتسم عملها ببريوقراطية شديدة ولذا جاءت عدة اجتاهات  إىلهذا 

 .تناولت فحص هيكل األجهزة احلكومية العاملة يف جمال النشاط االقتصادي لألمم املتحدة

تماعي واليت تبلغ يف اجمللس االقتصادي واالج األعضاءطالب بتخفيض عدد الدول  :االتجاه األول   

 .عضوا وهذا العدد ال يسمح باملناقشة اجلدية للقضايا املطروحة 11

جهاز عام متثل فيه كل الدول  إىليرى بضرورة حتويل اجمللس االقتصادي واالجتماعي  :االتجاه الثاني   

ار ملناقشات اجمللس اللجنتني الثانية والثالثة يف اجلمعية العامة الن مداوالهتا تعد تكر  إلغاءاألعضاء مع 

 .االقتصادي واالجتماعي

جملس أمن اقتصادي له سلطات  إىلطالب بتحويل اجمللس االقتصادي واالجتماعي  :االتجاه الثالث  

 .وصالحيات تعادل سلطات جملس األمن حيث بدأ هذا املقرتح يربز مؤخرا

التوازن يف الصالحيات املمنوحة  هناك نوع منيكون  يتطلب أن اإلصالحواملالحظ أن هناك اقتناع بان   

 .العاملة يف جمال السلم االجتماعي واألجهزة، األمنالعاملة يف جمال  لألجهزة

من جهة على ضرورة متكني اجلمعية العامة من ممارسة رقابة سياسية فعلية  اإلصالحوتنطوي مطالب       

كتابة وعرض التقرير السنوي الذي يعده اجمللس ويعرضه على   أسلوبخالل حتسني  سواء،األمنعلى جملس 

 .تراه من مالحظات وتوصيات على هذا التقرير ما وإصدار تهمنح اجلمعية حق مناقش أواجلمعية 

 :يلي ما األمنجملس  إصالحوتشمل مقرتحات 

دائمني  ءأعضاهناك من يرى ضرورة توسيع القاعدة بضم  :توسيع قاعدة العضوية في المجلس-     

 .الدائمني خاصة حق الفيتو األعضاءوان يكون هلم نفس حقوق  األمنجملس  إىلجدد 

 إىلوهناك من يدعو يكون هلم حق الفيتو، أندائمني جدد دون  أعضاءوهناك من يطالب بضم        

تصر توسيع يق أن، وهناك من يرى (هي العضوية شبه دائمة)فئة تكون وسط بني العضوية الدائمة  إنشاء
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مقاعد  انياأمل وحتتل اليابان  نأغري دائمة فقط، وهناك من يؤكد على ضرورة العضوية على املقاعد 

 .1باجمللس

 أندون  اإلقليميةهناك من يطالب بنظام جديد تراعى  التوازنات السياسية و : قواعد التصويت-     

على حق الفيتو كما هو  باإلبقاءيطالب دولة حق االعرتاض على قرارات اجمللس، وهناك من  ألييكون 

 .مع التوضيح وحتديد وتقييد حاالت استخدامه 

خيصص  أنعلى  11ال من دمقعدا ب 01 إىل 11ويرى البعض توسيع قاعدة العضوية يف اجمللس من   

 .غري دائمة مع تضييق نطاق استخدام الفيتو خراآلقاعد دائمة والنصف منصفها ك

عن طريق  إصالحهفيها خلل بنيوي وميكن  واإلنفاقسياسات التمويل  إن:واإلداريالمالي  صالحاإل-5

 :ما يلي

لتمويل امليزانية العادية  األولجيب توفر ثالثة نظم، : االتفاق أوجهتعدد مصادر التمويل وتداخل  -

لسالم ، والثاين لتمويل نفقات قوات حفظ ا(باملائة11باملائة اىل 1.11من  اإللزاميةاملسامهات )

مسامهات ) ، والثالث لتمويل خطط وبرامج التنمية (األوىلختتلف حصصها عن  إلزاميةمسامهات )

 (. طوعية

 .غياب هذا االتفاق إىلتعدد مصادر االتفاق يؤدي :  األعباءومعايري توزيع  أسسعدم االتفاق حول  -

امليزانية والرقابة عليها   إعداد إجراءاتف: والرقابة على امليزانية  اإلعدادعدم توافر الشفافية يف عملية  -

من  األكربوهي قضية سياسية الن الدول اليت تقدم اجلزء ، األعضاءكانت حمل انتقادات من الدول 

للجهاز  حالدور املرج أنكما ...  فاقاإلنعب دورا يذكر يف صياغة بنود لت أن ستطيعت الالتمويل 

                                                           
1
 .111-110ص ص .المتحدة في نصف قرن األمم ،نافعة حسني - 
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الرقابة  أو اإلعدادامليزانية جيعله اقل حرصا على توفري مقتضيات الشفافية عند  إعدادوقراطي يف البري 

 .الصرف الالحقة على

فهو يعاين من مشكالت عديدة السيما تلك املتعلقة بتنظيم  اإلداريفيما خيص اجلهاز  أما      

وظائف متشاهبة حيث متارس  إداراتالسكرتارية واحتوائها على عدد كبري من العاملني فيها ووجود عدة 

 :اقرتح ما يلي

قطاعات رئيسية يتوىل كل منها نائب  أربع إىلالعام وتقسيم السكرتارية  األمنيتنظيم مكتب  إعادة -

 .املساعدين األمناءوظائف  وإلغاءلالمني العام، 

 واألمنجماالت السلم )والكفاءات املتاحة على ثالث قطاعات وظيفية  اإلداراتتوزيع كل  وإعادةدمج -

رابعة  إدارة أوقطاع  إىل باإلضافة، اإلنسانية اإلغاثة ن، وشؤو الشؤون االقتصادية واالجتماعية الدوليني،

 .1واحملاسبة اإلداريةوالتمويل والرقابة  اإلدارةمستقلة تتوىل شؤون 

بالنسبة  اإلصالحوتشمل مقرتحات : األخرىاملتحدة باملنظمات الدولية  األممالنظر يف عالقة  إعادة -

يف اجلهود  اإلقليميةضرورة البحث عن صيغة جديدة الشرتاك املنظمات  اإلقليميةلعالقتها مع املنظمات 

تقسيم العمل بينها وبني املنظمات  وإعادة المركزية،من ال أساسعلى  واألمنالرامية لتحقيق السلم 

جلان  بإنشاء األمناحلرب التابعة جمللس  أركانتطوير عمل جلنة  إىل، وتذهب بعض املقرتحات اإلقليمية

 .اإلقليميةفرعية هلا وتشكيل قوات ردع 

هذه العالقة فيها  أنالدولية والوكاالت املتخصصة فهناك من يرى  ةاملنظموفيها يتعلق بالعالقة بني        

 وإعادةا الوكاالت الدولية نفسه إصالحصيغة لعالقة جديدة من خالل  إجيادعيوب كثرية، ومنه جيب 

احلكومية العاملة يف امليادين االقتصادية  األجهزةالنظر يف مجيع  إعادة، وكذا تقومي وظائفها وهياكلها

جهاز مركزي لصنع القرار االقتصادي و  إنشاءاملتحدة مباشرة، مع ضرورة  لألممواالجتماعية التابعة 
                                                           

. 622، ص  نفس المرجعحسن نافعة ، -
1
  



95 
 

اعتبارات القضايا الدولية  تأخذصة وظيفي وتنفيذي لوكاالت متخص أساسلى عاالجتماعي عامليا وربطه 

 .اجلديدة

العديد منها يف  إشراكمع املنظمات غري احلكومية فانه يتعني  األمميةخيص عالقات املنظمة  وفيما     

 .املتحدة ملا حققته من فعالية األمم أنشطة
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ث البارز املتحدة شكل احلد األمممنظمة  تأسيس أنواضحا من خالل دراسة هذا املوضوع  بدا لقد     

كثرية خاصة بعد فشل عصبة   أمالعلى الصعيد الدويل بعد هناية احلرب العاملية الثانية، فلقد عقد عليها 

 .الدوليني واألمنيف احلفاظ على السلم  األمم

هبياكلها  األمممة األممية، اليت ستكون أمشل وأقوى من عصبة فبدأت اجلهود تتضافر حول تأسيس املنظ    

واالقرتاحات، حىت توجت يف النهاية مبؤمتر  اآلراءاجلديدة، فعقدت املؤمترات وتبادلت فيها الدول الكربى 

املتحدة، وذلك عندما  األمملعمل منظمة  ىلاألو ابة االنطالقة ، الذي اعترب مبث1811سان فرانسيسكو 

دقة على امليثاق االممي الذي حددت فيه جمموعة املبادئ ومقاصد املنظمة ويف مقدمتها حفظ متت املصا

هو  األمنيعد جملس  أجهزةاملنظمة البالغ عددها ستة  وأجهزةالدوليني، ووضعت هياكل  واألمنالسلم 

 .يف العامل واألمنل عن حفظ السلم و اجلهاز املسؤ 

 ،ستؤمن هلم االستقرار بأهنان اجلميع ضاملتحدة، اليت  األمممنظمة  بإنشاءاجملتمع الدويل  وتفاءل     

 .ودية عالقات أفقستوطد الرفاه االقتصادي واالجتماعي يف  وبأهنا

 أزمةعضوية الصني، وكذا  كأزمة نشأهتامنذ  األزماتاملتحدة عانت من بعض  األمممنظمة  أنبيد      

 األمريكيةبني الواليات املتحدة  أملانياالسوفيييت عنها، فقسمت مل تستطع املنظمة رفع احلصار  برلني اليت

 .معسكرين إىلواالحتاد السوفيييت، ونشب النزاع بني العمالقني، لينقسم العامل 

حتقيق مصاحلهما،  إىلويف هذه الفرتة احتدم الصراع والتنافس بني املعسكرين الذي يسعى كل منهما     

الدولية بسبب  األزماتاملنظمة عاجزة عن حل جمموعة من  فأصبحتباردة باحلرب ال آنذاكمسي  فظهر ما

اليت عقدت  اآلمالحتطمت  أيننوع من اجلمود  إىلهبا  أدىاخلالفات اليت تثور بني املعسكرين وهذا ما 

سيما تلك اليت تتعلق بعدم التدخل يف شؤون الدول مبادئ امليثاق ال تطبق ال أصبحت وكذاعليها، 
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التدخل يف الشؤون  نالكبريتا، وعمدت الدولتان األعضاءمن قبل الدول  أومن قبل املنظمة  ،سواءاألخرى

 .، وخرقت املواثيق واملعاهدات اليت تنص على ذلكىاألخر ة يالدول

ومناهضة االستعمار بكل أشكاله بدور كبري اجتاه حركات التحرر  أخرىقامت املنظمة من جهة     

 .واسيا إفريقياالثالث، وأقرت حق تقرير مصري لشعوب سيما يف دول العامل ال

وبعد تراجع الظاهرة االستعمارية، نالت العديد من الدول االستقالل ودخلت املنظمة الدولية، فازداد     

 1860فيها وهنا كان البد من تعديل امليثاق لزيادة عدد أعضاء جملس األمن، ففي سنة  األعضاءعدد 

 8ناالكثري من املواد منها املادت ، وعدلتاألمنعضوا يف جملس  11 إىل 11من األعضاءارتفع عدد 

عضوا واليت مت  17 إىل 19القاضية بزيادة أعضاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي من 61، واملادة 118و

 .1871يف  أخرىتعديلها مرة 

دور املنظمة  إحياء إىلجديد من  األملبعد انتهاء احلرب الباردة وسقوط االحتاد السوفيييت عاد      

النظام الدويل "وجعلها فاعال دوليا، وهذا ما بدا ألول وهلة أنه ممكن احلدوث خصوصا بعد الرتويج لشعار 

 .خالل أزمة اخلليج واليت مل تدخر املنظمة جهدا يف معاجلتها" اجلديد

نظمة وجعلها أداة لتنفيذ سياساهتا، على قرارات امل األمريكيةويف هذه الفرتة سيطرت الواليات املتحدة      

وكذا بروز قوى كربى جديدة على الساحة الدولية كاليابان والصني وأوروبا كقوى اقتصادية وتكنولوجية 

القضايا اليت أصبحت تشكل هاجس للعامل كاالحتباس احلراري واإلرهاب وقضايا  إىل باإلضافةجديدة، 

شهدته أجهزة املنظمة وسياسات بعض الدول املتبعة جتاه املنظمة اخللل الذي  باإلضافة إىل ،البيئة وغريها

هيكلة املنظمة  إعادة، وغريها من املشاكل اليت ختبطت فيها املنظمة، كلها متطلبات فرضت ضرورة األممية

نابعة من املنظمة يف حد ذاهتا صادرة  تاالقرتاحاويف هذا السياق ظهرت جمموعة من  وإصالحها األممية

 األممهيكلة منظمة  إعادةنفسه تقدمت جمموعة من الدول مبقرتحات  اإلطارالعامني، ويف  هاأمنائمن 
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يكون هلا دور كبري يف مجيع أجهزة املنظمة األممية،   أناملتحدة ويف مقدمتها دول العامل الثالث اليت تسعى 

منظمة األمم املتحدة مقدمة من طرف الدول الساعية  إلصالحمشاريع ومقرتحات و هناك  أنكما 

مقرتحات  واألساتذة، يف حني قدم الكثري من املفكرين األمنللحصول على مقاعد دائمة يف جملس 

  .  املنظمة األممية إصالح
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 المتخصصة  توالوكاالالمتحدة  األمممنظمة 

املتحدة،  األممنتيجة اتساع الدور الذي تلعبه املنظمات املتخصصة مقارنة مبجال اختصاص منظمة      

على توطيد عالقاهتا باملنظمات الدولية املتخصصة دون املساس باستقالليتها، وذلك  األخريةعملت هذه 

املتحدة املنظمات  ماألممن ميثاق ( 17/1)، وقد عرفت املادة وأنشطتها عماهلاأعلى  اإلشرافعن طريق 

الوكاالت املختلفة اليت تنشأ مبقتضى اتفاق بني احلكومات " أهنااملتحدة على  باألمماملتخصصة املرتبطة 

بتبعات دولية واسعة يف االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعليم  األساسيةاليت تضطلع مبقتضى نظمها 

 " .60" املادة  لألحكاماملتحدة وفقا  األمم والصحة، وما يتصل بذلك من الشؤون، يوصل بينها وبني

منظمات  إنشاء إىلاملتحدة  األممباملنظمات املتخصصة، تدعو منظمة  أكثرومن اجل توطيد عالقاهتا     

تدعو اهليئة عند "من ميثاقها واليت تنص على  18دولية متخصصة جديدة حسب احلاجة، وذلك يف املادة 

وكالة متخصصة جديدة يتطلبها  أية إنشاءبقصد  الشأنمفاوضات بني الدول ذات  إجراء إىلاملناسبة 

 .11حتقيق املقاصد املبنية يف املادة 

 بإبراماملتحدة  األمممن ميثاق  60وبالفعل فقد قام اجمللس االقتصادي واالجتماعي تطبيقا للمادة     

قوم اجمللس يت السابقة عن وجوده، حبيث ملنظمااتفاقيات مع املنظمات الدولية املتخصصة اجلديدة وا

تتضمن الشروط اليت تربط العالقة  ات مع املنظمات الدولية املتخصصةاالقتصادي واالجتماعي بعدة اتفاقي

ل املتحدة وبينها، مث تعرض هذه االتفاقات على اجلمعية العامة للموافقة عليها، كما يعم األممبني منظمة 

اجلمعية العامة واملنظمات وأعضاء  إىلاالستشارية  واآلراءتقدمي التوصيات ات،على التنسيق بني هذه العالق

 .املتحدة األمممنظمة 

من امليثاق على العالقة القائمة بني اجمللس االقتصادي واملنظمات املتخصصة  61كما نصت املادة     

ل بانتظام على تقارير ذ اخلطوات املناسبة للحصو تخي أنللمجلس االقتصادي واالجتماعي :"بنصها على 
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ما يلزم من ومع الوكاالت املتخصصة "أعضاء األمم املتحدة "وله أن يضع مع من الوكاالت املتخصصة 

شان املسائل  العامة يفالرتتيبات، كما متد بتقارير عن اخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذ توصيات اجلمعية 

 ".يبلغ اجلمعية العامة مالحظاته على هذه التقارير أنالداخلية يف اختصاصه، وله 

املتحدة العديد من االتفاقيات مع املنظمات الدولية املتخصصة اليت عقدت  األمممنظمة  أقرتوقد    

 :ثالث فئات إىلنقسمها  أنبواسطة اجمللس االقتصادي واالجتماعي واليت ميكن 

والزراعة، واملنظمة الدولية  األغذيةالعمل الدولية ومنظمة وتضم االتفاقات املربمة مع منظمة : 4الفئة    

للطريان الدويل املدين واملنظمة الدولية للمالحة البحرية واليونسكو، ومنظمة الصحة العاملية، حبيث تتميز 

 وأهنا أخرىذات اختصاص امشل من اختصاصات منظمات  أهنااملتحدة  باألممهذه املنظمات يف عالقاهتا 

 .شأةالنحديثة 

لالسلكية، احتاد الربيد وتضم االتفاقات املربمة مع االحتاد الدويل للمواصالت السلكية وا: 5الفئة    

املتحدة  األممالوكاالت اسبق يف وجودها من منظمة  أن أساسحبيث تتسم اتفاقاهتا بالعمومية على .العاملي

 .اختصاصها دقيق أن أساسوكذا على 

مؤسسة  والتعمري، لإلنشاءتضم االتفاقات املربمة مع صندوق النقد الدويل، البنك الدويل : 9الفئة    

 أن أساستعترب هذه املنظمات أكثر استقاللية من غريها، على  ذإ. دولية، اهليئة الدولية للتنميةالتمويل ال

 :ة واليت تتمثل يفاملتحدة واملنظمات الدولية املتخصص األممختصصها خارج عن نطاق اختصاص منظمة 

املتحدة واملنظمات املتخصصة عن طريق  األمماعتبار اجمللس االقتصادي واالجتماعي مهزة وصل بني  -4

 .وضع االتفاقات وعرضها على اجلمعية العامة للموافقة والتنسيق بني النشاطات

ة فيما يتعلق املنظمات الدولية املتخصص إىلللمجلس االقتصادي واالجتماعي توجيه التوصيات  -5

 .بنشاطها ونظامها املايل
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املتخصصة واطالعه على تقارير من املنظمات الدولية حق اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف احلصول  -9

 .اخلاصة بتنفيذ توصياته و توصيات اجلمعية العامة يف جمال اختصاصه اإلجراءاتعلى 

 .إليهاولية املتخصصة من اجل توجيه توصيات حق اجلمعية العامة يف دراسة ميزانية املنظمات الد -1

املتحدة واملنظمات الدولية املتخصصة حلضور االجتماعات  األممتبادل املمثلني بني منظمة  -5

 .يكون هلم احلق يف التصويت أنواملناقشات، وتبادل املعلومات والوثائق وتقدمي املقرتحات، دون 

يف تنفيذ العقوبات االقتصادية واالجتماعية  األمناملنظمات الدولية املتخصصة مبساعدة جملس  إلزام -6

 .والثقافية

جملس االقتصادي واالجتماعي بشأن نشاطها،  إىلتقدمي املنظمات الدولية املتخصصة لتقارير دورية  -7

 .من اجل تنفيذ توصيتهم ةتخذاملتدابري الو 

بعد احلصول  ةاملتخصصة يف طلب املشورة القانونية من حمكمة العدل الدولي التزام املنظمات الدولية -1

 .من اجلمعية العامة اإلذنعلى 

املتخصصة يف احملافظة على استقالليتها وضرورة خضوعها ازنة بني رغبة املنظمات الدولية ومن اجل املو     

ومشروعات مات الدولية املتخصصة املتحدة يظهر التعارض بني مشروعات املنظ األمموتبعيتها ملنظمة 

مهمتها التوفيق بني تلك املشاريع، وتقدمي فروع منظمة األمم املتحدة ومديري املنظمات الدولية املتخصصة 

 األهدافوهذا من اجل تنسيق اجلهود والعمل من اجل حتقيق ماعي،اجمللس االقتصادي واالجت إىلالتقارير 

 .املشرتكة لشعوب العامل
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 المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية األمممنظمة 

املتحدة، وذلك من خالل متتعها بالصفة  األممتلعب املنظمات غري احلكومية دورا مهما يف نظام      

املتحدة، فهي تسهم يف بناء قوانني دولية  لألمماالستشارية يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع 

 .تنفيذية أداةها وتنفيذها، وكذا تراقب مدى فعالية املبادئ، وبالتايل فهي متثل وتلعب دورا بارزا يف حتقيق

 المنظمات غير الحكومية ذات الصفة االستشارية بالمجلس االقتصادي واالجتماعي: أوال

جيري مشاورات مع املنظمات  أنمن امليثاق االممي حيق للمجلس االقتصادي واالجتماعي  71وفقا للمادة 

 11املؤرخ يف  1186ومبوجب القرار رقم  هاليت تدخل ضمن اختصاصات األمورمية يف غري احلكو 

 .شفوية أووالذي مينح املنظمات غري احلكومية اعرتافا رمسيا واحلق يف املشاركة بصيغة كتابية  1861ايار

 :حتظى بالصفة االستشارية وهي أنوقد وضع اجمللس عدة شروط غري حكومية اليت ترغب يف    

ممن ميارسون  األفراد وأيكون للمنظمات غري احلكومية مكانة دولية وممثلون من اجلماعات  أن -4

 .اليت تدخل ضمن اختصاصها األنشطة

 .هتتم هذه املنظمات بالقضايا اليت تدخل ضمن اختصاص اجمللس االقتصادي واالجتماعي أنجيب  -5

 .املتحدة األممميثاق ومبادئ  أهدافهذه املنظمات متفقة مع  أهدافتكون  أن -9

لتتوافق مع طبيعة وجمال  وأنشطتهااملتحدة وان تطور مبادئها  األممتساند هذه املنظمات عمل  أن -1

 .وأنشطتهااختصاصها 

جلنة تعىن باملنظمات غري احلكومية  1816جوان 11:ولقد انشأ اجمللس االقتصادي واالجتماعي بتاريخ   

املنظمة غري احلكومية يف احلصول  أموري واالجتماعي، مهمتها البت يف وهي جلنة دائمة باجمللس االقتصاد

 .على الصفة االستشارية وجتتمع مرة كل سنتني
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 المنظمات غير الحكومية ذات الصفة االستشارية       أقسام

اجمللس االقتصادي واالجتماعي وهي ذات  أنشطةيضم املنظمات غري احلكومية اليت هتتم مبعظم  قسم .1

 .صفة استشارية عامة 

 .ذات صفة استشارية خاصة األنشطة وهيقسم يضم املنظمات غري احلكومية اليت هتتم جبزء من هذه . 1

ترسل ممثليها كمراقبني يف اجللسات  أنوالثاين  األولوميكن هلذه املنظمات غري احلكومية يف القسم     

 .العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي واللجان التابعة له

جتماعات عند هلذه اال ترسل ممثليها كمراقبني أناملنظمات غري احلكومية التابعة للقسم الثالث فيمكنها  أما

ال تتمتع بالصفة  وهذه املنظمات يف القسم الثالث نطاق اختصاصها، النظر يف قضايا تدخل يف

عمل اللجان  يف أواجمللس االقتصادي واالجتماعي  أعمالا دور يف املشاركة يف هل  أن إالاالستشارية، 

 .التابعة له

 .العامل أحناءمنظمة غري حكومية ذات الصفة االستشارية ومجيعها دولية منتشرة يف  810يوجد حاليا 

 بالصفة االستشارية بالمجلس االقتصادي واالجتماعي المنظمات غير الحكومية التي ال تتمتع: ثانيا

 اإلنساندورا مهما يف تزويد مركز حقوق  1110رقم  لإلجراءتلعب املنظمات غري احلكومية وفقا  -1

 .العنف إشكالوكل  اإلنسانمبعلومات كتابية من مصادر موثوق هبا حول انتهاكات حقوق 

مجيع جلان تطبيق االتفاقيات ملساعدهتا لدراسة تقارير  إىلترسل معلومات  أنتستطيع هذه املنظمات  -1

 .األعضاءالدول 

جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هي اللجنة الوحيدة اليت تسمح للمنظمات غري  -0

ان معظم اللج أمااحلكومية ذات الصفة االستشارية بتقدمي تقارير كتابية يتم تداوهلا فيما بعد كوثائق رمسية، 

 .تقدمي بعض املعلومات إىلفيمكنها دعوة املنظمات غري حكومية  األخرى



106 
 

يكون  أندون  اإلقليميةاملتحدة وجلاهنا  باألممقد تقوم منظمات غري حكومية بعدد من االتصاالت  -1

 بآرائها اإلدالء واإلقليميةهلا استشارية، وذلك عن طريق ترتيبات خاصة،فيمكن للمنظمات غري احلكومية 

املتحدة يف عدة مناطق من  باألمم اإلقليميةعرب املنظمات غري احلكومية، كما ميكنها االتصال باللجان 

 .األوضاعالعامل للعمل بسرعة وجبدية لتحسني 

املتحدة تعمل يف جمال مثل برنامج التنمية تتعاون مع بعض املنظمات غري  األممهناك مؤسسات يف  -1

 .ال تتمتع بالصفة االستشارية إقليميةظمات احلكومية اليت غالبا تكون من
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 :اللغة العربية كتبـ قائمة  4

دار اجلامعة  ،في حفظ السلم واألمن الدوليين األمنتطور دور مجلس العال أمحد عبد اهلل، ابو. 1

 .1119اجلديدة،

 .،منشورات احلليب احلقوقيةالمتحدة في ظل العولمة األمممستقبل منظمة بن غريب ميلود، . 1

، المتحدة في العدوان على العراق وعلى المجتمع الدولي األممما تبقى في ، اإللهبلقزيز عبد . 0

 .1888الشرق،بريوت، إفريقيا

مركز ، (5115-4999)للقانون الدوليالمتحدة  األممالعراق وتطبيقات يوسف،  لباس جبك. 1

 .1116، ت، بريو الوحدة العربية الدراسات

شاهني فؤاد ،دار :،تعريب الشرعية الجائرة:المتحدة األممسكو باتريسيو،أالن دميس،أمني شاوس،توال. 1

 .للنشر والتوزيع ةاجلماهريي

شادي :، ترمجةوالمنظمات الدولية األمريكيةعالمي السياسة الخارجية  منظا نحو، شاردرت جاردنر.6

 .العريب للنشرأمحد،مكتبة الوعي 

 .1118،دار املنهل اللبناين،النظام العالمي الجديد والمتغيرات الدولية حسني خليل،.7

مبادرات ومقترحات ...عوالدولية الواق النظم والمنظمات االقلميةالدين، صالح حسني السيسي. 9

 .1117، دار الفكر العريب،القاهرة،التطور والتفعيل

 .1111ة القاهرة،يمطابع الطوحيي التجار ،الدولية بين النظرية والتطبيقالمنظمات احلميد،عبد  رجب. 8

،ديوان املطبوعات 1،طوالمتغير...النظام  الدولي الجديد الثابت القادر، عبدرزيق املخادمي .11

 .1111اجلامعية،

 .1111، املركز الثقايف اللبناين،الواليات  المتحدة والمنظمات الدولية، الدين صاحل زهر. 11
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ر ذات الطابع المتحدة في النزاعات المسلحة غي األممتدخل الرمحان، عبد ،مسعدقاسم زيدان.11

 .1110،اإلسكندرية،دار اجلامعة للنشر،الدولي

 .1117،دائرة املكتبة الوطنية، عمان، 1ط،، الوسيط في المنظمات الدوليةد عارفارش السيد.10

 واألمم األممالمنظمات الدولية و االقلمية والمتخصصة ،دراسة في عصبة يوسف،علي  شكري. 11

 األحمرومنظمة الصحة العالمية وجمعية الهالل  اإلفريقيةالمتحدة والجامعة العربية ومنظمة الوحدة 

 .1111التوزيع، ك للطباعة والنشر و ا،ايرت 1ط،الليبي

 .1886ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر ،، ، دروس في التنظيم الدولي المعاصرعمر صدوق. 11

 .1111، االردن،مقدمة في العالقات الدوليةعبد  املوىل، هايل طشطوش. 16

 . لألحباث،مركز اخلليج الدولية في العالقات األساسيةالمفاهيم ،مارتن،وأكاالهان تري شيغريف.17

 لبنان،الفكر،بريوت، رادشبارة، تانيا:حسن،تدقيق رياض:، ترمجة أخر أمريكيقرن نيكوالس،ت غاي.19

1110. 

 .1111،شركة هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،أكتوبر1،طالمتحدة األمم وفاة،يندالالو  يدسع.18

العامة والمنظمات العالمية واالقلمية  النظريةالتنظيم الدولي الناصر، مجال عبد مانع. 11

 . 1117، دار الفكر اجلامعي للنشر ،االسكنديرية، والمتخصصة

يمية لتطور يتق التنظيم الدولي والمنظمات الدولية دراسة تاريخية وتحليلية وغضبان، مربوك.11

،ديوان املطبوعات المتحدة األممومنظمة  األممالنظام الدولي ومنظماته مع التركيز على عصبة 

 .اجلامعية،اجلزائر 

ة، يدار اجلامع،(واالقلمية النظرية العامة والمنظمات الدولية)التنظيم الدولي ، وبذحممد اجمل .11

1119. 
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،مكتب اجلامعي احلديث، المتحدة ومنظمة العدل الدولية األممميثاق د،امح حممد بونة. 10

 .1118،اإلسكندرية

ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر ،المتحدة والنزاعات االقلمية األمم،إمساعيل معراف غالية. 11

،1881. 

، الناشر الكاتب العريب واإلستراتجيةمدخل للعالقات السياسية واالقتصادية عة مؤلفني،جممو . 11

 .عارضللم

هل يعطي حق التدخل شرعية جديدة ،"الدورات"ملكة املغربية سلسلة امل أكادمييةمطبوعات .16

 .هـ1111، الرباط، والنشرالعربية للطباعة  ل، اهلاللالستعمار

غير  دليل للمنظماتاإلنسان، املتحدة حلقوق  األمم مع مفوضيةاملتحدة العمل  األممظمة نم. 17

 .الحكومية

، معهد  احلقوق النظام الدولي الجديد ومصالح دول العالم الثالثامللتقى الدويل، أعمالجمموعة . 19

 .1880ماي 16-11، اجلزائر، اإلداريةوالعلوم 

كلية احلقوق ،  وعدم المشروعية في العالقات الدولية الراهنة اإلرهابعبد الواحد، ناصر. 18

 .1111السويسي، الرباط، 

 .والنشر والتوزيع، اجلزائر،املؤسسة اجلامعية للدراسات المتحدة األممدمقرطة منظمة عميمر، نعيمة. 01

، 4915تنظيم الدولي منذ المتحدة في نصف قرن دراسة في تطور ال األمم،نحسه نافع.01

 . 1881، الكويت

 .1111، مصر، اإلسالمية، دار الطباعة علم السياسةمبادئ ، نحسه نافع .01
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 واإلصالحاتالقصور  وأوجه  اإلنسانالمتحدة التنمية وحقوق  األممعبد العزيز، النويضي.00

 .1881، منشورات الكونفدرالية الدميقراطية للشغل ، الالزمة

 .1116،، تقارير ووثائق، املغربالمتحدة نحو  عقد اجتماعي دولي األمم،امساعيلوساك . 01

نحن من تحوالته؟ مدخل لدراسة  وأينالنظام العالمي ماذا تغير فيه؟ حممد العريب،  ولد خليفة.01

اجلزائر، ، املطبوعات اجلامعية ن، ديواالقطبية األحادية إلى الحرب الباردةالهيكلة الجديدة للعالم من 

1898. 

 :ـ قائمة كتب اللغة الفرنسية1

39-Aziz  hasbi ,oun et ordre mondial : reformer pour ne rien 

change ,Françe. 

 المقاالتـ 5   

 .11 د، اجملل1111يوليو  16، الدولية ةالسياس، (اجلماعي األمنر نظام اهنيا)نافعه حسن، .06

 :مذكراتـ 9

 مقدمة لنيل شهادة رسالة ،الدولي اإلرهابالمتحدة في مكافحة  األممجهود رميوش، سفيان. 07

  .1111-1110، يف العالقات الدولية جامعة اجلزائر اجستريامل

مقدمة  أطروحة، المتحدة في ظل التطور النظام الدولي الراهن األمممنظمة  إصالح، مليتي فتحية. 09

 .1118-1119 جامعة باتنة،،لنيل شهادة دكتوراه العلوم السياسية فرع العالقات الدولية

. 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 المحتويات

 رقم الصفحة                                                                              الموضوع   

 1................................................................................... مقدمة

 المتحدة  األممماهية منظمة :األولالفصل 

 7...................................................املتحدة األمممنظمة  نشأة:األولاملبحث 

 7..........................................املتحدة األمممنظمة  لتأسيس اإلعداد :املطلب األول

 8..................................املتحدة األممنشأة منظمة حل اليت مرت هبا ااملر  :املطلب الثاين

  21.....................................................مقاصد املنظمة ومبادئها: املبحث الثاين

 21.................................................املتحدة األمممقاصد منظمة  :املطلب األول

 10.................................................املتحدة األمممبادئ منظمة   :املطلب الثاين

 11...............................................املتحدة األممأجهزة منظمة : املبحث الثالث 

 11..............................................................اجلمعية العامة :املطلب األول

 18...............................................................األمنجملس  :املطلب الثاين

  11..............................................اجمللس االقتصادي واالجتماعي :املطلب الثالث

 11..............................................................جملس الوصاية :املطلب الرابع

 19.....................................................حمكمة العدل الدولية  :املطلب اخلامس

 01.............................................................األمانة العامة :املطلب السادس

 

 المتحدة في ضل  تطور النظام الدولي  األمممنظمة :الفصل الثاني 



114 
 

 01.................(1819-1808) توازن القوىاملتحدة يف ضل  األمممنظمة : األولاملبحث 

 01..................................................املتحدة  األمم أزماتبداية  :املطلب األول

 07.........................................املتحدة األممأزمة العضوية يف منظمة  :املطلب الثاين

 08.................................................................برلني أزمة :املطلب الثالث

 11................(1898-1819)املتحدة يف ظل الثنائية  القطبية  األمممنظمة :املبحث الثاين 

  11.....................................................كتلتني  إىلانقسام  العامل  :املطلب األول

 11....................(الكورية كنموذج األزمة)املتحدة يف فض النزاعات  األممدور  :املطلب الثاين

 11........................................املتحدة وحركات التحرر األمممنظمة  :طلب الثالثامل

 16........................................املتحدة وحق تقرير املصري األمممنظمة  :املطلب الرابع

  11..........................وتعديل امليثاق األمميةيف املنظمة  األعضاءتزايد عدد  :املطلب اخلامس

 11................................القطبية األحاديةاملتحدة يف ضل  األمممنظمة  :املبحث الثالث

  11....................................................سقوط  االحتاد السوفيييت :املطلب األول

  11....................................املتحدة األممعلى منظمة  األمريكيةاهليمنة  :املطلب الثاين

 16.........................األمريكيةاملتحدة ضد  الواليات املتحدة  األمممنظمة  :املطلب الثالث

 

 المتحدة   األمممنظمة    إصالحمبررات  ومقترحات  : الفصل الثالث 

  61....................................................اإلصالحأسباب ودواعي  :األولاملبحث 

  61..............................................املتحدة األممنابعة من   أسباب :املطلب األول

  61...............................................املتعلقة بالنظام الدويل األسباب :املطلب الثاين



115 
 

  69..............األمميةاملنظمة   إصالحالعامني واملفكرين حلول  األمناءمقرتحات و :املبحث الثاين 

  69..............................بطرس بطرس غايل األسبقالعام  األمنيمقرتحات  :املطلب األول

 71......................................كويف عنان  األسبقالعام  األمنياقرتاحات  :املطلب الثاين

 76............................................غودريش ليالند ستاذاحات األاقرت  :املطلب الثالث

 77..............................................اقرتاحات بعض الدول العامل : املبحث الثالث 

  77.................................................اقرتاحات دول العامل الثالث  :املطلب األول

  91...............................................ةاالسكندينافيوجهة نظر الدول  :املطلب الثاين

  91..............األمنالراغبة  يف ترشح للعضوية  الدائمة يف جملس الدول  اهاتجتا: املطلب الثالث

  90..........................................................االقرتاحات الشاملة :املطلب الرابع

 99..................................................................................اخلامتة  

 80.................................................................................املالحق 

 88............................................................................قائمة املراجع 

 .الفهرس

 

 


