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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

ىمػػؿ ممظمػػة ىمػػؿ ممظمػػة   ولويػػاتولويػػاتأأالػػدولييف كػػاف ومػػا يػػزاؿ مػػف الػػدولييف كػػاف ومػػا يػػزاؿ مػػف   واألمػػفواألمػػفف الحفػػاظ ىمػػس ال ػػمـ ف الحفػػاظ ىمػػس ال ػػمـ إإ
لػس يوممػا  ػذا  59455945المتحدة ممػذ إماػاا ا ىػاـ المتحدة ممػذ إماػاا ا ىػاـ   األمـاألمـ لػس يوممػا  ػذاوا  ذ إف  ػدؼ  ػذا الممظمػة  ػو ذ إف  ػدؼ  ػذا الممظمػة  ػو إإ، ، وا 

الحد مف المزاىات بػيف الػدوؿ برػورة أ ا ػية ومػا يترتػب ىميآػا مػف تهػار لػد تآػدد ال ػمـ الحد مف المزاىات بػيف الػدوؿ برػورة أ ا ػية ومػا يترتػب ىميآػا مػف تهػار لػد تآػدد ال ػمـ 
ولػػػػـ يكػػػػف لممظمػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة مفػػػػس الػػػػدور  ػػػػ  اطػػػػار المزاىػػػػات ولػػػػـ يكػػػػف لممظمػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة مفػػػػس الػػػػدور  ػػػػ  اطػػػػار المزاىػػػػات ، ، واألمػػػػف الػػػػدولييفواألمػػػػف الػػػػدولييف

د يكػػوف ماجمػػًا مػػف ىػػدـ وجػػود مرػػوص مبااػػرة  ػػ  ميهػػاؽ الممظمػػة تحػػدد د يكػػوف ماجمػػًا مػػف ىػػدـ وجػػود مرػػوص مبااػػرة  ػػ  ميهػػاؽ الممظمػػة تحػػدد ولػػولػػ، ، الداخميػػةالداخميػػة
 ػػذا المزاىػػات  ػػذا المزاىػػات   إلػػسإلػػسوالمظػػرة والمظػػرة ، ، أوالأوالالبلزمػػة لمحػػد ممآػػا البلزمػػة لمحػػد ممآػػا   واإلجػػراااتواإلجػػراااتما يػػة  ػػذا الرػػراىات ما يػػة  ػػذا الرػػراىات 

اػػ ف داخمػػ  يتطمػػب معالجتػػد داخػػؿ حػػدود الدولػػة وهػػمف مطػػاؽ  ػػيادتآا أو اػػ ف داخمػػ  يتطمػػب معالجتػػد داخػػؿ حػػدود الدولػػة وهػػمف مطػػاؽ  ػػيادتآا أو   أمآػػاأمآػػاىمػػس ىمػػس 
زاىػػػػات مػػػػف زوايا ػػػػا االجتماىيػػػػة أو زاىػػػػات مػػػػف زوايا ػػػػا االجتماىيػػػػة أو كمػػػػا اف  ػػػػذا المكمػػػػا اف  ػػػػذا الم، ، هاميػػػػاً هاميػػػػاً   اإللميميػػػػةاإللميميػػػػةاطػػػػار الممظمػػػػات اطػػػػار الممظمػػػػات 

ومع ومع ، ، ال يا ية وااللترادية يعط  امطباىًا مختمفًا مف وجد المظر الدولية والقامومية هالهاً ال يا ية وااللترادية يعط  امطباىًا مختمفًا مف وجد المظر الدولية والقامومية هالهاً 
المزاىػػات الداخميػػة ت خػػذ ممحػػًا المزاىػػات الداخميػػة ت خػػذ ممحػػًا   أخػػذتأخػػذتمآايػػة الحػػرب البػػاردة  ػػ  ت ػػعيمات القػػرف الماهػػ  مآايػػة الحػػرب البػػاردة  ػػ  ت ػػعيمات القػػرف الماهػػ  

ات الداخميػة إلػس مزاىػات ات الداخميػة إلػس مزاىػات تحػوؿ  ػذا المزاىػتحػوؿ  ػذا المزاىػ  إمكاميػةإمكاميػةجديدًا ومالو ًا يآدد ال مـ الدول  مػع جديدًا ومالو ًا يآدد ال مـ الدول  مػع 
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دوليػػػػة  ػػػػ  ظػػػػؿ وجػػػػود تػػػػرابط لػػػػوم  أو ديمػػػػ  أو ىرلػػػػ  أو مػػػػذ ب  بػػػػيف  ػػػػكاف الػػػػدوؿ دوليػػػػة  ػػػػ  ظػػػػؿ وجػػػػود تػػػػرابط لػػػػوم  أو ديمػػػػ  أو ىرلػػػػ  أو مػػػػذ ب  بػػػػيف  ػػػػكاف الػػػػدوؿ 
ومػػػف  مػػػا ارػػػبم التػػػدخؿ مػػػف لبػػػؿ الممظمػػػة ومػػػف  مػػػا ارػػػبم التػػػدخؿ مػػػف لبػػػؿ الممظمػػػة ، ، المتجػػػاورة التػػػ  تاػػػآد مهػػػؿ  ػػػذا المزاىػػػاتالمتجػػػاورة التػػػ  تاػػػآد مهػػػؿ  ػػػذا المزاىػػػات

الدوليػػة هػػرورة تتطمبآػػا طبيعػػة المرحمػػة الرا مػػة والتػػ   رهػػتآا التطػػورات ىمػػس ال ػػاحة الدوليػػة هػػرورة تتطمبآػػا طبيعػػة المرحمػػة الرا مػػة والتػػ   رهػػتآا التطػػورات ىمػػس ال ػػاحة 
الدولػػػة الرأ ػػػمالية بعػػػد اف ارػػػبم الترػػػادـ بػػػيف المع ػػػكريف الرأ ػػػمال  الدولػػػة الرأ ػػػمالية بعػػػد اف ارػػػبم الترػػػادـ بػػػيف المع ػػػكريف الرأ ػػػمال  الدوليػػػة و يممػػػة الدوليػػػة و يممػػػة 

ومػػف  مػػا بػػدأ دور الممظمػػة الدوليػػة ي خػػذ بػػالممو والتطػػور مػػف ومػػف  مػػا بػػدأ دور الممظمػػة الدوليػػة ي خػػذ بػػالممو والتطػػور مػػف ، ، م ػػتبعداً م ػػتبعداً   أمػػراأمػػراوالاػػيوى  والاػػيوى  
واف تمػام   ػذا الػدور واف تمػام   ػذا الػدور ، ، األمميػيفاألمميػيفالدبموما ػية الولاييػة ىبػر مبعوهيآػا الدبموما ػية الولاييػة ىبػر مبعوهيآػا   أ موبأ موبخبلؿ اتباع خبلؿ اتباع 

الػذي د عمػا لدرا ػة الػدور الػذي الػذي د عمػا لدرا ػة الػدور الػذي   األمراألمراآلومة األخيرة اآلومة األخيرة مابع مف كهرة المزاىات الداخمية    مابع مف كهرة المزاىات الداخمية    
 ال بلـ    رفحات  ذا البحث .ال بلـ    رفحات  ذا البحث .  إحبلؿإحبلؿ        األمم األمم يمعبد المبعوث يمعبد المبعوث 
 البحث البحث   أهميةأهميةأواًل: أواًل: 

البحث    كوف الممظمات الدولية    الولت الػرا ف تمعػب دورًا  امػًا البحث    كوف الممظمات الدولية    الولت الػرا ف تمعػب دورًا  امػًا   أ ميةأ ميةتكمف تكمف 
المتحػدة  ػ   ػذا المتحػدة  ػ   ػذا   األمػـاألمػـر ر وبػروز دو وبػروز دو ، ، ال ػبلـ  ػ  ظػؿ التطػورات الدوليػةال ػبلـ  ػ  ظػؿ التطػورات الدوليػة  إحبلؿإحبلؿ   ىممية    ىممية 

المجػػاؿ مػػف خػػبلؿ كهػػرة المبعػػوهيف األمميػػيف والعمػػؿ ىمػػس حػػؿ المزاىػػات الداخميػػة وحفػػظ المجػػاؿ مػػف خػػبلؿ كهػػرة المبعػػوهيف األمميػػيف والعمػػؿ ىمػػس حػػؿ المزاىػػات الداخميػػة وحفػػظ 
 الدولييف .الدولييف .  واألمفواألمفال بلـ ال بلـ 

 البحث :البحث :  إشكاليةإشكاليةثانيًا: ثانيًا: 

البحث    زيػادة ىػدد المزاىػات الداخميػة بالاػكؿ الػذي يآػدد ال ػمـ البحث    زيػادة ىػدد المزاىػات الداخميػة بالاػكؿ الػذي يآػدد ال ػمـ   إاكاليةإاكاليةتكمف تكمف   
القاموميػػػة لعمػػػؿ المبعػػػوث القاموميػػػة لعمػػػؿ المبعػػػوث   األ ػػػساأل ػػػساموميػػػة تحػػػدد اموميػػػة تحػػػدد وىػػػدـ وجػػػود لواىػػػد لوىػػػدـ وجػػػود لواىػػػد ل، ، الػػػدولييفالػػػدولييف  واألمػػػفواألمػػػف
 ىمس الت اؤالت التالية ىمس الت اؤالت التالية   اإلجابةاإلجابةو زمف  ما يتحتـ ىميما و زمف  ما يتحتـ ىميما ، ، األمم األمم 

اـ امػػد يخهػػع لمتػػ هيرات ال يا ػػية اـ امػػد يخهػػع لمتػػ هيرات ال يا ػػية ، ، يت ػػـ بالحياديػػةيت ػػـ بالحياديػػة  األممػػ األممػػ  ػػؿ اف ىمػػؿ المبعػػوث  ػػؿ اف ىمػػؿ المبعػػوث  -55
 ىمس ال احة الدولية .ىمس ال احة الدولية .

 ..  األمم األمم ما   المعولات الت  تعرلؿ ىمؿ المبعوث ما   المعولات الت  تعرلؿ ىمؿ المبعوث  -22
 يد. يد. إإ   المآمة الموكمة    المآمة الموكمة   األمم األمم ح و اؿ المبعوث ح و اؿ المبعوث ما   مؤارات مجاما   مؤارات مجا -33

 البحث البحث   أهدافأهداف: : ثالثاً ثالثاً 

 تحديد الدور الذي يمعبد المبعوثتحديد الدور الذي يمعبد المبعوث  مف  ذا البحث  ومف  ذا البحث  و  األ ا  األ ا  اف الآدؼ اف الآدؼ   
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ال ػػبلـ  ػػػ  المزاىػػات الداخميػػة والحيمولػػة دوف زيػػادة المعامػػػاة ال ػػبلـ  ػػػ  المزاىػػات الداخميػػة والحيمولػػة دوف زيػػادة المعامػػػاة   إحػػبلؿإحػػبلؿ ػػ  ىمميػػة  ػػ  ىمميػػة   األممػػ األممػػ 
 مداف الت  تاآد مهؿ  ذا المزاىات .مداف الت  تاآد مهؿ  ذا المزاىات .الت  يعاميآا ال كاف المدمييف    البالت  يعاميآا ال كاف المدمييف    الب  يةيةم امم اماإلاإل

 منهجية البحث منهجية البحث : : رابعاً رابعاً 

 ػػمتبع المػػػمآت اال ػػػتقراي  و التحميمػػ   ػػػ  تمػػػاوؿ  ػػػذا الموهػػوع مػػػف خبللآػػػا يػػػتـ  ػػمتبع المػػػمآت اال ػػػتقراي  و التحميمػػ   ػػػ  تمػػػاوؿ  ػػػذا الموهػػوع مػػػف خبللآػػػا يػػػتـ 
ال ػبلـ  ػ  المزاىػات ال ػبلـ  ػ  المزاىػات   إحػبلؿإحػبلؿ ػ  مآمتػد  ػ   ػ  مآمتػد  ػ    األممػ األممػ تحديد مجاح وىػدـ المجػاح المبعػوث تحديد مجاح وىػدـ المجػاح المبعػوث 

 الداخمية . الداخمية . 
 خامسا: نطاق البحثخامسا: نطاق البحث

ودور المبعػوهيف األمميػيف  ػ  ودور المبعػوهيف األمميػيف  ػ  ، ، را ة المزاع اليمم را ة المزاع اليمم  مخترر    بحهما  ذا ىمس د مخترر    بحهما  ذا ىمس د
 تخفيؼ حدا المزاع الداير بيف الفرايؿ اليممية .تخفيؼ حدا المزاع الداير بيف الفرايؿ اليممية .

 سادسًا: خطة البحث سادسًا: خطة البحث 
 مف اجؿ الوروؿ إلس الغاية المرجوة مف  ذا البحث تـ تماولد و ؽ االت  :مف اجؿ الوروؿ إلس الغاية المرجوة مف  ذا البحث تـ تماولد و ؽ االت  :  

اػػػكالية  أ ميػػػةأ ميػػػة يآػػػا ىػػػرض اػػػامؿ لمبحػػػث وتوهػػػيم  يآػػػا ىػػػرض اػػػامؿ لمبحػػػث وتوهػػػيم   تماولمػػػاتماولمػػػا: : ومقدمػػػةومقدمػػػة اػػػكاليةوا  وممآجيػػػة وممآجيػػػة   وا 
 البحث . البحث . 

 تمآيد لممزاىات الم محة غير الدولية واهر ا ىمس ال مـ الدول  . تمآيد لممزاىات الم محة غير الدولية واهر ا ىمس ال مـ الدول  . 
 ..  األممياألمميالتعريف بالمبعوث التعريف بالمبعوث : : األولاألولالمبحث المبحث 
 التطور التاريخي لعمل المبعوث ألممي.التطور التاريخي لعمل المبعوث ألممي.: : األولاألولالمطمب المطمب 

 ..  األممياألمميتعريف الموظف الدولي والمبعوث تعريف الموظف الدولي والمبعوث : : المطمب الثانيالمطمب الثاني
 ..  األممياألمميمبادئ وشروط عمل المبعوث مبادئ وشروط عمل المبعوث : : المطمب الثالثالمطمب الثالث

   نموذجانموذجااليمن اليمن : : األممياألممياالطار التطبيقي لعمل المبعوث االطار التطبيقي لعمل المبعوث : : بحث الثانيبحث الثانيالمالم
 مفهوم النزاع الداخمي .مفهوم النزاع الداخمي .: : األولاألولالمطمب المطمب 

 طبيعة النزاع اليمني .طبيعة النزاع اليمني .: : المطمب الثانيالمطمب الثاني
 المتحدة الخاصة بالصراع اليمن .المتحدة الخاصة بالصراع اليمن .  األمماألممقرارات قرارات : : المطمب الثالثالمطمب الثالث
 اليمنية .اليمنية .  األزمةاألزمة  إدارةإدارةالمتحدة في المتحدة في   األمماألممدور دور : : المطمب الرابعالمطمب الرابع
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 متهيد
 الدوليني واألهنالنساعاث املسلحت غري الدوليت وإحرها على السلن 

ابتداا تعد المزاىات الم محة غير الدولية مف اكهر المزاىات تآديدًا لم مـ الدول  ابتداا تعد المزاىات الم محة غير الدولية مف اكهر المزاىات تآديدًا لم مـ الدول    
و ذا األمر مابع مف ارا ة  ذا المزاىات الت  و ذا األمر مابع مف ارا ة  ذا المزاىات الت  ، ، مظرًا لخطورة أهار ا ىمس ال احة الدوليةمظرًا لخطورة أهار ا ىمس ال احة الدولية

، ،   م ػامم ػاماإلاإلوالذي يتبعد ىدـ التقيػد بقواىػد القػاموف الػدول  والذي يتبعد ىدـ التقيػد بقواىػد القػاموف الػدول    حدةحدةالدولة الواالدولة الوا  أبمااأبمااتماب بيف تماب بيف 
و و يؤدي إلس ازديػاد ىػدد الهػحايا المػدمييف وتػدمير لمبمػس التحتيػة لمدولػة كمتيجػة لآػذا و و يؤدي إلس ازديػاد ىػدد الهػحايا المػدمييف وتػدمير لمبمػس التحتيػة لمدولػة كمتيجػة لآػذا 

ومف  ما أربم دور األمـ المتحدة رمبًا    معالجة مهؿ  ذا المزاىات الذي ومف  ما أربم دور األمـ المتحدة رمبًا    معالجة مهؿ  ذا المزاىات الذي ، ، المزاىاتالمزاىات
الممحػػؽ الممحػػؽ   59775977وكػػوؿ الهػػام  المعتمػػد لعػػاـ وكػػوؿ الهػػام  المعتمػػد لعػػاـ والبرتوالبرت، ، 59495949ر ػػختد اتفاليػػات جميػػؼ لعػػاـ ر ػػختد اتفاليػػات جميػػؼ لعػػاـ 

متيجػػة لمقرػػور الػػذي اػػاب االتفاليػػات ال ػػابقة التػػ  لػػـ تعػػالت م ػػ لة متيجػػة لمقرػػور الػػذي اػػاب االتفاليػػات ال ػػابقة التػػ  لػػـ تعػػالت م ػػ لة ، ، باتفاليػػات جميػػؼباتفاليػػات جميػػؼ
ومػف  مػا جػاات اتفاليػات جميػؼ إليجػاد ومػف  مػا جػاات اتفاليػات جميػؼ إليجػاد ، ، المزاىات الم محة غير الدولية معالجة والعيػةالمزاىات الم محة غير الدولية معالجة والعيػة

، ، 56485648لعػػاـ لعػػاـ   ((ػاليػػػاػاليػػػاو ػتػفو ػتػف)) عمػػس الػػرغـ مػػف ىقػػد اتفػػػالية  عمػػس الػػرغـ مػػف ىقػػد اتفػػػالية ، ، تليػػة لتمظػػيـ مهػػؿ  ػػذا المزاىػػاتتليػػة لتمظػػيـ مهػػؿ  ػػذا المزاىػػات
بػػػيف المماليػػػؾ وامبراطوريػػػات الػػػدوؿ االوربيػػػة لتهػػػع حػػػدًا لمحػػػرب الديميػػػة والعرليػػػة التػػػ  بػػػيف المماليػػػؾ وامبراطوريػػػات الػػػدوؿ االوربيػػػة لتهػػػع حػػػدًا لمحػػػرب الديميػػػة والعرليػػػة التػػػ  

-58995899واتفاليػػػة ال ػػػاي لعػػػاـ واتفاليػػػة ال ػػػاي لعػػػاـ ، ، ىرػػػفت بالػػػدوؿ االوربيػػػة وا ػػػتمرت ز ػػػاا هبلهػػػيف ىامػػػاً ىرػػػفت بالػػػدوؿ االوربيػػػة وا ػػػتمرت ز ػػػاا هبلهػػػيف ىامػػػاً 
اال أف  ذا االتفاليات لـ تحػد مػف اال أف  ذا االتفاليات لـ تحػد مػف ، ، م افم افالذي احتوى الارىة الدولية لحقوؽ اإلالذي احتوى الارىة الدولية لحقوؽ اإل، ، 59975997
ومػػا تركتػػد مػػف ومػػا تركتػػد مػػف ، ، مزاىػػات الدوليػػة وغيػػر الدوليػػة الداميػػة التػػ  ىرػػفت بػػدوؿ العػػالـمزاىػػات الدوليػػة وغيػػر الدوليػػة الداميػػة التػػ  ىرػػفت بػػدوؿ العػػالـحػػدة الحػػدة ال

 ..((5))الدولييف الدولييف   واألمفواألمفأهار  مبية ىمس ال مـ أهار  مبية ىمس ال مـ 
اآدت ال احة الدولية إهماا وبعػد الحػرب البػاردة ىػدد مػف الحػروب اال ميػة التػ  اآدت ال احة الدولية إهماا وبعػد الحػرب البػاردة ىػدد مػف الحػروب اال ميػة التػ    

( ( 55953953-59595959))وممآػا الحػرب الكوريػة وممآػا الحػرب الكوريػة ، ، يمكف ورفآا بالمزاىات الم محة غير الدوليةيمكف ورفآا بالمزاىات الم محة غير الدولية
وكػاف وكػاف ، ، ((59625962والمػزاع الم ػمم  ػ  الػيمف لعػاـ )والمػزاع الم ػمم  ػ  الػيمف لعػاـ )  ((59585958والمزاع الم مم  ػ  كوبػا لعػاـ )والمزاع الم مم  ػ  كوبػا لعػاـ )

والتمػػػا س بػػػيف المع ػػػكريف الرأ ػػػمال  والتمػػػا س بػػػيف المع ػػػكريف الرأ ػػػمال  ، ، لآػػػذا المزاىػػػات امعكا ػػػات ىمػػػس ال ػػػاحة الدوليػػػةلآػػػذا المزاىػػػات امعكا ػػػات ىمػػػس ال ػػػاحة الدوليػػػة
وبعػد امتآػاا الحػرب البػاردة امػدلعت وبعػد امتآػاا الحػرب البػاردة امػدلعت ، ، واالاتراك  مف اجؿ ب ػط مفوذ ػا  ػ   ػذا الممطقػةواالاتراك  مف اجؿ ب ػط مفوذ ػا  ػ   ػذا الممطقػة

( والحػػرب اال ميػة  ػػ  راومػػدا ( والحػػرب اال ميػة  ػػ  راومػػدا 59925992كحػرب البو ػػمد )كحػرب البو ػػمد )، ، يػػر الدوليػػةيػػر الدوليػػةالعديػد مػػف المزاىػات غالعديػد مػػف المزاىػات غ
                                                           

 ، ، 346346، ص، ص20052005، ، بيرٔث نبُاٌبيرٔث نبُاٌ، ، ت انعربيتت انعربيتدار انُٓضدار انُٓض، ، 11يحطٍ فكريٍ: انقإٌَ اندٔني انعاو طيحطٍ فكريٍ: انقإٌَ اندٔني انعاو ط( ( 1))

َذذاد  َذذاد  ، ، انًحكًذذت اناُاةيذذت اندٔنيذذت َوذذاحٓا َٔساسٓذذا ا ضاضذذيانًحكًذذت اناُاةيذذت اندٔنيذذت َوذذاحٓا َٔساسٓذذا ا ضاضذذي، ، ٔكذذكني يُ ذذر دم يحًذذٕد سذذري  بطذذَٕئكذذكني يُ ذذر دم يحًذذٕد سذذري  بطذذَٕي

 مم1212صص، ، 20012001، ، انقاْرةانقاْرة، ، يصريصر، ، انقضاةانقضاة
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ية ية م ػػػػامم ػػػػاموزيػػػػادة حجػػػػـ المعامػػػػاة اإلوزيػػػػادة حجػػػػـ المعامػػػػاة اإل، ، ( ادت إلػػػػس تفكيػػػػؾ يوغ ػػػػبل يا ال ػػػػابقة( ادت إلػػػػس تفكيػػػػؾ يوغ ػػػػبل يا ال ػػػػابقة59945994))  لعػػػػاـلعػػػػاـ
كما اآدت راومدا اباع الجرايـ هد كما اآدت راومدا اباع الجرايـ هد ، ، و قوط األالؼ مف المدمييف هحايا لآذا المزاىاتو قوط األالؼ مف المدمييف هحايا لآذا المزاىات

 ..((5))ية ية م امم اماإلاإل

جديػػدة  ػػ  العبللػػات الدوليػػة وظآػػور مػػا ي ػػمس جديػػدة  ػػ  العبللػػات الدوليػػة وظآػػور مػػا ي ػػمس   تعػػد الحػػرب البػػاردة بدايػػة لمرحمػػةتعػػد الحػػرب البػػاردة بدايػػة لمرحمػػة  
بالمظػػػاـ العػػػالم  الجديػػػد الػػػذي تمخػػػض ىمػػػد تغيػػػر مػػػوى   ػػػ  ممػػػط الرػػػراىات الدوليػػػة بالمظػػػاـ العػػػالم  الجديػػػد الػػػذي تمخػػػض ىمػػػد تغيػػػر مػػػوى   ػػػ  ممػػػط الرػػػراىات الدوليػػػة 

وبػروز الرػراىات الداخميػة وبػروز الرػراىات الداخميػة ، ،  فػ  المقابػؿ امح ػار المزاىػات الدوليػة فػ  المقابػؿ امح ػار المزاىػات الدوليػة، ، والمزاىات الم ػمحةوالمزاىات الم ػمحة
ومػػػػف  ػػػػذا ومػػػػف  ػػػػذا ، ، أو مػػػػا ي ػػػػمس المزاىػػػػات الم ػػػػمحة غيػػػػر الدوليػػػػة المآػػػػدد لبل ػػػػتقرار العػػػػالم أو مػػػػا ي ػػػػمس المزاىػػػػات الم ػػػػمحة غيػػػػر الدوليػػػػة المآػػػػدد لبل ػػػػتقرار العػػػػالم 

تركػػػػت أهار ػػػػا ىمػػػػس تركػػػػت أهار ػػػػا ىمػػػػس ، ، والػػػػيمفوالػػػػيمف، ، وليبيػػػػاوليبيػػػػا، ، المزاىػػػػات ومػػػػا اػػػػآدتد ال ػػػػاحة العربيػػػػة ك ػػػػورياالمزاىػػػػات ومػػػػا اػػػػآدتد ال ػػػػاحة العربيػػػػة ك ػػػػوريا
مما د ع باألمـ المتحدة بمعب دور بارز    تخفيؼ حدة  ذا مما د ع باألمـ المتحدة بمعب دور بارز    تخفيؼ حدة  ذا ، ، ال احتيف العربية والدوليةال احتيف العربية والدولية

مػػا  ػػمحاوؿ تماولػػد  ػػ   ػػذا البحػػث مػػف مػػا  ػػمحاوؿ تماولػػد  ػػ   ػػذا البحػػث مػػف   و ػػوو ػػو، ، المزاىػػات مػػف خػػبلؿ مبعوهيآػػا األمميػػيفالمزاىػػات مػػف خػػبلؿ مبعوهيآػػا األمميػػيف
لمبعوث األمم     إحبلؿ ال بلـ    المزاىات ذات الطابع غير لمبعوث األمم     إحبلؿ ال بلـ    المزاىات ذات الطابع غير خبلؿ ا تعراض دور اخبلؿ ا تعراض دور ا

 الدول  .الدول  .

 املبحج االول
 األمميالتعريف باملبعىث 

والاػخص الػرييس والاػخص الػرييس ، ، المتحػدةالمتحػدة  األمػـاألمػـتج يدًا لحهػور ممظمػة تج يدًا لحهػور ممظمػة   األمم األمم يعد المبعوث يعد المبعوث   
الدولييف ومف اجػؿ االلمػاـ بالػدور الػذي الدولييف ومف اجػؿ االلمػاـ بالػدور الػذي   واألمفواألمفوحفظ ال مـ وحفظ ال مـ ، ،    ىممية ال بلـ ال يا ية   ىممية ال بلـ ال يا ية

معر ػػػد التطػػػور معر ػػػد التطػػػور   أوالأوالكػػػاف ال بػػػد لمػػػا كػػػاف ال بػػػد لمػػػا ، ، ال ػػػبلـال ػػػبلـ  إحػػػبلؿإحػػػبلؿ ػػػ  ىمميػػػة  ػػػ  ىمميػػػة   األممػػػ األممػػػ بػػػد المبعػػػوث بػػػد المبعػػػوث يمعيمع
والموظػػؼ الػػدول  ومػػف هػػـ والموظػػؼ الػػدول  ومػػف هػػـ   األممػػ األممػػ تعريػػؼ المبعػػوث تعريػػؼ المبعػػوث ، ، األممػػ األممػػ التػػاريخ  لعمػػؿ المبعػػوث التػػاريخ  لعمػػؿ المبعػػوث 

مطالػب مطالػب   ةةو ػو مػا  ػوؼ متماولػد و ػؽ هبلهػو ػو مػا  ػوؼ متماولػد و ػؽ هبلهػ  األمم األمم معر د مبادئ واروط تعييف المبعوث معر د مبادئ واروط تعييف المبعوث 
 وكما يم  :وكما يم  :

 

                                                           

انًاهذذت انعربيذذت نهعهذذٕو انًاهذذت انعربيذذت نهعهذذٕو ، ، ضذذايي ابذذراْيى اناسَذذدار: انًُذذي انٕسذذاةي نهصذذراااث ا ْهيذذت ٔاندٔنيذذتضذذايي ابذذراْيى اناسَذذدار: انًُذذي انٕسذذاةي نهصذذراااث ا ْهيذذت ٔاندٔنيذذت( ( 1))

 6666، ص، ص20112011، ، ((3232ع )ع )، ، انطياضيتانطياضيت
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 املطلب االول
 األمميرخيي لعول املبعىث التطىر التا

حيػث بػدأ الػدور حيػث بػدأ الػدور ، ، 59475947إلس ىاـ إلس ىاـ   األمم األمم تعود الجذور التاريخية لعمؿ المبعوث تعود الجذور التاريخية لعمؿ المبعوث   
الػػػدولييف بعػػػد مآايػػػة الػػػدولييف بعػػػد مآايػػػة   واألمػػػفواألمػػػفالمتحػػػدة  ػػػ  ىمميػػػة حفػػػظ ال ػػػمـ المتحػػػدة  ػػػ  ىمميػػػة حفػػػظ ال ػػػمـ   األمػػػـاألمػػػـالػػػذي تمعبػػػد ممظمػػػة الػػػذي تمعبػػػد ممظمػػػة 

ىمػػػػػؿ الممظمػػػػػة ىمػػػػػؿ الممظمػػػػػة   أولويػػػػػاتأولويػػػػػاتاذ كامػػػػػت الرػػػػػراىات الدوليػػػػػة مػػػػػف اذ كامػػػػػت الرػػػػػراىات الدوليػػػػػة مػػػػػف ، ، الحػػػػػرب العالميػػػػػة الهاميػػػػػةالحػػػػػرب العالميػػػػػة الهاميػػػػػة
وكػػاف التػػ ريم الماػػار اليػػد  ػػابقًا وكػػاف التػػ ريم الماػػار اليػػد  ػػابقًا ، ، ف امتػػداد  ػػذا الرػػراىات أو الحػػد ممآػػاف امتػػداد  ػػذا الرػػراىات أو الحػػد ممآػػاوالحيمولػػة دو والحيمولػػة دو 

وكػػذلؾ وكػػذلؾ ، ، بدايػػة لتعيػػيف اوؿ مبعػػوث اممػػ  لمتو ػػط  ػػ  المػػزاع حػػوؿ الم ػػتعمرات الآمديػػةبدايػػة لتعيػػيف اوؿ مبعػػوث اممػػ  لمتو ػػط  ػػ  المػػزاع حػػوؿ الم ػػتعمرات الآمديػػة
يحتػػؿ مركػػزًا دوليػػًا ىمػػس يحتػػؿ مركػػزًا دوليػػًا ىمػػس   األممػػ األممػػ اخػػذ المبعػػوث اخػػذ المبعػػوث   59485948و ػػ  ىػػاـ و ػػ  ىػػاـ ، ، اػػبد الجزيػػرة الكوريػػةاػػبد الجزيػػرة الكوريػػة

مػػػف لبػػػؿ الجمعيػػػة العامػػػة لؤلمػػػـ مػػػف لبػػػؿ الجمعيػػػة العامػػػة لؤلمػػػـ   (( ولػػػؾ برمػػػادوت ولػػػؾ برمػػػادوت))  ال ػػاحػػػػػة ال يػا يػػػػة بتػعػػػػييف الكومػػػتال ػػاحػػػػػة ال يػا يػػػػة بتػعػػػػييف الكومػػػت
وبعػػد اغتيالػػد  ػػ  مفػػس العػػاـ هػػـ تعيػػيف وبعػػد اغتيالػػد  ػػ  مفػػس العػػاـ هػػـ تعيػػيف ، ، المتحػػدة لمتو ػػط  ػػ  المػػزاع العربػػ  اال ػػراييم المتحػػدة لمتو ػػط  ػػ  المػػزاع العربػػ  اال ػػراييم 

إلكماؿ مآمتد ليكوف اوؿ مبعوث امم  تممم لد جايزة موبؿ لم بلـ إلكماؿ مآمتد ليكوف اوؿ مبعوث امم  تممم لد جايزة موبؿ لم بلـ   ((رالؼ يوغرالؼ يوغ))م اىدا م اىدا 
   ..  ((5))59595959ىاـ ىاـ 

ىات الدوليػػة لتحػػؿ محمآػػا المزاىػػات ىات الدوليػػة لتحػػؿ محمآػػا المزاىػػات وبعػػد امتآػػاا الحػػرب البػػاردة وامح ػػار الرػػراوبعػػد امتآػػاا الحػػرب البػػاردة وامح ػػار الرػػرا  
الممظمػػػة الدوليػػػة تمػػػارس دورًا تػػػدخميًا مػػػف اجػػػؿ الحيمولػػػة دوف امتاػػػار الممظمػػػة الدوليػػػة تمػػػارس دورًا تػػػدخميًا مػػػف اجػػػؿ الحيمولػػػة دوف امتاػػػار   أخػػػذتأخػػػذت، ، الداخميػػػةالداخميػػػة

الػدولييف و ػو مػا يف ػر الػدولييف و ػو مػا يف ػر   واألمػفواألمػفالمزاىات الداخمية وتحولآا ال  مزاىات دولية تآػدد ال ػمـ المزاىات الداخمية وتحولآا ال  مزاىات دولية تآػدد ال ػمـ 
دوار ػػـ باػػكؿ دوار ػػـ باػػكؿ المتحػػدة وتعػػددت االمتحػػدة وتعػػددت ا  األمػػـاألمػػـزيػػادة المبعػػوهيف الػػدولييف كػػردة  عػػؿ مػػف جامػػب زيػػادة المبعػػوهيف الػػدولييف كػػردة  عػػؿ مػػف جامػػب 

مػػابع مػػف حػػرص الممظمػػة الدوليػػة ىمػػس اخػػذ دور  عػػاؿ  يمػػا مػػابع مػػف حػػرص الممظمػػة الدوليػػة ىمػػس اخػػذ دور  عػػاؿ  يمػػا   األمػػراألمػػرو ػػذا و ػػذا ، ، ممفػػت لممظػػرممفػػت لممظػػر
وممآػا مػا يخػص االزمػة وممآػا مػا يخػص االزمػة ، ، يخص المزاىػات الداخميػة التػ  تاػآد ا ممطقػة الاػرؽ االو ػطيخص المزاىػات الداخميػة التػ  تاػآد ا ممطقػة الاػرؽ االو ػط

 .((2(وكذلؾ االزمة اليمميةوكذلؾ االزمة اليممية، ، ال ورية والميبيةال ورية والميبية

 

                                                           

))1 -  (( Volker Lehmann. Special Representatives of the un secretary Fact 

2007.2.8-2019   

(2   (( - http//// www.unorg  / /ar  / /peacekeeping  / /operations.2.8-2019 

http://www.unorg/
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 املطلب الخاني
 واملىظف الدويل األمميتعريف املبعىث 

 مد وبدوف اؾ ياير إلس الاخص الذيمد وبدوف اؾ ياير إلس الاخص الذي      األمم األمم لم بة لمرطمم المبعوث لم بة لمرطمم المبعوث بابا  

المتحدة المتحدة   األمـاألمـيامؿ ممظمة يامؿ ممظمة   ((األمم األمم ))المتحدة باىتبار اف المرطمم المتحدة باىتبار اف المرطمم   األمـاألمـيمهؿ ممظمة يمهؿ ممظمة 
دوليػػة تهػػـ كا ػػة الػػدوؿ  آػػؿ يعػػد المبعػػوث الػػدول  موظفػػا دوليػػة تهػػـ كا ػػة الػػدوؿ  آػػؿ يعػػد المبعػػوث الػػدول  موظفػػا  باىتبار ػػا اكبػػر واو ػػع  ييػػةباىتبار ػػا اكبػػر واو ػػع  ييػػة

يؼ بالموظؼ الدول  ومعر ة اروط ىمؿ يؼ بالموظؼ الدول  ومعر ة اروط ىمؿ خبلؿ التعر خبلؿ التعر   دوليا  ذا ما  محاوؿ ايهاحد مفدوليا  ذا ما  محاوؿ ايهاحد مف
   األمم األمم الموظؼ الدول  ومدى امطبالآا مع الاروط ىمؿ المبعوث الموظؼ الدول  ومدى امطبالآا مع الاروط ىمؿ المبعوث 

ا ػداؼ ت ػعس إلػس ا ػداؼ ت ػعس إلػس   ولآػاولآػا، ، اف الممظمػة الدوليػة  ػ  اخرػًا معمويػاً اف الممظمػة الدوليػة  ػ  اخرػًا معمويػاً   اابادئ ذي بػدبادئ ذي بػد  
وألجػػؿ ذلػػؾ البػػد لآػػا مػػف اال ػػتعامة بمجموىػػة مػػف االاػػخاص الطبيعيػػيف يمػػاط وألجػػؿ ذلػػؾ البػػد لآػػا مػػف اال ػػتعامة بمجموىػػة مػػف االاػػخاص الطبيعيػػيف يمػػاط ، ، تحقيقآػػاتحقيقآػػا

طبيعتآػػػا وا ميتآػػػا ىمػػػس اف يقومػػػا بتمػػػؾ المآػػػاـ ب  ػػػـ الممظمػػػة طبيعتآػػػا وا ميتآػػػا ىمػػػس اف يقومػػػا بتمػػػؾ المآػػػاـ ب  ػػػـ الممظمػػػة   بآػػػـ مآػػػاـ متفاوتػػػة  ػػػ بآػػػـ مآػػػاـ متفاوتػػػة  ػػػ 
 (.(.5))ولح ابآا و ؤالا يطمؽ ىميآـ الموظفيف الدولييف ولح ابآا و ؤالا يطمؽ ىميآـ الموظفيف الدولييف 

ومف  ذا الممطمؽ  الكادر الوظيف  لمممظمة الدولية يقوموف ىادة باػغؿ المراكػز ومف  ذا الممطمؽ  الكادر الوظيف  لمممظمة الدولية يقوموف ىادة باػغؿ المراكػز   
كػػوف كػػوف ولػػد تولػػد ت، ، و ػػذا المراكػػز لػػد تكػػوف  ميػػػػة او اداريػػةو ػػذا المراكػػز لػػد تكػػوف  ميػػػػة او اداريػػة، ، المختمفػػة التػػ  ت ػػير بآػػا الممظمػػةالمختمفػػة التػػ  ت ػػير بآػػا الممظمػػة

 (.(.2))برفة دايمة او ولتية برفة دايمة او ولتية 

وردت ر ػميًا ىمػد وردت ر ػميًا ىمػد   ((الموظػؼ الػدول الموظػؼ الػدول ))ويمكف القوؿ إلس اف اوؿ ااارة الرطبلح ويمكف القوؿ إلس اف اوؿ ااارة الرطبلح   
 مػف  ػػو الموظػػؼ  مػف  ػػو الموظػػؼ ، ، ومكتػب العمػػؿ الػػدول ومكتػب العمػػؿ الػػدول   األمػػـاألمػػـالتحػدث ىػػف مػػوظف   ػكرتارية ىرػػبة التحػدث ىػػف مػػوظف   ػكرتارية ىرػػبة 

 الدول  ؟ الدول  ؟ 

  الموظػؼ الػدول  ب مػدالموظػؼ الػدول  ب مػد، ، 59495949حدد الرأي اال تااري لمحكمة العدؿ الدولية  مة حدد الرأي اال تااري لمحكمة العدؿ الدولية  مة   
برػػػفة دايمػػػة أو مؤلتػػػة ويكػػػوف برػػػفة دايمػػػة أو مؤلتػػػة ويكػػػوف ، ، يعمػػػؿ لػػػدى الممظمػػػة الدوليػػػة بػػػ جر أو بدومػػػديعمػػػؿ لػػػدى الممظمػػػة الدوليػػػة بػػػ جر أو بدومػػػد  كػػػؿ مػػػفكػػػؿ مػػػف))

                                                           

انًركذذس انقذذٕيي انًركذذس انقذذٕيي ، ، ٔا يذذٍ انذذدٔنيئٍا يذذٍ انذذدٔنييٍ  دم ْذذديم لذذانج اناُذذابي: دٔر ا يذذيٍ انعذذاو فذذي   ذذ  انطذذهىدم ْذذديم لذذانج اناُذذابي: دٔر ا يذذيٍ انعذذاو فذذي   ذذ  انطذذهى( ( 1))

 مم  2323، ص، ص20142014، ، انقاْرةانقاْرة، ، يكخبت ا ْراويكخبت ا ْراو، ، 11طط، ، نإللداراث انقإََيتنإللداراث انقإََيت

، ، دار انُٓضذذت انعربيذذتدار انُٓضذذت انعربيذذت، ، 33طط، ، دم لذذ ي ياضذذيٍ دأد: انًُ ًذذاث اندٔنيذذتدم لذذ ي ياضذذيٍ دأد: انًُ ًذذاث اندٔنيذذت، ، دم فاذذر  رسذذيد انًُٓذذادم فاذذر  رسذذيد انًُٓذذا( ( 2))

 مم406406، ص، ص18631863، ، يصريصر
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مكمفػػػػػػًا بوا ػػػػػػطة احػػػػػػد اجػػآػػػػػػػػزة المػػمػػظمػػػػػػػة بػػػػػػػػمباارة أو المػػػػػػػ اىدة  ػػػػػػ  مبااػػػػػػرة احػػػػػػدى مكمفػػػػػػًا بوا ػػػػػػطة احػػػػػػد اجػػآػػػػػػػػزة المػػمػػظمػػػػػػػة بػػػػػػػػمباارة أو المػػػػػػػ اىدة  ػػػػػػ  مبااػػػػػػرة احػػػػػػدى 
 ..((5))((وظايفػػػآاوظايفػػػآا

وطبقًا لآذا التعريؼ   ف جامب مف الفقد ااترط ك  يورؼ الاخص بػالموظؼ وطبقًا لآذا التعريؼ   ف جامب مف الفقد ااترط ك  يورؼ الاخص بػالموظؼ   
وتبعػًا لآػذا المعيػار وتبعػًا لآػذا المعيػار ، ،   الممظمة الدولية وليس برفة ولتية  الممظمة الدولية وليس برفة ولتيةالدول  اف يكوف ىممد دايما  الدول  اف يكوف ىممد دايما  

 عمرػػر اال ػػتمرار واالمتظػػار  ػػ   عمرػػر اال ػػتمرار واالمتظػػار  ػػ  ، ، ذ بػػوا إلػػس التمييػػز بػػيف الموظػػؼ والم ػػتخدـ الػػدول ذ بػػوا إلػػس التمييػػز بػػيف الموظػػؼ والم ػػتخدـ الػػدول 
 ػػاذا كػػاف العمػػؿ م ػػتمرًا ودايمػػ  كػػاف الاػػخص  ػػاذا كػػاف العمػػؿ م ػػتمرًا ودايمػػ  كػػاف الاػػخص ’ ’ العمػػؿ  ػػو مػػف يحػػدد الموظػػؼ الػػدول  العمػػؿ  ػػو مػػف يحػػدد الموظػػؼ الػػدول  

و ػػذا الػػػرأي لػػد يكػػػوف متمالهػػػًا و ػػذا الػػػرأي لػػد يكػػػوف متمالهػػػًا ، ، وأف لػػـ يكػػػف كػػذلؾ كػػػاف م ػػتخدمًا دوليػػػاً وأف لػػـ يكػػػف كػػذلؾ كػػػاف م ػػتخدمًا دوليػػػاً ، ، موظفػػًا دوليػػػاً موظفػػًا دوليػػػاً 
ىمدما ت تعيف الممظمة بطايفػة مػف الخبػراا والفميػيف ولعػدة  ػموات وىميػد يترػؼ العمػؿ ىمدما ت تعيف الممظمة بطايفػة مػف الخبػراا والفميػيف ولعػدة  ػموات وىميػد يترػؼ العمػؿ 

   ((2))الذي يقوموف بد باال تمرار ومع ذلؾ ال يعدوف مف الموظفيف الدولييف الذي يقوموف بد باال تمرار ومع ذلؾ ال يعدوف مف الموظفيف الدولييف 

ف ا اس دواـ العمؿ وتوليتد ال يمكػف اف يكػوف ف ا اس دواـ العمؿ وتوليتد ال يمكػف اف يكػوف إإ  ، ، و و ما يؤيدا جامب مف الفقدو و ما يؤيدا جامب مف الفقد  
لعػػدـ وجػػػود  ػػوارؽ كبيػػػرة بػػػيف لعػػدـ وجػػػود  ػػوارؽ كبيػػػرة بػػػيف ، ، تمييػػػز بػػيف الموظػػػؼ الػػدول  والم ػػػتخدـ الػػػدول تمييػػػز بػػيف الموظػػػؼ الػػدول  والم ػػػتخدـ الػػػدول معيػػاًر لممعيػػاًر لم

الرػػػػػفتيف مػػػػػف حيػػػػػث التمتػػػػػع بالمزايػػػػػا والحرػػػػػامات التػػػػػ  تقػػػػػرر ىمػػػػػػػس ا ػػػػػػػاس الػدرجػػػػػػة الرػػػػػفتيف مػػػػػف حيػػػػػث التمتػػػػػع بالمزايػػػػػا والحرػػػػػامات التػػػػػ  تقػػػػػرر ىمػػػػػػػس ا ػػػػػػػاس الػدرجػػػػػػة 
 (.(.3))و الدايمية لمعمؿ و الدايمية لمعمؿ   الػوظػػيػفػػػية ال ىمس ا ػػاس الطػبيػعػػة الولػػتػيػةالػوظػػيػفػػػية ال ىمس ا ػػاس الطػبيػعػػة الولػػتػيػة

 ػالتعريؼ ىػد كػؿ مػف  ػالتعريؼ ىػد كػؿ مػف ، ، العػدؿ الدوليػةالعػدؿ الدوليػة  و ذا القوؿ يؤكدا التعريؼ ال ابؽ لمحكمةو ذا القوؿ يؤكدا التعريؼ ال ابؽ لمحكمة  
يعمؿ لح اب ممظمػة دوليػة بػ جر او بػدوف أجػر  ػواا كػاف ىممػد دايمػًا أو ولتيػًا موظفػًا يعمؿ لح اب ممظمػة دوليػة بػ جر او بػدوف أجػر  ػواا كػاف ىممػد دايمػًا أو ولتيػًا موظفػًا 

 (.(.4))و و كؿ اخص تتررؼ الممظمة بوا طتد و و كؿ اخص تتررؼ الممظمة بوا طتد ، ، دولياً دولياً 

لذا  األاخاص الذيف ت مد لآـ الممظمة الدولية مآمة ولتية كخبير أو و يط    لذا  األاخاص الذيف ت مد لآـ الممظمة الدولية مآمة ولتية كخبير أو و يط      
 (.(.5))مآمة يعدوف موظفيف دولييف مآمة يعدوف موظفيف دولييف 

                                                           

، ، خسذا انًُ ًذت اندٔنيذتخسذا انًُ ًذت اندٔنيذتغطاٌ ساكر يحطذٍ: حعذٕيا انًٕ ذ  انذدٔني اذٍ انضذرر انُاسذ  اذٍ غطاٌ ساكر يحطذٍ: حعذٕيا انًٕ ذ  انذدٔني اذٍ انضذرر انُاسذ  اذٍ ( ( 1))

 406406، ص، ص18631863، ، يصريصر

، ، بذذ بذذ ، ، ا ضذذكُدريتا ضذذكُدريت، ، يُوذذاة انًعذذار يُوذذاة انًعذذار ، ، دم يحًذذد طهعذذج انيُيًذذي: ا  كذذاو انعايذذت فذذي سذذإٌَ ا يذذىدم يحًذذد طهعذذج انيُيًذذي: ا  كذذاو انعايذذت فذذي سذذإٌَ ا يذذى( ( 2))

 مم343343صص

 مم8686، ص، صيصدر ضابقيصدر ضابق، ، دم فار  رسيد انًُٓادم فار  رسيد انًُٓا( ( 3))

))4((Helmut Volger , Aconcise Encxclopedia of the united Nations , Kluwr law 

international Vetherlands ,2002,p.423 

))5((Jose Antonio Ocampo , Jomo Ks Towards Full and Decent Employment 

united Nations , 2007,p.2-12. 
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كػػؿ مػػف تكمفػػد الممظمػػة كػػؿ مػػف تكمفػػد الممظمػػة ))و مػػاؾ مػػف الفقػػد مػػف ىػػرؼ الموظػػؼ الػػدول  ىمػػس امػػد و مػػاؾ مػػف الفقػػد مػػف ىػػرؼ الموظػػؼ الػػدول  ىمػػس امػػد   
بالتفرغ ىمس وجد اال تمرار لمقيػاـ بعمػؿ مػف اىمػاؿ تحػت ااػراؼ اجآزتآػا المتخررػة بالتفرغ ىمس وجد اال تمرار لمقيػاـ بعمػؿ مػف اىمػاؿ تحػت ااػراؼ اجآزتآػا المتخررػة 

 (.(.5))ميهالآا( ميهالآا(   وطبقًا لمقواىد الواردة   وطبقًا لمقواىد الواردة   

كػؿ اػخص طبيعػ  يعمػؿ  ػ  خدمػة الممظمػة كػؿ اػخص طبيعػ  يعمػؿ  ػ  خدمػة الممظمػة ))كما ىػرؼ الموظػؼ الػدول  ب مػد كما ىػرؼ الموظػؼ الػدول  ب مػد   
 (.(.2))((وب  مآا وياغؿ وظيفة دايمة وم تمر  يآا ويخهع لمظاـ لاموم  خاصوب  مآا وياغؿ وظيفة دايمة وم تمر  يآا ويخهع لمظاـ لاموم  خاصالدولية الدولية 

ومف خبلؿ مػا تقػدـ ومػا تػـ ايػرادا مػف تعػاريؼ لمموظػؼ الػدول  تتحػدد العمارػر ومف خبلؿ مػا تقػدـ ومػا تػـ ايػرادا مػف تعػاريؼ لمموظػؼ الػدول  تتحػدد العمارػر   
 (.(.3))الت  يجب توا ر ا بورؼ الاخص بالموظؼ الدول  الت  يجب توا ر ا بورؼ الاخص بالموظؼ الدول  

  وتبعػًا لآػذا العمرػروتبعػًا لآػذا العمرػر، ،  ػو تبعيػة الموظػؼ الػدول  لمممظمػة الدوليػة ػو تبعيػة الموظػؼ الػدول  لمممظمػة الدوليػة: : العنصـر االولالعنصـر االول
واممػا يمػارس ماػاطد ب  ػـ واممػا يمػارس ماػاطد ب  ػـ ، ،   ف الاخص ال يمارس مااط وظيفتد ب  مد أو ب  ـ دولتػد  ف الاخص ال يمارس مااط وظيفتد ب  مد أو ب  ـ دولتػد
 الاخص القاموم  و و الممظمة الدولية الت  يعمؿ لديآا .الاخص القاموم  و و الممظمة الدولية الت  يعمؿ لديآا .

اذا ال يتحػػدد ىمػػؿ الموظػػؼ الػػدول  بفتػػرة اذا ال يتحػػدد ىمػػؿ الموظػػؼ الػػدول  بفتػػرة ، ،  ػػو العمرػػر الزممػػ  ػػو العمرػػر الزممػػ : : العنصــر الثــانيالعنصــر الثــاني
 الت  ياغمآا الموظؼ . الت  ياغمآا الموظؼ . امما تحدد بالوظيفة مف آا امما تحدد بالوظيفة مف آا ، ، زممية  واا كامت دايمة أو مؤلتدزممية  واا كامت دايمة أو مؤلتد

ـــثاا ـــثلعنصـــر الثال العمرػػػر القػػػاموم  المتمهػػػؿ  ػػػ  خهػػػوع الموظػػػؼ  ػػػ  ىبللتػػػد العمرػػػر القػػػاموم  المتمهػػػؿ  ػػػ  خهػػػوع الموظػػػؼ  ػػػ  ىبللتػػػد : : لعنصـــر الثال
مػػف اجػػؿ تحقيػػؽ اال ػػداؼ التػػ  تبتغيآػػا الممظمػػة ويآػػتـ مػػف اجػػؿ تحقيػػؽ اال ػػداؼ التػػ  تبتغيآػػا الممظمػػة ويآػػتـ   بالممظمػػة لمظػػاـ لػػاموم  خػػاصبالممظمػػة لمظػػاـ لػػاموم  خػػاص

 لمرمحة الجماىة الدولية ال بمرمحة دولة مف دوؿ االىهاا .لمرمحة الجماىة الدولية ال بمرمحة دولة مف دوؿ االىهاا .

روط التػػ  يجػػب توا ر ػػا  ػػ  روط التػػ  يجػػب توا ر ػػا  ػػ  ومػػف خػػبلؿ مػػا تقػػدـ مػػف ىمارػػر يمكػػف تحديػػد الاػػومػػف خػػبلؿ مػػا تقػػدـ مػػف ىمارػػر يمكػػف تحديػػد الاػػ  
والتػػػ  تمطبػػػؽ بػػػدور ا ىمػػػس ىمػػػؿ المبعػػػوث والتػػػ  تمطبػػػؽ بػػػدور ا ىمػػػس ىمػػػؿ المبعػػػوث ، ، الاػػػخص كػػػ  يطمػػػؽ ىميػػػة موظػػػؼ دولػػػ الاػػػخص كػػػ  يطمػػػؽ ىميػػػة موظػػػؼ دولػػػ 

 (.(.4))  األمم األمم 

                                                           

، ، يصذريصذر، ، 33طط، ، دم ل ي انديٍ ااير: سإٌَ انخُ يى اندٔني )انُ ريت انعايذت( دار انُٓضذت انعربيذتدم ل ي انديٍ ااير: سإٌَ انخُ يى اندٔني )انُ ريت انعايذت( دار انُٓضذت انعربيذت( ( 1))

 مم  404404، ص، ص18631863

، ، جايعذت بيذدادجايعذت بيذداد، ، كهيذت انقذإٌَكهيذت انقذإٌَ، ، رضانت ياجطخيررضانت ياجطخير، ، انقضاء ا دار  اندٔنيانقضاء ا دار  اندٔني  اضًاايم فاضم انوًر :اضًاايم فاضم انوًر :( ( 2))

 مم4646، ص، ص20012001

 مم  3838، ص، ص20032003، ، يسبعت انبريخٕليسبعت انبريخٕل، ، 11طط، ، دم رايس يحًد اًار: انٕجيس في انًُ ًاث اندٔنيتدم رايس يحًد اًار: انٕجيس في انًُ ًاث اندٔنيت( ( 3))

، ، 20102010، ، يسبعذذت جايعذذت دْذذٕ يسبعذذت جايعذذت دْذذٕ ، ، 11طط، ، يُ ذذر دم ابذذد ي اهذذي ابذذٕ ضذذهساٌ: انًُ ًذذاث اندٔنيذذتيُ ذذر دم ابذذد ي اهذذي ابذذٕ ضذذهساٌ: انًُ ًذذاث اندٔنيذذت( ( 55))

 مم  126126صص



 الدولي غير الطابع ذات المسلحة النزاعات ػي السالم حاللإ ػي ممياأل المبعوث دور 
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 اف يؤدي العمؿ لح اب الممظمة الدولية ولمرمحتآا دوف غير ا .اف يؤدي العمؿ لح اب الممظمة الدولية ولمرمحتآا دوف غير ا .   -55
 اف ي تآدؼ    ىممد مرمحة الممظمة الدولية وحد ا .اف ي تآدؼ    ىممد مرمحة الممظمة الدولية وحد ا .   -22
 لية .لية .اف يكوف والاا    ت دية  ذا المآاـ لمممظمة الدو اف يكوف والاا    ت دية  ذا المآاـ لمممظمة الدو    -33
 اف يمارس الموظؼ الدول  ىممد برفة دايمة وم تمرا .اف يمارس الموظؼ الدول  ىممد برفة دايمة وم تمرا .   -44

 املطلب الخالج
 األمميهبادئ وشروط تعيني املبعىث 

والوظيفة الدوليػة برػورة ىامػة والوظيفة الدوليػة برػورة ىامػة   األمم األمم  ماؾ مبادئ خارة تحكـ ىمؿ المبعوث  ماؾ مبادئ خارة تحكـ ىمؿ المبعوث   
كمػػا أف  مػػاؾ اػػروط كمػػا أف  مػػاؾ اػػروط ، ، األممػػ األممػػ والتػػ  مػػف خبللآػػا يمكػػف بيػػاف مطػػاؽ وطبيعػػة المبعػػوث والتػػ  مػػف خبللآػػا يمكػػف بيػػاف مطػػاؽ وطبيعػػة المبعػػوث 

  يتـ تماولآا تباىًا و ؽ االت  : يتـ تماولآا تباىًا و ؽ االت  :، ، األمم األمم   خارة بالمبعوثخارة بالمبعوث
   األممياألمميالمبادئ التي تحكم عمل المبعوث المبادئ التي تحكم عمل المبعوث : : الفرع االولالفرع االول

مبػػادئ ذات طػػابع اداري مبػػادئ ذات طػػابع اداري   إلػػسإلػػس  األممػػ األممػػ تمق ػػـ المبػػادئ التػػ  تحكػػـ ىمػػؿ المبعػػوث تمق ػػـ المبػػادئ التػػ  تحكػػـ ىمػػؿ المبعػػوث   
 (.(.5))واخرى ذات طابع دول  واخرى ذات طابع دول  

مػػا ال يمكػػف االخػػتبلؼ حولػػد أف الممظمػػات الدوليػػة تتكػػوف مػػا ال يمكػػف االخػػتبلؼ حولػػد أف الممظمػػات الدوليػػة تتكػػوف : : الطــابع االدار الطــابع االدار   -11
و ػػذا الوظػػػايؼ و ػػذا الوظػػػايؼ ، ، وكػػؿ مػػمآـ يعمػػؿ  ػػ  اخترػػاص معػػيفوكػػؿ مػػمآـ يعمػػؿ  ػػ  اخترػػاص معػػيف، ، مػػف مجموىػػة مػػف المػػوظفيفمػػف مجموىػػة مػػف المػػوظفيف

وطبقًا لآذا التق يـ يترتب ىمس وطبقًا لآذا التق يـ يترتب ىمس ، ، يكوف االميف العاـ    لمة الآـريكوف االميف العاـ    لمة الآـر، ، تكوف ىمس اكؿ  ـرتكوف ىمس اكؿ  ـر
و ػػػذا الحقػػػوؽ رتبآػػػا المظػػػاـ و ػػػذا الحقػػػوؽ رتبآػػػا المظػػػاـ ، ، المبعػػػوث واجبػػػات وحقػػػوؽ تما ػػػب طبيعػػػة الوظيفػػػة الدوليػػػةالمبعػػػوث واجبػػػات وحقػػػوؽ تما ػػػب طبيعػػػة الوظيفػػػة الدوليػػػة

 ::((2))وؽ    وؽ    القاموم  لمممظمات الدولية و ذا الحقالقاموم  لمممظمات الدولية و ذا الحق

                                                           

، ، انعذراقانعذراق، ، جايعت ل ي انديٍجايعت ل ي انديٍ، ، رضانت ياجطخيررضانت ياجطخير، ، ٌ فارٔق: انًطؤٔنيت اناُاةيت نهًٕ   اندٔنيٌ فارٔق: انًطؤٔنيت اناُاةيت نهًٕ   اندٔنيفيافيا( ( 1))

 مم  2222، ص، ص20062006

 ( يٍ ييثاق ا يى انًخحدة م ( يٍ ييثاق ا يى انًخحدة م 8484كًا يُ ر َص انًادة )كًا يُ ر َص انًادة )

دم يحًذذد انًاذذكٔل: انخُ ذذيى انذذدٔني )انُ ريذذت انعايذذت نهًُ ًذذاث انعانًيذذت ٔا سهيًيذذت انًاصصذذت( دم يحًذذد انًاذذكٔل: انخُ ذذيى انذذدٔني )انُ ريذذت انعايذذت نهًُ ًذذاث انعانًيذذت ٔا سهيًيذذت انًاصصذذت( ( ( 2))

 بيرٔث بيرٔث ، ، سيتسيتيُوٕراث انحهبي انحقٕيُوٕراث انحهبي انحقٕ

 مم  100100، ص، ص20052005، ، 

 ( يٍ انُ او ا ضاضي نًٕ  ي ا يى انًخحدة م( يٍ انُ او ا ضاضي نًٕ  ي ا يى انًخحدة م11كًا يُ ر )كًا يُ ر )

-20002000، ، بذذدٌٔ يكذذاٌ َوذذربذذدٌٔ يكذذاٌ َوذذر، ، ٔنهًسيذذد يذذٍ انخ الذذيم يُ ذذر دم ضذذعيد ضذذانى جذذٕيهي: انًُ ًذذاث اندٔنيذذتٔنهًسيذذد يذذٍ انخ الذذيم يُ ذذر دم ضذذعيد ضذذانى جذذٕيهي: انًُ ًذذاث اندٔنيذذت

 مم168168، ص، ص20012001
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 ػػ  الحرػػوؿ ىمػػس  ػػ  الحرػػوؿ ىمػػس   األممػػ األممػػ و ػػذا تتمهػػؿ  ػػ  حػػؽ المبعػػوث و ػػذا تتمهػػؿ  ػػ  حػػؽ المبعػػوث : : الحقــوق الماليــةالحقــوق الماليــة  -أأ
 والحؽ    التقاىد المعاا  .والحؽ    التقاىد المعاا  .  أجر وحؽ التعويض ىف إمآاا الخدمةأجر وحؽ التعويض ىف إمآاا الخدمة

ــة  -بب ــةالحقــوق االجتماعي وتاػػمؿ الحػػؽ  ػػ  االجػػازة و ػػ  الهػػماف االجتمػػاى  وتاػػمؿ الحػػؽ  ػػ  االجػػازة و ػػ  الهػػماف االجتمػػاى  : : الحقــوق االجتماعي
 والرىاية الرحية .والرىاية الرحية .

 ػ  حريػة الػرأي والفكػر  ػ  حريػة الػرأي والفكػر   األممػ األممػ وث وث تتمهؿ    حػؽ المبعػتتمهؿ    حػؽ المبعػ: : الحقوق السياسيةالحقوق السياسية  -جـجـ
 ال يا   وحقد    تكويف الجمعيات والمقابات .ال يا   وحقد    تكويف الجمعيات والمقابات .

: وياػػػػمؿ الحػػػؽ  ػػػػ  الػػػتظمـ امػػػػاـ : وياػػػػمؿ الحػػػؽ  ػػػػ  الػػػتظمـ امػػػػاـ الحـــق فــــي الحمايــــة االداريـــة والقضــــا يةالحـــق فــــي الحمايــــة االداريـــة والقضــــا ية  -دد
 .المحكمة االدارية الدولية التابعة لمممظمة الدولية المحكمة االدارية الدولية التابعة لمممظمة الدولية 

لعديد مػف لعديد مػف بالحقوؽ واالمتيازات ال ابقة يترتب ىميد ابالحقوؽ واالمتيازات ال ابقة يترتب ىميد ا  األمم األمم ولك  يتمتع المبعوث ولك  يتمتع المبعوث 
 الواجبات وكاالت  :الواجبات وكاالت  :

حيػث ياػمؿ التفػرغ الكامػؿ لموظيفػػة حيػث ياػمؿ التفػرغ الكامػؿ لموظيفػػة ، ، االلتـزام بالقيـام ببعبـال الوظيفـة الدوليــةااللتـزام بالقيـام ببعبـال الوظيفـة الدوليــة  -أأ
وال يقػوـ بػ ي ىمػؿ تخػػر إلػس جامػب ىممػد الػػوظيف  وال يقػوـ بػ ي ىمػؿ تخػػر إلػس جامػب ىممػد الػػوظيف  ، ، األممػػ األممػػ الدوليػة المموطػة بػالمبعوث الدوليػة المموطػة بػالمبعوث 

واف يكػػوف  ػػموكد اليقػػًا ويترػػؼ برػػفات تمكمػػد مػػف واف يكػػوف  ػػموكد اليقػػًا ويترػػؼ برػػفات تمكمػػد مػػف ، ، اال بػػ ذف الممظمػػة التػػ  يعمػػؿ بآػػااال بػػ ذف الممظمػػة التػػ  يعمػػؿ بآػػا
 ..((5))اا الوظيفة بعيدا ىف جميع الت هيرات الخارجية اا الوظيفة بعيدا ىف جميع الت هيرات الخارجية اداد

 ػالمبعوث ألممػ  يخهػع ل ػمطة  ػالمبعوث ألممػ  يخهػع ل ػمطة ، ، االلتزام بطاعة الرؤسال والوالل لممنظمـةااللتزام بطاعة الرؤسال والوالل لممنظمـة  -بب
ويكػػوف ىرهػػة لمم ػػايمة امػػاـ االمػػيف العػػاـ ىػػف االىمػػاؿ ويكػػوف ىرهػػة لمم ػػايمة امػػاـ االمػػيف العػػاـ ىػػف االىمػػاؿ ، ، المػػدير االىمػػس ممػػد ولقرارتػػدالمػػدير االىمػػس ممػػد ولقرارتػػد

 .((2))اد واال تقبللية اد واال تقبللية أي جآة اخرى بما يهمف الحيأي جآة اخرى بما يهمف الحي  إلسإلسالموكمة اليد واف يتجمب االمحياز الموكمة اليد واف يتجمب االمحياز 

 المبادئ ذات الطابع الدولي المبادئ ذات الطابع الدولي   -22

 يمػػا يتعمػػؽ بػػالوالا الػػدول   قػػد  يمػػا يتعمػػؽ بػػالوالا الػػدول   قػػد ، ، تاػػمؿ  ػػذا المبػػادئ بػػالوالا والحرػػامات الدوليػػةتاػػمؿ  ػػذا المبػػادئ بػػالوالا والحرػػامات الدوليػػة
 ػػالوالا  ػػالوالا ، ، الدوليػػة العديػػد مػػف الهػػمامات التػػ  تكفػػؿ الطػػابع الػػدول  لآػػاالدوليػػة العديػػد مػػف الهػػمامات التػػ  تكفػػؿ الطػػابع الػػدول  لآػػا  احاطػػت الوظيفػػةاحاطػػت الوظيفػػة

                                                           

 ( يٍ  ةحت يٕ  ي ا يى انًخحدة م( يٍ  ةحت يٕ  ي ا يى انًخحدة م22( يٍ انًادة )( يٍ انًادة )11يُ ر َص انًادة )يُ ر َص انًادة )( ( 1))

كهيذت كهيذت ، ، رضذانت ياجطذخيررضذانت ياجطذخير، ، د ابد ي: يطؤٔنيت انًٕ   اندٔني في ياذال انٕ ي ذت اندٔنيذتد ابد ي: يطؤٔنيت انًٕ   اندٔني في ياذال انٕ ي ذت اندٔنيذتثابج يحًثابج يحً( ( 2))

 مم  2121، ص، ص20012001، ، جايعت بيدادجايعت بيداد، ، انقإٌَانقإٌَ



 الدولي غير الطابع ذات المسلحة النزاعات ػي السالم حاللإ ػي ممياأل المبعوث دور 
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  مػػػف التجػػػرد والحياديػػػةمػػػف التجػػػرد والحياديػػػة    الػػػدول  يػػػراد بػػػد ت ديػػػد  ػػػذا المػػػوع مػػػف الوظػػػايؼ ىمػػػس لػػػدر ىػػػالالػػػدول  يػػػراد بػػػد ت ديػػػد  ػػػذا المػػػوع مػػػف الوظػػػايؼ ىمػػػس لػػػدر ىػػػال
 ..((5))والمزا ة والمزا ة 

 ػالوالا  ػالوالا ، ، وظيفتد    الممظمة تربم واجباتآا دوليةوظيفتد    الممظمة تربم واجباتآا دولية  األمم األمم  عمدما يت مـ المبعوث  عمدما يت مـ المبعوث 
لػػاموم  يتعمػػؽ ب ػػموؾ لػػاموم  يتعمػػؽ ب ػػموؾ   و ػػو التػػزاـو ػػو التػػزاـ، ، الػػدول   ػػو االيمػػاف بالمرػػالم العميػػا لمجماىػػة الدوليػػةالػػدول   ػػو االيمػػاف بالمرػػالم العميػػا لمجماىػػة الدوليػػة

مػػػة وال يعمػػػ  مػػػة وال يعمػػػ  بالممظمػػة ومفآػػػـو الػػػوالا لمممظبالممظمػػة ومفآػػػـو الػػػوالا لمممظ  األممػػػ األممػػػ الموظػػؼ ويػػػرتبط بعبللػػػة المبعػػػوث الموظػػؼ ويػػػرتبط بعبللػػػة المبعػػػوث 
واممػػا يعمػػ  امرػػرؼ الػػوالا لمممظمػػة بالقػػدر الػػبلـز واممػػا يعمػػ  امرػػرؼ الػػوالا لمممظمػػة بالقػػدر الػػبلـز ، ، بالهػػرورة تجػػردا مػػف والاا الػػوطم بالهػػرورة تجػػردا مػػف والاا الػػوطم 

 الممظمػػػػػة الدوليػػػػػة تقػػػػػـو  الممظمػػػػػة الدوليػػػػػة تقػػػػػـو ، ، ((2))ألداا م ػػػػػتمزمات الوظيفيػػػػػة الدوليػػػػػة الممػػػػػاط اليػػػػػد مآامآػػػػػا ألداا م ػػػػػتمزمات الوظيفيػػػػػة الدوليػػػػػة الممػػػػػاط اليػػػػػد مآامآػػػػػا 
وبالتػال  يتمتػػع وبالتػال  يتمتػػع ، ، بوظايفآػا كاػخص لػاموم  وتماهػؿ وظايفآػػا وظػايؼ الدولػة ذات ال ػيادةبوظايفآػا كاػخص لػاموم  وتماهػؿ وظايفآػػا وظػايؼ الدولػة ذات ال ػيادة

تتمتػػع الآييػػة  ػػ  ارض تتمتػػع الآييػػة  ػػ  ارض ))تيػػازات هػػد الػػدوؿ حػػددا ميهػػاؽ الممظمػػة بػػالقوؿ تيػػازات هػػد الػػدوؿ حػػددا ميهػػاؽ الممظمػػة بػػالقوؿ بحرػػامات وامبحرػػامات وام
 ..  ((3))كؿ ىهو مف اىهايآا بالمزايا واالىفااات الت  يتطمبآا تحقيؽ مقارد ا كؿ ىهو مف اىهايآا بالمزايا واالىفااات الت  يتطمبآا تحقيؽ مقارد ا 

  األمػػػػـاألمػػػػـيتبػػػػوأ مكامػػػػة مرمولػػػػة  ػػػػ  لمػػػػة الآػػػػـر االداري لبعهػػػػة يتبػػػػوأ مكامػػػػة مرمولػػػػة  ػػػػ  لمػػػػة الآػػػػـر االداري لبعهػػػػة   األممػػػػ األممػػػػ  ػػػػالمبعوث  ػػػػالمبعوث   
المآػاـ االداريػة بورػفد المآػاـ االداريػة بورػفد   ويجمع مف اجؿ ممار ة اخترارد واداا وظايفد بػيفويجمع مف اجؿ ممار ة اخترارد واداا وظايفد بػيف، ، المتحدةالمتحدة

وبيف مآاـ ال يا ة مابعػة مػف كومػد اخرػية دوليػة يممػ  وبيف مآاـ ال يا ة مابعػة مػف كومػد اخرػية دوليػة يممػ    الاخص االوؿ لبعهة الممظمةالاخص االوؿ لبعهة الممظمة
ىميػػػد مولفػػػد لػػػػدرًا كبيػػػرًا مػػػف اال ميػػػػة والتػػػ هير  ػػػػ  العبللػػػات الدوليػػػة مػػػػف اجػػػؿ تحقيػػػػؽ ىميػػػد مولفػػػد لػػػػدرًا كبيػػػرًا مػػػف اال ميػػػػة والتػػػ هير  ػػػػ  العبللػػػات الدوليػػػة مػػػػف اجػػػؿ تحقيػػػػؽ 

  األمػـاألمػـتحقيقآا الممظمة ح ب لرارات الميهػاؽ الخػاص بممظمػة تحقيقآا الممظمة ح ب لرارات الميهػاؽ الخػاص بممظمػة   إلسإلساال داؼ الت  ت عس اال داؼ الت  ت عس 
 دة .دة .المتحالمتح

   األممياألمميثاني: شروط تعيين المبعوث ثاني: شروط تعيين المبعوث   الفرعالفرع

، ، األممػ األممػ المتحػدة أي اػروط بخرػوص تعيػيف المبعػوث المتحػدة أي اػروط بخرػوص تعيػيف المبعػوث   األمػـاألمػـلـ يتهمف ميهاؽ لـ يتهمف ميهاؽ   
 ػ ف الاػروط الواجػب  ػ ف الاػروط الواجػب ، ، ولكومد يمهػؿ االمػيف العػاـ أو األمامػة العامػة ألكبػر ممظمػة دوليػةولكومد يمهػؿ االمػيف العػاـ أو األمامػة العامػة ألكبػر ممظمػة دوليػة

 عوث وكماعوث وكماببتو ر ا    االميف العاـ يمكف اف تكوف مدخبًل لتحديد اروط التعييف المتو ر ا    االميف العاـ يمكف اف تكوف مدخبًل لتحديد اروط التعييف الم

                                                           

 ( يٍ انًيثاق م( يٍ انًيثاق م100100( يٍ يادة )( يٍ يادة )11يُ ر ان قرة )يُ ر ان قرة )( ( 1))

 مم2424، ص، صدم ْديم لانج اناُابي: يصدر ضابقدم ْديم لانج اناُابي: يصدر ضابق( ( 2))

 ( يٍ ييثاق م( يٍ ييثاق م11(   )(   )105105يُ ر َص انًادة )يُ ر َص انًادة )( ( 3))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 ..((5))::يم يم 

ويتمتػػع بهقا ػػة ويتمتػػع بهقا ػػة ، ، أف يكػػوف اخرػػية دبموما ػػية بػػارزةأف يكػػوف اخرػػية دبموما ػػية بػػارزة  األممػػ األممػػ يتطمػػب  ػػ  المبعػػوث يتطمػػب  ػػ  المبعػػوث    -55
أها ة إلس ذلؾ يجب اف يكوف لد تبػوا ممارػب أها ة إلس ذلؾ يجب اف يكوف لد تبػوا ممارػب ، ، ىالية ودراية بالماكبلت العالميةىالية ودراية بالماكبلت العالمية

 أي الدولة الت  يحمؿ جم يتآا .أي الدولة الت  يحمؿ جم يتآا .، ، ر يعة    ال مؾ الدبموما      دولة االرؿر يعة    ال مؾ الدبموما      دولة االرؿ
لػػذا لػػذا ، ، الحركػػة والتمقػػؿ وح ػػب المآمػػة الموكمػػة اليػػدالحركػػة والتمقػػؿ وح ػػب المآمػػة الموكمػػة اليػػد  ممػػ ممػػ األاألتتطمػػب وظيفػػة المبعػػوث تتطمػػب وظيفػػة المبعػػوث    -22

 يجب اف يكوف  ميـ الج د وغير مراب ب ي مرض لد يعيقد ىف اداا وظيفتد .يجب اف يكوف  ميـ الج د وغير مراب ب ي مرض لد يعيقد ىف اداا وظيفتد .
لػػػذا يجػػػب أف لػػػذا يجػػػب أف ، ، األممػػػ األممػػػ تمعػػػب الرػػػفات الاخرػػػية دورًا كبيػػػرًا  ػػػ  مجػػػاح المبعػػػوث تمعػػػب الرػػػفات الاخرػػػية دورًا كبيػػػرًا  ػػػ  مجػػػاح المبعػػػوث    -33

ممػػا ي ػػاىد  ػػ  مجػػاح اترػػاالتد وخارػػة  ػػ  ممػػا ي ػػاىد  ػػ  مجػػاح اترػػاالتد وخارػػة  ػػ  ، ، يكػػوف يتمتػػع باخرػػية مػػؤهرة و عالػػةيكػػوف يتمتػػع باخرػػية مػػؤهرة و عالػػة
 قػػػػػػوة الحجػػػػػػة ورجاحػػػػػػة اآلراا  قػػػػػػوة الحجػػػػػػة ورجاحػػػػػػة اآلراا   مػػػػػػور ال يا ػػػػػػية والتػػػػػػ هير  ػػػػػػ  اطػػػػػػراؼ المزاىػػػػػػاتمػػػػػػور ال يا ػػػػػػية والتػػػػػػ هير  ػػػػػػ  اطػػػػػػراؼ المزاىػػػػػػاتاالاال

    مآامد .   مآامد .  األمم األمم وموهوىيتآا مف العوامؿ الم اىدة لمجاح المبعوث وموهوىيتآا مف العوامؿ الم اىدة لمجاح المبعوث 
يجػػػب أف يكػػػف حياديػػػًا اهمػػػاا ت ديػػػة واجباتػػػد يجػػػب أف يكػػػف حياديػػػًا اهمػػػاا ت ديػػػة واجباتػػػد ، ،  ػػػ  مآامػػػد ػػػ  مآامػػػد  األممػػػ األممػػػ لمجػػػاح المبعػػػوث لمجػػػاح المبعػػػوث    -44

، ، زاىػات الداخميػةزاىػات الداخميػةوخارػة  ػ  الموخارػة  ػ  الم، ، ولك  يتحقؽ لمممظمة ا دا آاولك  يتحقؽ لمممظمة ا دا آا، ، همف ىمؿ البعهةهمف ىمؿ البعهة
 ىميآا اف تبحث ىف االاخاص الحيادييف لمتو ط بيف اطراؼ المزاع .ىميآا اف تبحث ىف االاخاص الحيادييف لمتو ط بيف اطراؼ المزاع .

 املبحج الخاني
 اليون أمنىذجا  : األممياالطار التطبيقي لدور املبعىث 

لمػػػا لآػػػذا المػػػزاع مػػػف لمػػػا لآػػػذا المػػػزاع مػػػف ، ، يعػػػد الرػػػراع اليممػػػ  مػػػف أكهػػػر المزاىػػػات الداخميػػػة تعقيػػػداً يعػػػد الرػػػراع اليممػػػ  مػػػف أكهػػػر المزاىػػػات الداخميػػػة تعقيػػػداً   
، ، األ ػػػس الطايفيػػػة التػػػ  يقػػػوـ ىميآػػػا المػػػزاعاأل ػػػس الطايفيػػػة التػػػ  يقػػػوـ ىميآػػػا المػػػزاعو و ، ، تػػػ هيرات ىمػػػس ال ػػػاحتيف العربيػػػة والدوليػػػةتػػػ هيرات ىمػػػس ال ػػػاحتيف العربيػػػة والدوليػػػة

و ػػػ   ػػػذا و ػػػ   ػػػذا ، ، امػػػور زادت مػػػف حػػػدة التػػػوترامػػػور زادت مػػػف حػػػدة التػػػوتر  التػػػ  را قػػػت ماػػػوب المػػػزاعالتػػػ  را قػػػت ماػػػوب المػػػزاع  اإللميميػػػةاإللميميػػػةالتػػػدخبلت التػػػدخبلت 
ابتػػداًا بتحديػػد مفآػػوـ ابتػػداًا بتحديػػد مفآػػوـ ، ، المبحػػث  ػػمحاوؿ الولػػوؼ ىمػػد أ ػػـ المقػػاط التفرػػيمية لآػػذا المػػزاعالمبحػػث  ػػمحاوؿ الولػػوؼ ىمػػد أ ػػـ المقػػاط التفرػػيمية لآػػذا المػػزاع

مميػة التػ  رػدرت مميػة التػ  رػدرت القػرارات االالقػرارات اال، ، إىطػاا لمحػة ىػف طبيعػة المػزاع اليممػ إىطػاا لمحػة ىػف طبيعػة المػزاع اليممػ ، ، المػزاع الػداخم المػزاع الػداخم 
 زمة اليممية و و ما م تعرهد و ؽزمة اليممية و و ما م تعرهد و ؽدور المبعوهيف األممييف    االدور المبعوهيف األممييف    اال، ، بآذا الخروصبآذا الخروص

                                                           

إبذذراْيى ا ًذذد سذذهبي: انخُ ذذيى انذذدٔني )دراضذذت انُ ريذذت انعايذذت ٔانًُ ًذذاث اندٔنيذذت، دار إبذذراْيى ا ًذذد سذذهبي: انخُ ذذيى انذذدٔني )دراضذذت انُ ريذذت انعايذذت ٔانًُ ًذذاث اندٔنيذذت، دار يُ ذذر دم يُ ذذر دم ( ( 1))

، ٔكذذذكني دم يحًذذذد انحطذذذيُي انًصذذذهحي، ، ٔكذذذكني دم يحًذذذد انحطذذذيُي انًصذذذهحي، 404404، ص، ص18641864اناايعذذذت نهسبااذذذت ٔانُوذذذر، بيذذذرٔث، اناايعذذذت نهسبااذذذت ٔانُوذذذر، بيذذذرٔث، 

، ٔنًسيذذد يذذٍ انخ الذذيم ، ٔنًسيذذد يذذٍ انخ الذذيم 482482، ص، ص18681868انًُ ًذذاث اندٔنيذذت، دار انُٓضذذت انعربيذذت، ا ضذذكُدريت، انًُ ًذذاث اندٔنيذذت، دار انُٓضذذت انعربيذذت، ا ضذذكُدريت، 

 مم  3434ابي، يصدر ضابق، صابي، يصدر ضابق، صيُ ر دم ْديم لانج اناُيُ ر دم ْديم لانج اناُ
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 االت  :االت  :
 املطلب االول

 هفهىم النساع املسلح
ومفآػػػوـ المػػػزاع ومفآػػػوـ المػػػزاع ، ،  ػػػ   ػػػذا المطمػػػب  ػػػمحاوؿ تحديػػػد مفآػػػوـ المػػػزاع برػػػورة ىامػػػة ػػػ   ػػػذا المطمػػػب  ػػػمحاوؿ تحديػػػد مفآػػػوـ المػػػزاع برػػػورة ىامػػػة  

 الداخم  .الداخم  .

   مفهوم النزاعمفهوم النزاع: : الفرع االولالفرع االول

المػػػػزاع يعبػػػػر ىػػػػف حالػػػػة التعػػػػارض بػػػػيف االطػػػػراؼ  ػػػػ  المػػػػزاع يعبػػػػر ىػػػػف حالػػػػة التعػػػػارض بػػػػيف االطػػػػراؼ  ػػػػ    ابتػػػػداًا يمكػػػػف القػػػػوؿ افابتػػػػداًا يمكػػػػف القػػػػوؿ اف  
 يعػػرؼ ىمػػس امػػد الوهػػع  يعػػرؼ ىمػػس امػػد الوهػػع ، ، ىمػػس و ػػؽ ذلػػؾ يػػتـ تحديػػد المقرػػود بػػدىمػػس و ػػؽ ذلػػؾ يػػتـ تحديػػد المقرػػود بػػد، ، اال ػػداؼ والمرػػالماال ػػداؼ والمرػػالم

 ػػواا أكامػػت مجموىػػة لبميػػة أو ىرليػػة أو  ػػواا أكامػػت مجموىػػة لبميػػة أو ىرليػػة أو ، ، الػػذي تكػػوف  يػػد مجموىػػة معيمػػد مػػف اال ػػرادالػػذي تكػػوف  يػػد مجموىػػة معيمػػد مػػف اال ػػراد
مجموىػة أو مجموىػة أو تمخرط    تعارض مػع تمخرط    تعارض مػع ، ، لغوية أو مجموىة ديمية أو الترادية أو اجتماىيةلغوية أو مجموىة ديمية أو الترادية أو اجتماىية

 . .   ((5))مجموىات اخرى معيمة مف اجؿ تحقيؽ ا داؼ متمالهة مجموىات اخرى معيمة مف اجؿ تحقيؽ ا داؼ متمالهة 

ػػػرؼ المػػػزاع ىمػػػس امػػػد تمػػػازع بػػػيف اخرػػػيف او جمػػػاىتيف أو    ػػػرؼ المػػػزاع ىمػػػس امػػػد تمػػػازع بػػػيف اخرػػػيف او جمػػػاىتيف أو ومػػػف خػػػبلؿ ذلػػػؾ ىع ومػػػف خػػػبلؿ ذلػػػؾ ىع
ال ػػػػػػع  لتحقيػػػػػػؽ أ ػػػػػػداؼ غيػػػػػػر ال ػػػػػػع  لتحقيػػػػػػؽ أ ػػػػػػداؼ غيػػػػػػر   وحػػػػػػدتيف  يا ػػػػػػيتيف لم ػػػػػػيطرة ىمػػػػػػس مفػػػػػػس الآػػػػػػدؼ أووحػػػػػػدتيف  يا ػػػػػػيتيف لم ػػػػػػيطرة ىمػػػػػػس مفػػػػػػس الآػػػػػػدؼ أو

 (.(.2))متجام ةمتجام ة

 مفهوم النزاع المسمح الداخمي مفهوم النزاع المسمح الداخمي : : الفرع الثانيالفرع الثاني
أوؿ أوؿ ، ، ىف المعآد الدول  لدرا ة الحروب اال ميػةىف المعآد الدول  لدرا ة الحروب اال ميػة  59995999ر الرادر ىاـ ر الرادر ىاـ يعد القرايعد القرا  

لػػرار ىمػػس م ػػتوى  قػػد القػػاموف الػػدول  لوهػػع االطػػار القػػاموم  لممزاىػػات الم ػػمحة غيػػر لػػرار ىمػػس م ػػتوى  قػػد القػػاموف الػػدول  لوهػػع االطػػار القػػاموم  لممزاىػػات الم ػػمحة غيػػر 
 . .   ((3))الدولية الدولية 

 األمراألمر، ، كما اف  ذا القرار لـ يعِط تعريؼ محدد لممزاىات الم محة غير الدوليةكما اف  ذا القرار لـ يعِط تعريؼ محدد لممزاىات الم محة غير الدولية  
                                                           

انكٕيذج انكٕيذج ، ، 11طط، ، حرجًت ٔنيذد ابذد انحذيحرجًت ٔنيذد ابذد انحذي، ، دٔرحي جيًص: انُ رياث انًخضاربت في انع ساث اندٔنيتدٔرحي جيًص: انُ رياث انًخضاربت في انع ساث اندٔنيت( ( 1))

 مم  140140، ص، ص18651865

 مم8484، ص، صانًصدر ضابقانًصدر ضابق( ( 2))

كهيذت كهيذت ، ، أطرٔ ذت دكخذٕراأطرٔ ذت دكخذٕرا، ، بٍ ايطى زايذد: انخًييذس بذيٍ انُسااذاث انًطذهحت اندٔنيذت ٔغيذر اندٔنيذتبٍ ايطى زايذد: انخًييذس بذيٍ انُسااذاث انًطذهحت اندٔنيذت ٔغيذر اندٔنيذت-( ( 3))

 مم3232صص، ، 20142014اناساةر اناساةر ، ، ير بطكرِير بطكرِجايعت يحًد خضجايعت يحًد خض، ، انحقٕقانحقٕق



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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  لحػػؿ المزاىػػات بػػالطرؽلحػػؿ المزاىػػات بػػالطرؽ  حديػػد المركػػز القػػاموم  كمػػدخؿحديػػد المركػػز القػػاموم  كمػػدخؿالػػذي اىطػػس لمبػػاحهيف حيػػزًا  ػػ  تالػػذي اىطػػس لمبػػاحهيف حيػػزًا  ػػ  ت
ومػا تركتػد  ػذا المزاىػات مػف ايػبلـ ومػا تركتػد  ػذا المزاىػات مػف ايػبلـ   59455945ال ممية وخارػة بعػد الحػرب العالميػة الهاميػة ال ممية وخارػة بعػد الحػرب العالميػة الهاميػة 

   ػذا ػذا، ، لمبارية متمهمة بكهرة الهحايا وامتاار ا وتراىد خطورتآػا ىمػس الم ػتوى العػالم لمبارية متمهمة بكهرة الهحايا وامتاار ا وتراىد خطورتآػا ىمػس الم ػتوى العػالم 
 (.(.5))  59755975ما اكدا المؤتمر الدبموما   ىاـ ما اكدا المؤتمر الدبموما   ىاـ 

بػػػاحهيف مػػػف يػػػرى بػػػ ف المػػػزاع الم ػػػمم الػػػداخم  أو ػػػع مػػػف الحػػػرب بػػػاحهيف مػػػف يػػػرى بػػػ ف المػػػزاع الم ػػػمم الػػػداخم  أو ػػػع مػػػف الحػػػرب  مػػػاؾ مػػػف ال مػػػاؾ مػػػف ال  
 (.(.2))لذا ىرؼ ب مد كؿ مزاع يحرؿ داخؿ حدود الدولة الواحدة لذا ىرؼ ب مد كؿ مزاع يحرؿ داخؿ حدود الدولة الواحدة ، ، اال ميةاال مية

كمػػا ىر ػػت ىمػػس امآػػا المزاىػػات التػػ  تهػػور بػػيف طػػر يف داخػػؿ الدولػػة  يحتكمػػاف كمػػا ىر ػػت ىمػػس امآػػا المزاىػػات التػػ  تهػػور بػػيف طػػر يف داخػػؿ الدولػػة  يحتكمػػاف   
ية ية إم ػػػامإم ػػػامهػػػارًا هػػػارًا واترػػػا آا بالعموميػػػة واال ػػػتمرار ويترتػػػب ىميآػػػا أواترػػػا آا بالعموميػػػة واال ػػػتمرار ويترتػػػب ىميآػػػا أ، ، القػػػوة الم ػػػمحةالقػػػوة الم ػػػمحة  إلػػػسإلػػػس يآػػػا  يآػػػا 

امتػداد تهار ػا إلػس الػدوؿ امتػداد تهار ػا إلػس الػدوؿ   إمكاميػةإمكاميػةوتعجػز  ػمطة الدولػة مػف ال ػيطرة ىميآػا مػع وتعجػز  ػمطة الدولػة مػف ال ػيطرة ىميآػا مػع ، ، و يا يةو يا ية
 (.(.3))المجاورة المجاورة 

كمػػا أف  مػػاؾ مػػف الفقػػد مػػف ىر آػػا ىمػػس أمآػػا مػػزاع يتميػػز بطػػابع جمػػاى  وحػػد كمػػا أف  مػػاؾ مػػف الفقػػد مػػف ىر آػػا ىمػػس أمآػػا مػػزاع يتميػػز بطػػابع جمػػاى  وحػػد   
ادمػػس مػػف التمظػػيـ بػػدوف اىتبػػار لمػػدة المػػزاع أو  ػػيطرة المتمػػرديف ىمػػس جػػزا مػػف المػػػيـ ادمػػس مػػف التمظػػيـ بػػدوف اىتبػػار لمػػدة المػػزاع أو  ػػيطرة المتمػػرديف ىمػػس جػػزا مػػف المػػػيـ 

 (.(.4))  الدولةالدولة

 قػد حػدد المقرػود  قػد حػدد المقرػود ، ، 59775977اما البروتوكوؿ الهام  الممحؽ باتفاليات جميػؼ لعػاـ اما البروتوكوؿ الهام  الممحؽ باتفاليات جميػؼ لعػاـ   
   المزاىات الحارمة داخؿ الميـ احػدى الػدوؿ    المزاىات الحارمة داخؿ الميـ احػدى الػدوؿ ))بالمزاىات الم محة غير الدولية بالقوؿ بالمزاىات الم محة غير الدولية بالقوؿ 

بػػيف القػػوات الحكوميػػة ولػػوات م ػػمحة مماػػقة أو جماىػػات مظاميػػة اخػػرى تمػػارس تحػػت بػػيف القػػوات الحكوميػػة ولػػوات م ػػمحة مماػػقة أو جماىػػات مظاميػػة اخػػرى تمػػارس تحػػت 
مػف االلمػيـ وت ػتطيع القيػاـ بعمميػات ى ػكرية متوارػمة مػف االلمػيـ وت ػتطيع القيػاـ بعمميػات ى ػكرية متوارػمة ليادا م ؤولة م يطرة ىمس جزا ليادا م ؤولة م يطرة ىمس جزا 

 ( .( .5))  ((ومم قةومم قة
                                                           

ساضى ابراْيى يخعب :دٔر انًاهذص ا يذٍ فذي ح عيذم اتنيذاث اندٔنيذت انًطذهحت نًعاناذت انُسااذاث ساضى ابراْيى يخعب :دٔر انًاهذص ا يذٍ فذي ح عيذم اتنيذاث اندٔنيذت انًطذهحت نًعاناذت انُسااذاث -( ( 1))

 مم1818، ص، ص20142014، ، رضانت ياجطخير / كهيت انحقٕق جايعت انورق ا ٔضظرضانت ياجطخير / كهيت انحقٕق جايعت انورق ا ٔضظ، ، انًطهحت غير اندٔنيتانًطهحت غير اندٔنيت

، ، 20102010، ، اًذذاٌاًذذاٌ، ، ار انثقافذذت نهُوذذرار انثقافذذت نهُوذذردد، ، 11طط، ، دم ضذذٓيم ان ذذخ ٔ  :انقذذإٌَ انذذدٔني فذذي زيذذٍ انطذذهىدم ضذذٓيم ان ذذخ ٔ  :انقذذإٌَ انذذدٔني فذذي زيذذٍ انطذذهى( ( 2))

 مم633633صص

، ، ابد انر ًٍ زيداٌ يطعد: حدخم ا يذى انًخحذدة فذي انُسااذاث انًطذهحت غيذر طاث انسذابي انذدٔنيابد انر ًٍ زيداٌ يطعد: حدخم ا يذى انًخحذدة فذي انُسااذاث انًطذهحت غيذر طاث انسذابي انذدٔني( ( 3))

   5454، ص، ص20032003، ، يصريصر، ، دار اناايعت اناديدةدار اناايعت اناديدة

كهيذذت كهيذذت ، ، رضذذانت ياجطذذخيررضذذانت ياجطذذخير، ، يانذذي ابذذاش جيثذذٕو: انخُ ذذيى انقذذإََي نهُسااذذاث انًطذذهحت غيذذر اندٔنيذذتيانذذي ابذذاش جيثذذٕو: انخُ ذذيى انقذذإََي نهُسااذذاث انًطذذهحت غيذذر اندٔنيذذت( ( 4))

 م م   148148، ص، ص20122012، ، ٌ جايعت بابمٌ جايعت بابمانقإَانقإَ

 مم  18441844( يٍ انبرٔحٕكٕل ا ضافي نعاو ( يٍ انبرٔحٕكٕل ا ضافي نعاو 11يُ ر في انًادة )يُ ر في انًادة )( ( 5))



 الدولي غير الطابع ذات المسلحة النزاعات ػي السالم حاللإ ػي ممياأل المبعوث دور 
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أما    مطاؽ القػاموف الػدول   آمػاؾ تطػابؽ بػيف المػزاع الم ػمم الػداخم  والحػرب أما    مطاؽ القػاموف الػدول   آمػاؾ تطػابؽ بػيف المػزاع الم ػمم الػداخم  والحػرب   
وتقػـو وتقػـو ، ، تجػري  ػ  اطػار الدولػة الواحػدةتجػري  ػ  اطػار الدولػة الواحػدة  لػذا ىر ػت ب مآػا العمميػات العداييػة التػ لػذا ىر ػت ب مآػا العمميػات العداييػة التػ ، ، اال ميةاال مية

 (.(.5))ؿ الدولة بآدؼ الوروؿ إلس ال مطة ؿ الدولة بآدؼ الوروؿ إلس ال مطة ىمدما يمج  أطراؼ المزاع إلس ال بلح داخىمدما يمج  أطراؼ المزاع إلس ال بلح داخ

مف خبلؿ ما تقدـ يجب توا ر اػروط موهػوىية متعػددة لكػ  يورػؼ ب مػد مػزاع مف خبلؿ ما تقدـ يجب توا ر اػروط موهػوىية متعػددة لكػ  يورػؼ ب مػد مػزاع   
 ..((2))م مم ذو طبيعة غير دولية و ذا الاروط    م مم ذو طبيعة غير دولية و ذا الاروط    

اف يقػػع المػػزاع الم ػػمم داخػػػؿ ألمػػيـ الدولػػة بػػيف القػػػوات الم ػػمحة  ػػ  مقابػػؿ تمظػػػيـ اف يقػػع المػػزاع الم ػػمم داخػػػؿ ألمػػيـ الدولػػة بػػيف القػػػوات الم ػػمحة  ػػ  مقابػػؿ تمظػػػيـ    -55
دـ مػػػػف التمظػػػػيـ ولي ػػػػت جماىػػػػة دـ مػػػػف التمظػػػػيـ ولي ػػػػت جماىػػػػة معػػػارض ى ػػػػكري او اػػػػبد ى ػػػػكري بم ػػػػتوى متقػػػمعػػػارض ى ػػػػكري او اػػػػبد ى ػػػػكري بم ػػػػتوى متقػػػ

  وهوية . وهوية .
أف ت ػػيطر الجماىػػة الم ػػمحة المعارهػػة أو المتمػػردة ىمػػس جػػزا مػػف ألمػػيـ الدولػػة أف ت ػػيطر الجماىػػة الم ػػمحة المعارهػػة أو المتمػػردة ىمػػس جػػزا مػػف ألمػػيـ الدولػػة    -22

 دوف المظر إلس طبيعة تمؾ ال يطرة ى كرية كامت أـ مدمية تدير اؤومآا بذاتآا .دوف المظر إلس طبيعة تمؾ ال يطرة ى كرية كامت أـ مدمية تدير اؤومآا بذاتآا .
اف ترؿ العمميات القتالية بيف الطر يف إلس حد معيف مف الج امة و الخطػورة لػذا اف ترؿ العمميات القتالية بيف الطر يف إلس حد معيف مف الج امة و الخطػورة لػذا    -33

 يعتػػػد ب ىمػػػاؿ الاػػػغب المتفرلػػػة أو ىمميػػػات التخريػػػب التػػػ  يمكػػػف اف تحػػػدث  ػػػ   يعتػػػد ب ىمػػػاؿ الاػػػغب المتفرلػػػة أو ىمميػػػات التخريػػػب التػػػ  يمكػػػف اف تحػػػدث  ػػػ  الال
 كهير مف الدوؿ . كهير مف الدوؿ . 

وىمػس رػعيد وىمػس رػعيد ، ، ومف خبلؿ ما تػـ ىرهػد مػف تعريفػات ىمػس رػعيد الفقػد القػاموم ومف خبلؿ ما تػـ ىرهػد مػف تعريفػات ىمػس رػعيد الفقػد القػاموم 
مجػػػد ا مجػػػد ا   ومػػػا تػػػـ ىرهػػػد مػػػف اػػػروط موهػػػوىية خارػػػة بػػػالمزاع الػػػدول ومػػػا تػػػـ ىرهػػػد مػػػف اػػػروط موهػػػوىية خارػػػة بػػػالمزاع الػػػدول ، ، القػػػاموف الػػػدول القػػػاموف الػػػدول 

 محاوؿ درا تد مف الماحية التطبيقية .محاوؿ درا تد مف الماحية التطبيقية .و و ما  و و ما  ، ، ممطبقة ىمس الحالة اليمميةممطبقة ىمس الحالة اليممية
 املطلب الخاني

 طبيعت النساع اليوني

 ػػ   ػػذا المطمػػب  ػػمعرض برػػورة مخترػػرة لطبيعػػة المػػزاع اليممػػ  ممػػذ امػػدالع  ػػ   ػػذا المطمػػب  ػػمعرض برػػورة مخترػػرة لطبيعػػة المػػزاع اليممػػ  ممػػذ امػػدالع   
المتحػدة ودور ػا  ػ  المتحػدة ودور ػا  ػ    األمـاألمـ، ، المبادرة الخميجيةالمبادرة الخميجية، ، المظا رات المطالبة برحيؿ الرييس اليمم المظا رات المطالبة برحيؿ الرييس اليمم 
  ذا المزاع و و ما  وؼ معرهد تباىًا: ذا المزاع و و ما  وؼ معرهد تباىًا:

                                                           

، ، أطرٔ ذت دكخذٕراِأطرٔ ذت دكخذٕراِ، ، خاند ضهًاٌ جٕاد:  ًايت انًدَييٍ في زياٌ انُسااذاث انًطذهحت غيذر اندٔنيذتخاند ضهًاٌ جٕاد:  ًايت انًدَييٍ في زياٌ انُسااذاث انًطذهحت غيذر اندٔنيذت( ( 1))

 مم  2020، ص، ص20052005، ، جايعت بيدادجايعت بيداد، ، كهيت انقإٌَكهيت انقإٌَ

، ، نًطذذهحت غيذذر اندٔنيذذت ٔاثذذرِ اهذذى حكيي ٓذذا انقذذإََينًطذذهحت غيذذر اندٔنيذذت ٔاثذذرِ اهذذى حكيي ٓذذا انقذذإََيابذذد انطذذ و ا ًذذد ًْذذاظ: ي ٓذذٕو انُسااذذاث اابذذد انطذذ و ا ًذذد ًْذذاظ: ي ٓذذٕو انُسااذذاث ا( ( 2))

 مم1212ص ص ، ، 20112011، ، انًاهت ا ردَيت في انقإٌَ ٔانعهٕو انطياضيتانًاهت ا ردَيت في انقإٌَ ٔانعهٕو انطياضيت



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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بػػة برحيػػؿ الػػرييس اليممػػ  بػػة برحيػػؿ الػػرييس اليممػػ  احتجاجػػات مطالاحتجاجػػات مطال  29552955اػػآدت الػػيمف  ػػ  بدايػػة العػػاـ اػػآدت الػػيمف  ػػ  بدايػػة العػػاـ   
ولمحيمولة دوف اال لتاؿ بيف ابماا ولمحيمولة دوف اال لتاؿ بيف ابماا ، ، ودخوؿ اليمف    أزمة  يا يةودخوؿ اليمف    أزمة  يا ية  ((ىم  ىبد اهلل رالمىم  ىبد اهلل رالم))

حيػػػث بػػػادرت الػػػدوؿ الخميجيػػػة ممهمػػػة حيػػػث بػػػادرت الػػػدوؿ الخميجيػػػة ممهمػػػة ، ، الػػػوطف تػػػدخمت لػػػوى خارجيػػػة  ػػػ  االزمػػػة اليمميػػػةالػػػوطف تػػػدخمت لػػػوى خارجيػػػة  ػػػ  االزمػػػة اليمميػػػة
  إلػػسإلػػسداىمػػة إلػس العمػؿ دوف تحػػوؿ االحتجاجػات داىمػػة إلػس العمػؿ دوف تحػػوؿ االحتجاجػات بالعربيػة ال ػعودية ودوؿ خميجيػػة اخػرى بالعربيػة ال ػعودية ودوؿ خميجيػػة اخػرى 

وبماركة اممية جاات المبادرة الخميجية بعػد هبلهػة ااػآر مػف امػدالع االزمػة وبماركة اممية جاات المبادرة الخميجية بعػد هبلهػة ااػآر مػف امػدالع االزمػة ، ، مزاع م مممزاع م مم
  ىػػػػمدما اجػػتػمعػػػت االطػػػراؼ المػػتػمػازىػػػة  ػػػػ  الػػيػمػػػف  ػػػ  الػعػػارػمػػػة الػ ػعػوديػػػػػةىػػػػمدما اجػػتػمعػػػت االطػػػراؼ المػػتػمػازىػػػة  ػػػػ  الػػيػمػػػف  ػػػ  الػعػػارػمػػػة الػ ػعػوديػػػػػة، ، اليممػػػػيةاليممػػػػية

تػػػػ  تهػػػػممت بمػػػػودًا خم ػػػػة يمكػػػػف تحديػػػػد ا تػػػػ  تهػػػػممت بمػػػػودًا خم ػػػػة يمكػػػػف تحديػػػػد ا والوال  29552955/ / 5555/ /   2323والتوليػػػػع ىميآػػػػا  ػػػػ  والتوليػػػػع ىميآػػػػا  ػػػػ  
 (.(.5))باآلت باآلت 

 الحفاظ ىمس وحدة اليمف وا تقرارا. الحفاظ ىمس وحدة اليمف وا تقرارا.    -55
 تمبية طموحات الاعب اليمم  مف خبلؿ التغيير واالربلح .تمبية طموحات الاعب اليمم  مف خبلؿ التغيير واالربلح .   -22
 امتقاؿ ال مطة بطريقة  م ة وأممد تجمب اليمف .امتقاؿ ال مطة بطريقة  م ة وأممد تجمب اليمف .   -33
 التزاـ االطراؼ بإزالة ىمررا التوتر  يا يًا وأمميًا.التزاـ االطراؼ بإزالة ىمررا التوتر  يا يًا وأمميًا.   -44
 ـ مف خبلؿ تعآدات تعطس لآذا الغرض .ـ مف خبلؿ تعآدات تعطس لآذا الغرض .ولؼ جميع ااكاؿ االمتقاولؼ جميع ااكاؿ االمتقا   -55

 ػػعت إلػػس ا اػػاؿ  ػػعت إلػػس ا اػػاؿ   مجحػػت المبػػادرة الخميجيػػة رغػػـ كػػؿ المحػػاوالت الخارجيػػة التػػ مجحػػت المبػػادرة الخميجيػػة رغػػـ كػػؿ المحػػاوالت الخارجيػػة التػػ   
، ، وتاػػػكيؿ حكومػػػة توا ػػػؽ وازالػػػة مظػػػا ر التػػػوتروتاػػػكيؿ حكومػػػة توا ػػػؽ وازالػػػة مظػػػا ر التػػػوتر، ،  ػػػذا المبػػػادرة  ػػػ  ىمميػػػة مقػػػؿ ال ػػػمطة ػػػذا المبػػػادرة  ػػػ  ىمميػػػة مقػػػؿ ال ػػػمطة

، ، كالواليػػات المتحػػدة وادوؿ اخػػرىكالواليػػات المتحػػدة وادوؿ اخػػرى، ، والحيمولػػة دوف الترػػادـ مػػف اجػػؿ زىزىػػت اال ػػتقراروالحيمولػػة دوف الترػػادـ مػػف اجػػؿ زىزىػػت اال ػػتقرار
ومػف خػبلؿ  ػذا ومػف خػبلؿ  ػذا ، ، خض  ذا الدور مف خبلؿ اآللية التمفيذية االممية لممبػادرة الخميجيػةخض  ذا الدور مف خبلؿ اآللية التمفيذية االممية لممبػادرة الخميجيػةتمتم

االليػػة ىممػػت  ػػذا الػػدوؿ إلػػس اىػػادة االحتقػػاف والرػػداـ بػػيف االطػػراؼ ويمكػػف القػػوؿ اف االليػػة ىممػػت  ػػذا الػػدوؿ إلػػس اىػػادة االحتقػػاف والرػػداـ بػػيف االطػػراؼ ويمكػػف القػػوؿ اف 
مػػف مػػف ، ، اآلليػػة التمفيذيػػة االمميػػة جػػاات لتقػػويض المبػػادرة الخميجيػػة وا راغآػػا مػػف محتوا ػػااآلليػػة التمفيذيػػة االمميػػة جػػاات لتقػػويض المبػػادرة الخميجيػػة وا راغآػػا مػػف محتوا ػػا

بااللتفػػاؼ بااللتفػػاؼ   أخػػذتأخػػذتبيممػػا بيممػػا ، ، ىمػػس مقػػؿ ال ػػمطة  ػػ  الاػػؽ االوؿىمػػس مقػػؿ ال ػػمطة  ػػ  الاػػؽ االوؿاذا ىممػػت اذا ىممػػت ، ، خػػبلؿ تجزيتآػػاخػػبلؿ تجزيتآػػا
ىمػػػػس المبػػػػادرة ىػػػػف طريػػػػؽ ادارة الحػػػػوار بمػػػػا يقهػػػػ  لمرهػػػػوخ تحػػػػت اػػػػروط وممػػػػاورات ىمػػػػس المبػػػػادرة ىػػػػف طريػػػػؽ ادارة الحػػػػوار بمػػػػا يقهػػػػ  لمرهػػػػوخ تحػػػػت اػػػػروط وممػػػػاورات 

، ، والتػػ  ال تعتػػرؼ بكيػػاف دولػػة اليمميػػةوالتػػ  ال تعتػػرؼ بكيػػاف دولػػة اليمميػػة، ، الجماىػػات المتمػػردة التػػ  تػػـ ااػػراكآا  ػػ  الحػػوارالجماىػػات المتمػػردة التػػ  تػػـ ااػػراكآا  ػػ  الحػػوار
  ((ات المتحػدة )جيرالػدات المتحػدة )جيرالػدبالتم ػيؽ مػع  ػفير الواليػبالتم ػيؽ مػع  ػفير الواليػ  (()جماؿ بف ىمػر)جماؿ بف ىمػر  األمم األمم ولعب المبعوث ولعب المبعوث 
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ممػػا يؤكػػد ىػػدـ حياديػػة المبعػػوث ممػػا يؤكػػد ىػػدـ حياديػػة المبعػػوث ، ، مقطػػة البدايػػةمقطػػة البدايػػة  إلػػسإلػػسدورًا  ػػمبيًا  ػػ  اىػػادة االزمػػة اليمميػػة دورًا  ػػمبيًا  ػػ  اىػػادة االزمػػة اليمميػػة 
 الػػدوؿ المآيممػػػة ىمػػس ال ػػػاحة الدوليػػة ىممػػػت ىمػػس ايجػػػاد  الػػدوؿ المآيممػػػة ىمػػس ال ػػػاحة الدوليػػة ىممػػػت ىمػػس ايجػػػاد ، ،  ػػػ  االزمػػة اليمميػػػة ػػػ  االزمػػة اليمميػػػة  األممػػ األممػػ 

مظمة  يا ػية تجمػع الجماىػات االمفرػالية الم ػمحة مػع القػوى ال يا ػية التػ  تقػؼ مػع مظمة  يا ػية تجمػع الجماىػات االمفرػالية الم ػمحة مػع القػوى ال يا ػية التػ  تقػؼ مػع 
ومقػؿ الرػراع مػف ومقػؿ الرػراع مػف ، ، حؿ و ط بػيف الوحػدة واالمفرػاؿحؿ و ط بػيف الوحػدة واالمفرػاؿ  إلسإلسدة اليمف مف اجؿ الوروؿ دة اليمف مف اجؿ الوروؿ وحوح

رراع بيف  مطة ومعارهة إلس رراع ىمس ا س جغرا ية امال  وجموب  وتغذيػة  ػذا رراع بيف  مطة ومعارهة إلس رراع ىمس ا س جغرا ية امال  وجموب  وتغذيػة  ػذا 
، ، الرراع والحيمولػة دوف توا ػؽ بػيف االطػراؼ المختمفػة وارػبم الحػوار يآػدد وحػدة الػيمفالرراع والحيمولػة دوف توا ػؽ بػيف االطػراؼ المختمفػة وارػبم الحػوار يآػدد وحػدة الػيمف

لعرليػػة والطايفيػػة واحػػداث الفوهػػس ال يا ػػية لعرليػػة والطايفيػػة واحػػداث الفوهػػس ال يا ػػية الػػذي  ػػاىد ىمػػس تغذيػػة التطمعػػات االػػذي  ػػاىد ىمػػس تغذيػػة التطمعػػات ا  األمػػراألمػػر
التػػػ  ىقػػػػدت الماػػػآد ال يا ػػػػ   ػػػػ  الػػػيمف وماػػػػوب الحػػػػػػرب اال ػػميػػػػػػػة التػػػػػػػ  ىػػػرػػػفػػػػػت التػػػ  ىقػػػػدت الماػػػآد ال يا ػػػػ   ػػػػ  الػػػيمف وماػػػػوب الحػػػػػػرب اال ػػميػػػػػػػة التػػػػػػػ  ىػػػرػػػفػػػػػت 

 (.(.5))بالوحػػدة اليػػممػػية بالوحػػدة اليػػممػػية 

مػػف خػػبلؿ مػػا تقػػدـ ذكػػرا مجػػد أف التػػدخبلت الخارجيػػة العربيػػة ممآػػا واالجمبيػػة لػػد مػػف خػػبلؿ مػػا تقػػدـ ذكػػرا مجػػد أف التػػدخبلت الخارجيػػة العربيػػة ممآػػا واالجمبيػػة لػػد   
اهػا ة إلػس اهػا ة إلػس ، ، زيػادة التػوتر وااللتتػاؿ بػيف ابمػااازيػادة التػوتر وااللتتػاؿ بػيف ابمػاااىقدت مف االزمة اليمميػة و ػاىدت ىمػس ىقدت مف االزمة اليمميػة و ػاىدت ىمػس 

 ػػػػ  ادارة االزمػػػػة ممػػػػا ياػػػػكؿ خػػػػروج ىػػػػف  ػػػػ  ادارة االزمػػػػة ممػػػػا ياػػػػكؿ خػػػػروج ىػػػػف   األممػػػػ األممػػػػ الػػػػدور ال ػػػػمب  الػػػػذي لعبػػػػة المبعػػػػوث الػػػػدور ال ػػػػمب  الػػػػذي لعبػػػػة المبعػػػػوث 
 ..  األمم األمم الحيادية الت  يجب اف يترؼ بآا المبعوث الحيادية الت  يجب اف يترؼ بآا المبعوث 

 املطلب الخالج
 املتحدة اخلاصت بالنساع اليوني األهنقراراث 

داث التػ  اػآد ا الػيمف خػبلؿ ال ػموات داث التػ  اػآد ا الػيمف خػبلؿ ال ػموات المتحدة حاهرا    كؿ االحالمتحدة حاهرا    كؿ االح  األمـاألمـكامت كامت   
 ػػواا ىمػػس رػػعيد لراراتآػػا الرػػادرة ىػػف مجمػػس االمػػف لحمايػػة المػػدمييف ودىػػـ  ػػواا ىمػػس رػػعيد لراراتآػػا الرػػادرة ىػػف مجمػػس االمػػف لحمايػػة المػػدمييف ودىػػـ ، ، ال ػػابقةال ػػابقة

أو مػف خػبلؿ تعيػيف مبعػوث أو مػف خػبلؿ تعيػيف مبعػوث ، ،  يػد يػد  واألمػفواألمػفالحوارات بػيف االطػراؼ المتمازىػة لعػودة ال ػمـ الحوارات بػيف االطػراؼ المتمازىػة لعػودة ال ػمـ 
    ػذا المطمػب  ػمحاوؿ ا ػتعراض ألبػرز القػرارات     ػذا المطمػب  ػمحاوؿ ا ػتعراض ألبػرز القػرارات ، ، خاص الآلميف العاـ لاؤوف اليمفخاص الآلميف العاـ لاؤوف اليمف

 (.(.2)): : الخارة بالمزاع اليمم الخارة بالمزاع اليمم 
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المتحػػدة  م ػػمة مػػف القػػرارات لمعالجػػة االزمػػة اليمميػػة ممػػذ امػػدالع المتحػػدة  م ػػمة مػػف القػػرارات لمعالجػػة االزمػػة اليمميػػة ممػػذ امػػدالع   األمػػـاألمػػـارػػدرت ارػػدرت 
  2525(  ػ  (  ػ  29542954))لػرار مجمػس االمػف رلػـ لػرار مجمػس االمػف رلػـ ، ، وابػرز  ػذا القػراراتوابػرز  ػذا القػرارات، ، 29552955االزمة    ىاـ االزمة    ىاـ 

، ،   المتػد ور  المتػد ورم ػامم ػاممعالجػة الوهػع اإلمعالجػة الوهػع اإل  إلػسإلػس  الذي دىا  يػدالذي دىا  يػد، ، 29552955تاريف االوؿ مف العاـ تاريف االوؿ مف العاـ 
والعمػػؿ ىمػػس زيػػادة العمػػؿ الػػدول  مػػف اجػػؿ وهػػع حػػد لمعمػػؼ والعمػػؿ ىمػػس ولػػؼ كامػػؿ والعمػػؿ ىمػػس زيػػادة العمػػؿ الػػدول  مػػف اجػػؿ وهػػع حػػد لمعمػػؼ والعمػػؿ ىمػػس ولػػؼ كامػػؿ 

الػػػذي اىػػػرب  يػػػد الػػػذي اىػػػرب  يػػػد   29522952حزيػػػراف حزيػػػراف   5252 ػػػ   ػػػ    ((29552955كػػػذلؾ القػػػرار رلػػػـ )كػػػذلؾ القػػػرار رلػػػـ )، ، االطػػػبلؽ المػػػاراالطػػػبلؽ المػػػار
    م امم امالمجتمع الدول  ىف لمقد الاديد ىمس الوهع ال يا   واالمم  وااللترادي و اإلالمجتمع الدول  ىف لمقد الاديد ىمس الوهع ال يا   واالمم  وااللترادي و اإل

كما امد حث االطراؼ    الرراع اليمم  لمقيػاـ بػدور كامػؿ و عػاؿ  ػ  تمفيػذ كما امد حث االطراؼ    الرراع اليمم  لمقيػاـ بػدور كامػؿ و عػاؿ  ػ  تمفيػذ ، ،   اليمف  اليمف  
  ((جمػػػاؿ بػػػف ىمػػػرجمػػػاؿ بػػػف ىمػػػر))وتكميػػػؼ الدبموما ػػػ  المغربػػػ  وتكميػػػؼ الدبموما ػػػ  المغربػػػ  ، ، اتفػػػاؽ االمتقػػػاؿ ال يا ػػػ   ػػػ  الػػػببلداتفػػػاؽ االمتقػػػاؿ ال يا ػػػ   ػػػ  الػػػببلد

 مبعوهًا خارًا لؤلميف العاـ إلس اليمف. مبعوهًا خارًا لؤلميف العاـ إلس اليمف. 

و ػػػػو لػػػرار ممػػػػـز جػػػػاا تحػػػػت الفرػػػػؿ و ػػػػو لػػػرار ممػػػػـز جػػػػاا تحػػػػت الفرػػػػؿ ، ، 29542954، ، اػػػػباطاػػػػباط  2626(  ػػػػ  (  ػػػػ  25492549القػػػرار )القػػػرار )  
اذ حذر القرار مف اتخاذ تدابير كتجميد االمواؿ وحظػر اذ حذر القرار مف اتخاذ تدابير كتجميد االمواؿ وحظػر ، ، المتحدةالمتحدة  األمـاألمـع مف ميهاؽ ع مف ميهاؽ ال ابال اب
هػػد مػػف يعرلػػؿ العمميػػة ال يا ػػية  ػػ  الػػيمف ممػػا ياػػكؿ دىمػػًا لمػػرييس اليممػػ  . هػػد مػػف يعرلػػؿ العمميػػة ال يا ػػية  ػػ  الػػيمف ممػػا ياػػكؿ دىمػػًا لمػػرييس اليممػػ  . ، ، ال ػػفرال ػػفر

  5555(  ػ  (  ػ  22952295))التخاذ اجرااات حقيقة باتجاا تمفيذ مخرجات الحوار الػوطم  . القػرار التخاذ اجرااات حقيقة باتجاا تمفيذ مخرجات الحوار الػوطم  . القػرار 
الحػػػػػوهييف ب ػػػػػحب الم ػػػػػمحيف مػػػػػف المؤ  ػػػػػات الحػػػػػوهييف ب ػػػػػحب الم ػػػػػمحيف مػػػػػف المؤ  ػػػػػات   الػػػػػذي طالػػػػػب جماىػػػػػةالػػػػػذي طالػػػػػب جماىػػػػػة، ، 29552955، ، اػػػػػباطاػػػػػباط

وا ػػتمكر القػػرار اىمػػاؿ العمػػؼ لتحقيػػؽ اال ػػداؼ ال يا ػػية والمطالبػػة لآػػـ  ػػ  وا ػػتمكر القػػرار اىمػػاؿ العمػػؼ لتحقيػػؽ اال ػػداؼ ال يا ػػية والمطالبػػة لآػػـ  ػػ  ، ، الحكوميػػةالحكوميػػة
 االمخراط    مفاوهات ال بلـ .االمخراط    مفاوهات ال بلـ .

    ذا القرار تـ تخويؿ الدوؿ الخميجية     ذا القرار تـ تخويؿ الدوؿ الخميجية ، ، 29552955مي اف مي اف   5454(    (    22562256القرار )القرار )  
كمػا كمػا   ((ىارػفة الحػـزىارػفة الحػـز)) ػ  العمميػة الع ػكرية  ػ  العمميػة الع ػكرية بمااًا ىمس مقترح مقدـ مف  ذا الدوؿ بالبػدا بمااًا ىمس مقترح مقدـ مف  ذا الدوؿ بالبػدا 

بولػؼ القتػػاؿ و ػحب لػواتآـ مػػف الممػاطؽ التػ   رهػػو بولػؼ القتػػاؿ و ػحب لػواتآـ مػػف الممػاطؽ التػ   رهػػو   ((الحػوهيفالحػوهيف))طالػب القػوات المتمػػردةطالػب القػوات المتمػػردة
اهػػا ة إلػػس  ػػرض ىقوبػػات جديػػدة تمهمػػت  ػػ  تجميػػد اررػػدا وحظػػر اهػػا ة إلػػس  ػػرض ىقوبػػات جديػػدة تمهمػػت  ػػ  تجميػػد اررػػدا وحظػػر ، ،  ػػيطرتآـ ىميآػػا ػػيطرتآـ ىميآػػا

و ػػرض حظػػر ىمػػس و ػػرض حظػػر ىمػػس ، ، ال ػػفر إلػػس الخػػارج لػػبعض العمارػػر المتورطػػة  ػػ  المػػزاع اليممػػ ال ػػفر إلػػس الخػػارج لػػبعض العمارػػر المتورطػػة  ػػ  المػػزاع اليممػػ 
وحث االطراؼ ىمس االمتهاؿ لبللتزامات الدولية بموجب وحث االطراؼ ىمس االمتهاؿ لبللتزامات الدولية بموجب ، ، جماىة الحوه  بال بلحجماىة الحوه  بال بلح  تزويدتزويد

  الواجبة التطبيؽالواجبة التطبيؽ  م افم افولاموف حقوؽ اإلولاموف حقوؽ اإل، ،   م امم امواحكاـ القاموف الدول  اإلواحكاـ القاموف الدول  اإل، ، القاموف الدول القاموف الدول 
وحرمػػػة المبػػػام  وحرمػػػة المبػػػام  ، ، وتقػػػديـ الم ػػػاىداتوتقػػػديـ الم ػػػاىدات، ، والتػػػزاـ جميػػػع االطػػػراؼ بكفالػػػة  ػػػبلمة المػػػدمييفوالتػػػزاـ جميػػػع االطػػػراؼ بكفالػػػة  ػػػبلمة المػػػدمييف
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مػػيف العػػاـ بتكهيػػؼ الم ػػاى  الحميػػدة إلتاحػػػة ا ػتيػمػػػاؼ ىمميػػة مػػيف العػػاـ بتكهيػػؼ الم ػػاى  الحميػػدة إلتاحػػػة ا ػتيػمػػػاؼ ىمميػػة ومطالبػػة االومطالبػػة اال، ، الدبموما ػػيةالدبموما ػػية
 االمتقاؿ ال يا   . االمتقاؿ ال يا   . 

اذ دىػػا  ػػذا القػػرار االمػػيف العػػاـ لؤلمػػـ اذ دىػػا  ػػذا القػػرار االمػػيف العػػاـ لؤلمػػـ ، ، 29562956مي ػػاف مي ػػاف   2525(  ػػ  (  ػػ  22562256القػػرار )القػػرار )  
يومًا لمم اىدة    تمفيذ الخارطة المتعمقػة بام ػحاب يومًا لمم اىدة    تمفيذ الخارطة المتعمقػة بام ػحاب   3939المتحدة إلس وهع خطة خبلؿ المتحدة إلس وهع خطة خبلؿ 

كما دىا القرار كما دىا القرار ، ، ات الدولة وا تيماؼ العممية ال يا يةات الدولة وا تيماؼ العممية ال يا يةالمميايات وت ميـ اال محة ومؤ  المميايات وت ميـ اال محة ومؤ  
 جميع االطراؼ االلتزاـ الكامؿ بتمفيذ اتفاؽ ولؼ االىماؿ القتالية . جميع االطراؼ االلتزاـ الكامؿ بتمفيذ اتفاؽ ولؼ االىماؿ القتالية . 

الػذي اكػد ىمػس حظػر اال ػمحة وال ػفر الػذي اكػد ىمػس حظػر اال ػمحة وال ػفر ، ، 29572957، ، اػباطاػباط  2323(  ػ  (  ػ  23422342القرار )القرار )  
 ..29542954مف ىاـ مف ىاـ   25492549وتجميد االروؿ العايدة لؤل راد ىمبًل بالقرار وتجميد االروؿ العايدة لؤل راد ىمبًل بالقرار 

الػػذي دىػػا االطػػراؼ إلػػس احتػػراـ الػػذي دىػػا االطػػراؼ إلػػس احتػػراـ ، ، 29582958، ، كػػاموف االوؿكػػاموف االوؿ  2525(  ػػ  (  ػػ  24245555القػرار )القػرار )  
يومػًا باػكؿ تلػ  يومػًا باػكؿ تلػ    3939ولؼ اطبلؽ المار    الحديدة باكؿ كامؿ ومار  ريؽ مرالبد لمدا ولؼ اطبلؽ المار    الحديدة باكؿ كامؿ ومار  ريؽ مرالبد لمدا 

 لدىػـ التػطػبػيػؽ الكػامػؿ لبلتػفػػاؽ .لدىػـ التػطػبػيػؽ الكػامػؿ لبلتػفػػاؽ .

ممخػػػص ممػػػا تقػػػدـ رػػػعوبة وتعقيػػػد االزمػػػة اليمميػػػة الػػػذي ىك ػػػتد كهػػػرة القػػػرارات ممخػػػص ممػػػا تقػػػدـ رػػػعوبة وتعقيػػػد االزمػػػة اليمميػػػة الػػػذي ىك ػػػتد كهػػػرة القػػػرارات   
ية التػ  يعياػآا ية التػ  يعياػآا م ػامم ػامـ ت ػتطع ايجػاد حمػوؿ لآػذا الرػراع وزيػادة االزمػة اإلـ ت ػتطع ايجػاد حمػوؿ لآػذا الرػراع وزيػادة االزمػة اإلاالممية الت  لػاالممية الت  لػ

  ولػاموف   ولػاموف م ػامم ػامالمدمييف    ظؿ الرراع القايـ وكهرة الخرولات لقواىد القاموف الػدول  اإلالمدمييف    ظؿ الرراع القايـ وكهرة الخرولات لقواىد القاموف الػدول  اإل
   مما يعرض حػيػػاة الػمدمػيػيف لػمخطر .مما يعرض حػيػػاة الػمدمػيػيف لػمخطر .  م افم افحقوؽ اإلحقوؽ اإل

 املطلب الرابع
 اليونيت األزهت إدارةملتحدة يف ا األهندور 

مػػػف خػػػبلؿ كهػػرة المبعػػػوهيف الخارػػػيف بػػػاألميف العػػػاـ األمػػػـ مػػػف خػػػبلؿ كهػػرة المبعػػػوهيف الخارػػػيف بػػػاألميف العػػػاـ األمػػػـ   األممػػػ األممػػػ ظآػػر الػػػدور ظآػػر الػػػدور   
و ػو مػا  ػوؼ معرهػد  ػ   ػذا المطمػب و ػو مػا  ػوؼ معرهػد  ػ   ػذا المطمػب ، ، المتحدة إليجاد الحموؿ ال ممية لبلزمػة اليمميػةالمتحدة إليجاد الحموؿ ال ممية لبلزمػة اليمميػة

وبيػاف ا ػـ العوامػؿ المػؤهرة وبيػاف ا ػـ العوامػؿ المػؤهرة ، ، أوالأوالمف خبلؿ ا تعراض دور المبعوهيف األممييف    الػيمف مف خبلؿ ا تعراض دور المبعوهيف األممييف    الػيمف 
 اليمف هاميًا:اليمف هاميًا:   ىمؿ المبعوهيف األممييف       ىمؿ المبعوهيف األممييف    
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يو ػػػػد االمػػػػيف العػػػػاـ لؤلمػػػػـ المتحػػػػدة العاػػػػرات مػػػػف المبعػػػػوهيف  ػػػػمويًا إلػػػػس بػػػػؤر يو ػػػػد االمػػػػيف العػػػػاـ لؤلمػػػػـ المتحػػػػدة العاػػػػرات مػػػػف المبعػػػػوهيف  ػػػػمويًا إلػػػػس بػػػػؤر   
والمزاىػات الداخميػة التػ  تاػآد ا والمزاىػات الداخميػة التػ  تاػآد ا ، ، الرراىات والمزاىات الم ممة    مختمػؼ دوؿ العػالـالرراىات والمزاىات الم ممة    مختمػؼ دوؿ العػالـ
خروص مف اكهر الدوؿ الت  تاآد خروص مف اكهر الدوؿ الت  تاآد ممطقة الارؽ االو ط والممطقة العربية ىمس وجد الممطقة الارؽ االو ط والممطقة العربية ىمس وجد ال

وىمس رغـ مف كهرة المبعوهيف األممييف إلس الػدوؿ التػ  تاػآد مهػؿ  ػذا وىمس رغـ مف كهرة المبعوهيف األممييف إلس الػدوؿ التػ  تاػآد مهػؿ  ػذا ، ، مزاىات داخميةمزاىات داخمية
وتعد اليمف مف بيف تمؾ الدوؿ وتعد اليمف مف بيف تمؾ الدوؿ ، ، المزاىات اال امآا لـ تكف مو قة    امآايآا أو الحد ممآاالمزاىات اال امآا لـ تكف مو قة    امآايآا أو الحد ممآا

  األمػػػـاألمػػػـتػػػدخمت تػػػدخمت ، ، وال يػػػزاؿ م ػػػتمرًا لحػػػد االفوال يػػػزاؿ م ػػػتمرًا لحػػػد االف، ، 29552955التػػػ  تاػػػآد مزاىػػػًا داخميػػػًا ممػػػذ ىػػػاـ التػػػ  تاػػػآد مزاىػػػًا داخميػػػًا ممػػػذ ىػػػاـ 
 (.(.5))  الػمػتحػػدةالػمػتحػػدة  األمـاألمـ( مف مػيػهػاؽ ( مف مػيػهػاؽ 5555( الفرؿ )( الفرؿ )595595المتحدة بمااًا ىمس مص المػػادة )المتحدة بمااًا ىمس مص المػػادة )

مػف لبػؿ االمػيف العػاـ األمػـ المتحػدة مػف لبػؿ االمػيف العػاـ األمػـ المتحػدة   ((جماؿ بف ىمرجماؿ بف ىمر))أو د أو د ، ، 29522952//88//22بت ريم بت ريم   
ممار ػػػة دورا  ػػػ  ادارة االزمػػػة ممار ػػػة دورا  ػػػ  ادارة االزمػػػة   األممػػػ األممػػػ بػػػدأ المبعػػػوث بػػػدأ المبعػػػوث ، ، ليكػػػوف اوؿ المبعػػػوهيف إلػػػس الػػػيمفليكػػػوف اوؿ المبعػػػوهيف إلػػػس الػػػيمف

وا ػتطاع اف يمعػب وا ػتطاع اف يمعػب   العمؿ ىمػس ايجاد  بؿ لموروؿ إلس الحمػوؿ المما بػػػػة لػػػآاالعمؿ ىمػس ايجاد  بؿ لموروؿ إلس الحمػوؿ المما بػػػػة لػػػآاو و ، ، اليمميةاليممية
والتوليػع ىمػس المبػادرة الخميجيػة التػ  مآػػدت والتوليػع ىمػس المبػادرة الخميجيػة التػ  مآػػدت ، ، دورًا ايجابيػًا  ػ  امجػاح اتفػاؽ مقػؿ ال ػمطةدورًا ايجابيػًا  ػ  امجػاح اتفػاؽ مقػؿ ال ػمطة

والحيمولػػػة دوف تحػػػوؿ االزمػػػة اليمػػػػػمية إلػػػس مػػػػػزاع والحيمولػػػة دوف تحػػػوؿ االزمػػػة اليمػػػػػمية إلػػػس مػػػػػزاع ، ، لعمميػػػة التحػػػوؿ ال يا ػػػ   ػػػ  الػػػيمفلعمميػػػة التحػػػوؿ ال يا ػػػ   ػػػ  الػػػيمف
ىبػد ىبػد ))  ىف ال مطة لمايبدىف ال مطة لمايبد  ((ىم  ىبد اهلل رالمىم  ىبد اهلل رالم))، ، الرييس اليمم الرييس اليمم   مف خبلؿ تمازؿمف خبلؿ تمازؿ، ، داخػم داخػم 

 ػػػ  امآػػػاا التمػػػرد الع ػػػكري لقايػػػد القػػػوة  ػػػ  امآػػػاا التمػػػرد الع ػػػكري لقايػػػد القػػػوة   األممػػػ األممػػػ كمػػػا مجػػػم المبعػػػوث كمػػػا مجػػػم المبعػػػوث ، ، ((الآػػػادي ممرػػػورالآػػػادي ممرػػػور
كمػػػا كمػػػا ، ، بعػػػد اف ر ػػػض ت ػػػميـ الممرػػػب لمقايػػػد الػػػذي ىيمػػػد الػػػرييس الجديػػػد لمػػػيمفبعػػػد اف ر ػػػض ت ػػػميـ الممرػػػب لمقايػػػد الػػػذي ىيمػػػد الػػػرييس الجديػػػد لمػػػيمف، ، الجويػػػةالجويػػػة

/ / 33//5858الػػػػذي ىقػػػػد  ػػػػ  الػػػػذي ىقػػػػد  ػػػػ  ىمػػػػس ادارة مػػػػؤتمر الحػػػػوار الػػػػوطم  ىمػػػػس ادارة مػػػػؤتمر الحػػػػوار الػػػػوطم    األممػػػػ األممػػػػ ااػػػػرؼ المبعػػػػوث ااػػػػرؼ المبعػػػػوث 
ولػػػػػػػادة التمػػػػػػػرد المتمهمػػػػػػػة بحركػػػػػػػة امرػػػػػػػار اهلل ولػػػػػػػادة التمػػػػػػػرد المتمهمػػػػػػػة بحركػػػػػػػة امرػػػػػػػار اهلل ، ، بماػػػػػػػاركة الفرلػػػػػػػاا ال يا ػػػػػػػييفبماػػػػػػػاركة الفرلػػػػػػػاا ال يا ػػػػػػػييف، ، 29532953

 ..((2))  29542954//99//2525ومف هـ التوليع ىمس اتفاؽ ال مـ والاراكة    ومف هـ التوليع ىمس اتفاؽ ال مـ والاراكة    ، ، ((الحوهيوفالحوهيوف))

رغـ الدىـ رغـ الدىـ ، ، يمكف القوؿ اف اتفاؽ ال مـ والاراكة لـ يتـ تطبيقد ىمس ارض الوالعيمكف القوؿ اف اتفاؽ ال مـ والاراكة لـ يتـ تطبيقد ىمس ارض الوالع  
دوف اف يكػػػوف دوف اف يكػػػوف ، ، احكػػػـ الحوهيػػػوف لبهػػػتآـ ىمػػػس العارػػػمة اليمميػػػةاحكػػػـ الحوهيػػػوف لبهػػػتآـ ىمػػػس العارػػػمة اليمميػػػة  لآػػػذا االتفػػػاؽلآػػػذا االتفػػػاؽ  األممػػػ األممػػػ 

(  ػػ  (  ػػ  25492549))ىمػػس الػػرغـ مػػف رػػدور القػػرار ىمػػس الػػرغـ مػػف رػػدور القػػرار ، ،  مػػاؾ اىتػػراض مػػف لبػػؿ المجتمػػع الػػدول  مػػاؾ اىتػػراض مػػف لبػػؿ المجتمػػع الػػدول 

                                                           

 ( يُّ م ( يُّ م 1515( يٍ ييثاق ا يى انًخحدة ان صم )( يٍ ييثاق ا يى انًخحدة ان صم )101101يُ ر َص انًادة )يُ ر َص انًادة )( ( 11))  

(2) wiki , https://// ar.m.wikepedea.org .  13.7-2019 
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الػػذي لػػـ يوجػػد اي ادامػػد لؤلطػػراؼ المتمػػردة الػػذي لػػـ يوجػػد اي ادامػػد لؤلطػػراؼ المتمػػردة ، ، ىػػف مجمػػس االمػػف الػػدول ىػػف مجمػػس االمػػف الػػدول   29542954//22//5757
خػػبلؿ المبعػػوث خػػبلؿ المبعػػوث ممػػا يعكػػس طبيعػػة الػػدور الػػذي لعبتػػد الػػدوؿ الكبػػرى مػػف ممػػا يعكػػس طبيعػػة الػػدور الػػذي لعبتػػد الػػدوؿ الكبػػرى مػػف ، ، ىمػػس االتفػػاؽىمػػس االتفػػاؽ

  األمػػراألمػػر، ، اذ ىػػد الحوهيػػوف المبػػادرة الخميجيػػة الغيػػةاذ ىػػد الحوهيػػوف المبػػادرة الخميجيػػة الغيػػة، ،  ػػ  امآػػاا المبػػادرة الخميجيػػة ػػ  امآػػاا المبػػادرة الخميجيػػة  األممػػ األممػػ 
وترػػػريحاتد محػػػؿ امتقػػػاد مػػػف لبػػػؿ الػػػدوؿ وترػػػريحاتد محػػػؿ امتقػػػاد مػػػف لبػػػؿ الػػػدوؿ   األممػػػ األممػػػ الػػػذي جعػػػؿ مػػػف ترػػػر ات المبعػػػوث الػػػذي جعػػػؿ مػػػف ترػػػر ات المبعػػػوث 

بعػػدـ الحياديػػة  ػػ  التعامػػؿ مػػع بعػػدـ الحياديػػة  ػػ  التعامػػؿ مػػع   األممػػ األممػػ الراىيػػة لممبػػادرة الخميجيػػة التػػ  اتآمػػت المبعػػوث الراىيػػة لممبػػادرة الخميجيػػة التػػ  اتآمػػت المبعػػوث 
ممػا جعمػد اخرػًا غيػر مرغػوب  يػد لػدى بعػض االطػراؼ ال يا ػية  ػ  ممػا جعمػد اخرػًا غيػر مرغػوب  يػد لػدى بعػض االطػراؼ ال يا ػية  ػ  ، ، االزمة اليمميةاالزمة اليممية

/ / 5959و ػ  و ػ  ، ، اليمف واتآامد باالمحياز لؤلطػراؼ المتمػردة ىمػس ال ػمطة المتمهمػة بػالحوهييفاليمف واتآامد باالمحياز لؤلطػراؼ المتمػردة ىمػس ال ػمطة المتمهمػة بػالحوهييف
اال اف  ػػذا المحادهػػات لػػـ اال اف  ػػذا المحادهػػات لػػـ ، ، اجػػراا محادهػػات  يا ػػيةاجػػراا محادهػػات  يا ػػية  األممػػ األممػػ بػػدأ المبعػػوث بػػدأ المبعػػوث ، ، 29552955/ / 55

الػذي الػذي   األمراألمر، ، االم حاب مف العارمةاالم حاب مف العارمةو و ، ،  ؾ الحرار ىف مقر الريا ة اليممية ؾ الحرار ىف مقر الريا ة اليممية  إلسإلسترؿ ترؿ 
تاػػكيؿ تحػػالؼ ىربػػ  بقيػػادة المممكػػة العربيػػة ال ػػعودية تاػػكيؿ تحػػالؼ ىربػػ  بقيػػادة المممكػػة العربيػػة ال ػػعودية   إلػػسإلػػسد ػػع بػػدوؿ التعػػاوف الخميجػػ  د ػػع بػػدوؿ التعػػاوف الخميجػػ  

 )).5((((ىارفة الحـزىارفة الحـز))  اطمؽ ىميد ا ـاطمؽ ىميد ا ـ  29552955/ / 33/ / 2626      

مػف خػبلؿ امآػاا مػف خػبلؿ امآػاا ، ، مجحت  يا ة الدوؿ الكبرى    زيػادة رلعػة الرػراع وديمومتػدمجحت  يا ة الدوؿ الكبرى    زيػادة رلعػة الرػراع وديمومتػد  
اهػػفاا الاػػرىية لؤلطػػراؼ اهػػفاا الاػػرىية لؤلطػػراؼ ، ، ع ىمػػس اتفػػاؽ الاػػراكة وال ػػبلـع ىمػػس اتفػػاؽ الاػػراكة وال ػػبلـبعػػد التوليػػبعػػد التوليػػ، ، المبػػادرة الخميجيػػةالمبػػادرة الخميجيػػة

الذي د ػع بالػدوؿ الخميجيػة إلػس التػدخؿ الع ػكري ومػع بػدأ الذي د ػع بالػدوؿ الخميجيػة إلػس التػدخؿ الع ػكري ومػع بػدأ   األمراألمر، ، المتمردة ىمس ال مطةالمتمردة ىمس ال مطة
ماػيرًا إلػس اف االطػراؼ ال يا ػية ماػيرًا إلػس اف االطػراؼ ال يا ػية ، ، ا تقالتدا تقالتد  األمم األمم ىممية ىارفة الحـز اىمف المبعوث ىممية ىارفة الحـز اىمف المبعوث 

لوال التدخؿ العرب  الذي تقودا لوال التدخؿ العرب  الذي تقودا ، ، ــ   اليمف كامت لاب لو يف مف االتفاؽ ىمس  بلـ داي   اليمف كامت لاب لو يف مف االتفاؽ ىمس  بلـ داي
بػػدأت بػػدأت   ((جمػػاؿ بػػف ىمػػرجمػػاؿ بػػف ىمػػر))  األممػػ األممػػ وبعػػد امآػػاا مآمػػة المبعػػوث وبعػػد امآػػاا مآمػػة المبعػػوث ، ، المممكػػة العربيػػة ال ػػعوديةالمممكػػة العربيػػة ال ػػعودية

ا ماىيؿ ولد ا ماىيؿ ولد ))مرحمة جديدة مف المباحهات ومبعوهًا جديدًا لؤلميف العاـ لبلـ المتحدة  و مرحمة جديدة مف المباحهات ومبعوهًا جديدًا لؤلميف العاـ لبلـ المتحدة  و 
 ).2((((الايم احمدالايم احمد

، ، وليػػػًا بعػػػد ىارػػػفة الحػػػـزوليػػػًا بعػػػد ىارػػػفة الحػػػـزبعػػػد اف ارػػػبم الرػػػراع اليممػػػ  ذو طابعػػػًا الميميػػػًا ودبعػػػد اف ارػػػبم الرػػػراع اليممػػػ  ذو طابعػػػًا الميميػػػًا ود  
بػدأ المجتمػع الػدول  بػدأ المجتمػع الػدول  ، ، و احة لترفية الح ػابات بػيف الػدوؿ المػؤهرة ىمػس ال ػاحة اليمميػةو احة لترفية الح ػابات بػيف الػدوؿ المػؤهرة ىمػس ال ػاحة اليمميػة

، ، 29552955/ / 44//5454(    (    22562256))  لذا جاا القرارلذا جاا القرار، ، باتخاذ خطوات الدارة رراع طويؿ االمدباتخاذ خطوات الدارة رراع طويؿ االمد

                                                           

(1)  wiki ,https://// ar.m wikedia.org . 

(2) https://// www.raialyoum.com . 
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ال ػابؽ الحيمولػة دوف المػزاع ال ػابؽ الحيمولػة دوف المػزاع   األممػ األممػ ممآدًا لآػذا المرحمػة  بعػد أف كامػت مآمػة المبعػوث ممآدًا لآػذا المرحمػة  بعػد أف كامػت مآمػة المبعػوث 
  الجديػػد تتمهػػؿ  ػػػ الجديػػد تتمهػػؿ  ػػػ   األممػػ األممػػ ارػػبحت مآمػػة المبعػػػوث ارػػبحت مآمػػة المبعػػػوث ، ، الم ػػمم بػػيف االطػػراؼ  ػػػ  الػػيمفالم ػػمم بػػيف االطػػراؼ  ػػػ  الػػيمف

المتحػػدة المتحػػدة   األمػػـاألمػػـلػػذا دىػػت لػػذا دىػػت ، ، كيفيػػة ادارة المػػزاع الم ػػمم بػػيف االطػػراؼ المتمازىػػة  ػػ  الػػيمفكيفيػػة ادارة المػػزاع الم ػػمم بػػيف االطػػراؼ المتمازىػػة  ػػ  الػػيمف
والدىوة إلس والدىوة إلس ، ، واار ت ىمس مؤتمر الحوار اليمم     جميؼ المقر العاـ لبلتحاد االورب واار ت ىمس مؤتمر الحوار اليمم     جميؼ المقر العاـ لبلتحاد االورب 

ممػا اهػفس الاػرىية لئلىمػاؿ ممػا اهػفس الاػرىية لئلىمػاؿ ، ، الحكومػة اليمميػة والمتمػرديفالحكومػة اليمميػة والمتمػرديفاجراا محادهات مبااػرة بػيف اجراا محادهات مبااػرة بػيف 
ومطػػالبتآـ اجػػراا المحادهػػات مػػع لػػادة ومطػػالبتآـ اجػػراا المحادهػػات مػػع لػػادة ، ، التػػ  لػػاـ بآػػا المتمػػردوف ىمػػس ال ػػمطة  ػػ  الػػيمفالتػػ  لػػاـ بآػػا المتمػػردوف ىمػػس ال ػػمطة  ػػ  الػػيمف

الذي الذي   األمراألمر، ، التحالؼ العرب  برورة مباارة دوف الدخوؿ بمحادهات مع الحكومة اليمميةالتحالؼ العرب  برورة مباارة دوف الدخوؿ بمحادهات مع الحكومة اليممية
 ).5((ادى إلس  ػاؿ المػػحادهات والمؤتمرادى إلس  ػاؿ المػػحادهات والمؤتمر

، ، 29562956//44/ / 2525مباحهػػػات ال ػػػبلـ التػػػ  جػػػرت  ػػػ  الكويػػػت لمفتػػػرة مػػػف مباحهػػػات ال ػػػبلـ التػػػ  جػػػرت  ػػػ  الكويػػػت لمفتػػػرة مػػػف كمػػػا اف كمػػػا اف   
 ػػػ  م ػػػعس إليجػػػاد اتفػػػاؽ حػػػوؿ الم ػػػايؿ  ػػػ  م ػػػعس إليجػػػاد اتفػػػاؽ حػػػوؿ الم ػػػايؿ ، ، ولمػػػدة هبلهػػػة ااػػػآرولمػػػدة هبلهػػػة ااػػػآر، ، المتحػػػدةالمتحػػػدة  األمػػػـاألمػػػـبرىايػػػة برىايػػػة 

، ، ايجػػاد حمػػوؿ لآػػاايجػػاد حمػػوؿ لآػػا  إلػػسإلػػسلػػـ ترػػؿ لػػـ ترػػؿ ، ، وت ػػميـ ال ػػبلحوت ػػميـ ال ػػبلح، ، واالم ػػحابواالم ػػحاب، ، المتعمقػػة با ػػتعادة الدولػػةالمتعمقػػة با ػػتعادة الدولػػة
اىمػف ىػػف اىمػف ىػػف   29562956//88//66و ػػ  و ػػ  ، ، ففممػا ىقػد مػػف الماػآد ال يا ػػ  والمػزاع الم ػمم  ػػ  الػيمممػا ىقػد مػػف الماػآد ال يا ػػ  والمػزاع الم ػمم  ػػ  الػيم

وىمػػػس اهػػػر ذلػػػؾ لػػػدـ وىمػػػس اهػػػر ذلػػػؾ لػػػدـ ، ، حمػػػوؿ لبلزمػػػة اليمميػػػةحمػػػوؿ لبلزمػػػة اليمميػػػة  إلػػػسإلػػػس اػػػؿ محادهػػػات الكويػػػت  ػػػ  التورػػػؿ  اػػػؿ محادهػػػات الكويػػػت  ػػػ  التورػػػؿ 
داىيػًا داىيػًا ، ، خطػة ال ػبلـ االمميػة باػ ف الػيمفخطػة ال ػبلـ االمميػة باػ ف الػيمف  (()ا ماىيؿ ولػد الاػيم احمػد)ا ماىيؿ ولػد الاػيم احمػد  األمم األمم المبعوث المبعوث 

واال ػتفادة مػف الػدىـ الػدول  والعربػ  واال ػتفادة مػف الػدىـ الػدول  والعربػ  ، ، هػرورة التعامػؿ إليجػاب هػرورة التعامػؿ إليجػاب   إلػسإلػساالطراؼ المتمازىة االطراؼ المتمازىة 
  ب ػػببب ػػبب، ، اال اف  ػػذا الخطػػة لػػـ تػػر  المػػوراال اف  ػػذا الخطػػة لػػـ تػػر  المػػور، ، والعمػػؿ ىمػػس االمتقػػاؿ ال يا ػػ  ال ػػمم والعمػػؿ ىمػػس االمتقػػاؿ ال يا ػػ  ال ػػمم ، ، لآػػالآػػا

ية  ػػػػ  ية  ػػػػ  م ػػػػامم ػػػػاموالمعمػػػػاة اإلوالمعمػػػػاة اإل  لت ػػػػتمر بػػػػذلؾ دوامػػػػة الرػػػػراعلت ػػػػتمر بػػػػذلؾ دوامػػػػة الرػػػػراع، ، ر ػػػػض االطػػػػراؼ المتمازىػػػػة لآػػػػار ػػػػض االطػػػػراؼ المتمازىػػػػة لآػػػػا
 (.(.2))اليمفاليمف

حمػػوؿ لؤلزمػػة اليمميػػة ال يعمػػ  مآايػػة دور حمػػوؿ لؤلزمػػة اليمميػػة ال يعمػػ  مآايػػة دور   إلػػسإلػػساف  اػػؿ المحادهػػات  ػػ  الورػػوؿ اف  اػػؿ المحادهػػات  ػػ  الورػػوؿ   
مػارتف غريفػت( مبعوهػًا امميػًا مػارتف غريفػت( مبعوهػًا امميػًا ))تـ تعييف تـ تعييف ، ، 29582958//22//5555 ف   ف    المتحدة واميمآا العاـالمتحدة واميمآا العاـ  األمـاألمـ

بػػدأت مرحمػػة بػػدأت مرحمػػة ، ، ومػػع تبػػوا المبعػػوث الجديػػدومػػع تبػػوا المبعػػوث الجديػػد  ((ا ػػماىيؿ ولػػد الاػػيم احمػػدا ػػماىيؿ ولػػد الاػػيم احمػػد))خارػػًا خمفػػًا ؿ خارػػًا خمفػػًا ؿ 
، ، ية التػػ  يتعػػرض لآػػا ال ػػكاف المػػدمييفية التػػ  يتعػػرض لآػػا ال ػػكاف المػػدمييفم ػػامم ػػاملمعالجػػة االزمػػة اإللمعالجػػة االزمػػة اإل، ، جديػػدة مػػف المحادهػػاتجديػػدة مػػف المحادهػػات

                                                           

(1) https:////ar.m.wikipedia.org .   

))2) https:////m.dw.com .  

https://ar.m.wikipedia.org/
https://m.dw.com/
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، ، م ػػػػػافم ػػػػػافتعمػػػػػؽ بحقػػػػػوؽ اإلتعمػػػػػؽ بحقػػػػػوؽ اإلوكػػػػػؿ مػػػػػا يوكػػػػػؿ مػػػػػا ي، ، والمجاىػػػػػة والتآجيػػػػػروالمجاىػػػػػة والتآجيػػػػػر، ، جػػػػػراا العمميػػػػػات الع ػػػػػكريةجػػػػػراا العمميػػػػػات الع ػػػػػكرية
   ػػ  ظػػؿ غيػػاب الدولػػة و ػػطوة الممياػػيات    ػػ  ظػػؿ غيػػاب الدولػػة و ػػطوة الممياػػيات م ػػامم ػػامواالمتآاكػػات لقواىػػد القػػاموف الػػدول  اإلواالمتآاكػػات لقواىػػد القػػاموف الػػدول  اإل

 ..)5((وال تزاؿ  ذا الجآود م تمرة دوف التورؿ إلس حموؿ لآذا االزمةوال تزاؿ  ذا الجآود م تمرة دوف التورؿ إلس حموؿ لآذا االزمة، ، الم محةالم محة

 في اليمنفي اليمن  األممييناألمميينالفرع الثاني: العوامل المؤثرة في عمل المبعوثين الفرع الثاني: العوامل المؤثرة في عمل المبعوثين 

 ػػػػ  المآمػػػػة الموكمػػػػة اليػػػػد تحػػػػددا  ػػػػ  المآمػػػػة الموكمػػػػة اليػػػػد تحػػػػددا   األممػػػػ األممػػػػ ؿ المبعػػػػوث ؿ المبعػػػػوث ابتػػػػداًا اف مجػػػػاح أو  اػػػػابتػػػػداًا اف مجػػػػاح أو  اػػػػ  
ىػػػف  ػػػذا ىػػػف  ػػػذا   واالزمػػػة اليمميػػػة لػػػـ تكػػػف بممػػػ ىواالزمػػػة اليمميػػػة لػػػـ تكػػػف بممػػػ ى، ، مجموىػػػة مػػػف العوامػػػؿ الداخميػػػة و الخارجيػػػةمجموىػػػة مػػػف العوامػػػؿ الداخميػػػة و الخارجيػػػة

 المؤهرات الت  يمكف تحديد ا باآلت  :المؤهرات الت  يمكف تحديد ا باآلت  :
اف التعػايش ال ػمم  وكيفيػة اف التعػايش ال ػمم  وكيفيػة : : األممياألمميالتبثيرات البي ة الداخمية عمى عمل المبعوث التبثيرات البي ة الداخمية عمى عمل المبعوث    -55

، ،  و ىمؿ طويؿ واػاؽ و ىمؿ طويؿ واػاؽ، ، مازىة داخؿ حدود الدولة الواحدةمازىة داخؿ حدود الدولة الواحدةاااىتد بيف االطراؼ المتاااىتد بيف االطراؼ المت
ومػا يتولػد ومػا يتولػد ، ، خارة اذا ما كػاف مبمػ  ىمػس ا ػس طايفيػة واختبل ػات ىرليػة ومذ بيػةخارة اذا ما كػاف مبمػ  ىمػس ا ػس طايفيػة واختبل ػات ىرليػة ومذ بيػة

ىػػػف  ػػػػذا المزاىػػػات مػػػػف متػػػايت  ػػػػمبية تػػػػؤهر برػػػورة مبااػػػػرة ىمػػػس ىمػػػػؿ المبعػػػػوث ىػػػف  ػػػػذا المزاىػػػات مػػػػف متػػػايت  ػػػػمبية تػػػػؤهر برػػػورة مبااػػػػرة ىمػػػس ىمػػػػؿ المبعػػػػوث 
ومػػػػا تاػػػػآدا الػػػػيمف مػػػػف مػػػػزاع بػػػيف اطػػػػراؼ مار ػػػػوا العمػػػػؼ هػػػػد بعهػػػػآـ ومػػػػا تاػػػػآدا الػػػػيمف مػػػػف مػػػػزاع بػػػيف اطػػػػراؼ مار ػػػػوا العمػػػػؼ هػػػػد بعهػػػػآـ ، ، األممػػػ األممػػػ 
، ، امػػرًا يحتػػاج إلػػس بػػذؿ جآػػود كبيػػرة مػػف اجػػؿ اىػػادة بمػػاا الدولػػة والمجتمػػعامػػرًا يحتػػاج إلػػس بػػذؿ جآػػود كبيػػرة مػػف اجػػؿ اىػػادة بمػػاا الدولػػة والمجتمػػع  ،،الػػبعضالػػبعض

 اكهر تعقيدًا.اكهر تعقيدًا.  األمم األمم  كمما كامت الحرب طويمة كامت مآمة المبعوث  كمما كامت الحرب طويمة كامت مآمة المبعوث 
مػػف مػػف   األممػػ األممػػ تعتمػػد الجآػػود الخارػػة بػػالمبعوث تعتمػػد الجآػػود الخارػػة بػػالمبعوث : : عــدم وجــود بي ــة سياســية م  مــ عــدم وجــود بي ــة سياســية م  مــ  -22

ة مبليمػػد لػػادرة ة مبليمػػد لػػادرة اجػػؿ ايجػػاد حمػػوؿ اليقػػاؼ المػػزاع الم ػػمم الػػداخم  وجػػود بييػػة  يا ػػياجػػؿ ايجػػاد حمػػوؿ اليقػػاؼ المػػزاع الم ػػمم الػػداخم  وجػػود بييػػة  يا ػػي
و و ما تفتقدا اليمف  االطراؼ ال يا ية  ػ  الػيمف تفتقػد و و ما تفتقدا اليمف  االطراؼ ال يا ية  ػ  الػيمف تفتقػد ، ، ىمس تبم  اال كار البمااةىمس تبم  اال كار البمااة

وتر ػػيم العمػػؿ الػػديمقراط  وتر ػػيم العمػػؿ الػػديمقراط  ، ، لمرؤيػػا ال يا ػػية القػػادرة ىمػػس ايجػػاد التعدديػػة والحزبيػػةلمرؤيػػا ال يا ػػية القػػادرة ىمػػس ايجػػاد التعدديػػة والحزبيػػة
 . .   األمم األمم الذي ياكؿ ىايقًا اماـ ىمؿ المبعوث الذي ياكؿ ىايقًا اماـ ىمؿ المبعوث   األمراألمر

بػػػدأت االطػػػراؼ والػػػدوؿ الخارجيػػػػة بػػػدأت االطػػػراؼ والػػػدوؿ الخارجيػػػػة ، ، يمميػػػةيمميػػػةمػػػع بػػػدأ االزمػػػة المػػػع بػػػدأ االزمػػػة ال: : التـــدخ ت الخارجيـــةالتـــدخ ت الخارجيـــة -33
ولكػػػؿ  ػػػذا االطػػػراؼ اجمػػػدتآا التػػػ  تحػػػاوؿ ولكػػػؿ  ػػػذا االطػػػراؼ اجمػػػدتآا التػػػ  تحػػػاوؿ ، ، بالتػػػدخؿ برػػػورة مبااػػػرة وغيػػػر مبااػػػرةبالتػػػدخؿ برػػػورة مبااػػػرة وغيػػػر مبااػػػرة

وبالتال  ارػبحت الػيمف  ػاحة لترػفية ح ػابات الػدوؿ وبالتال  ارػبحت الػيمف  ػاحة لترػفية ح ػابات الػدوؿ ، ،  رهآا ىمس الوالع اليمم  رهآا ىمس الوالع اليمم 
ىوامػػؿ خارجيػػة أهػػرت  ػػ  االزمػػة اليمميػػة ممػػا ادى ىوامػػؿ خارجيػػة أهػػرت  ػػ  االزمػػة اليمميػػة ممػػا ادى ، ، ايػػرافايػػراف، ، الػػدوؿ الخميجيػػةالػػدوؿ الخميجيػػة، ، الكبػػرىالكبػػرى

                                                           

(3) https:////osesgy.unmission.org . 

https://osesgy.unmission.org/
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الػذي ىقػد مػف الػذي ىقػد مػف   األمػراألمػر، ، تحوؿ المزاع    اليمف مف مزاع داخم  إلػس مػزاع الميمػ تحوؿ المزاع    اليمف مف مزاع داخم  إلػس مػزاع الميمػ إلس إلس 
 ..  األمم األمم مآمة المبعوث مآمة المبعوث 

ــل المبعــوث    -44 ــة عمــى عم ــبثيرات الخارجي ــل المبعــوث ت ــة عمــى عم ــبثيرات الخارجي   األممػػ األممػػ لكػػ  يحظػػس المبعػػوث لكػػ  يحظػػس المبعػػوث : : األممــياألممــيت
بالقبوؿ مف لبؿ اطراؼ المزاع الداخم  يجب اف يكوف حياديًا    التعامؿ مع جميػع بالقبوؿ مف لبؿ اطراؼ المزاع الداخم  يجب اف يكوف حياديًا    التعامؿ مع جميػع 

 الػدوؿ الكبػرى  الػدوؿ الكبػرى ، ،  ػ  الػيمف ػ  الػيمف  األممػ األممػ اليػة المبعػوث اليػة المبعػوث   مػا يفتقػدمػا يفتقػدو ػو و ػو ، ، االطراؼ المتمازىةاالطراؼ المتمازىة
وغير مباارة ىمس ىمؿ المبعوهيف األممييف  ػ  الػيمف بالاػكؿ وغير مباارة ىمس ىمؿ المبعوهيف األممييف  ػ  الػيمف بالاػكؿ   مباارةمباارة  أهرت برورةأهرت برورة

ممػػػا جعمآػػػـ يتعرهػػػوف لبلمتقػػػاد واتآػػػامآـ بعػػػد ممػػػا جعمآػػػـ يتعرهػػػوف لبلمتقػػػاد واتآػػػامآـ بعػػػد ، ، الػػػذي يخػػػدـ  يا ػػػة الػػػدوؿ الكبػػػرىالػػػذي يخػػػدـ  يا ػػػة الػػػدوؿ الكبػػػرى
 الحيادية    التعامؿ .الحيادية    التعامؿ .



 الدولي غير الطابع ذات المسلحة النزاعات ػي السالم حاللإ ػي ممياأل المبعوث دور 
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 الخاتمة
 : : عض االستنتاجات والمقترحات و كما يميعض االستنتاجات والمقترحات و كما يميبب  إدراجإدراجفي ختام بحثنا يمكننا في ختام بحثنا يمكننا   

 : االستنتاجات : االستنتاجات أوالأوال
  األمػـاألمػـا رزت مآاية الحرب الباردة ظآور مزاىات م محة داخمية لـ تكف ممظمػة  ػ  اطػار ميهػاؽ ا رزت مآاية الحرب الباردة ظآور مزاىات م محة داخمية لـ تكف ممظمػة  ػ  اطػار ميهػاؽ    -55

المتحػػػدة لآػػػذا المتحػػػدة لآػػػذا   األمػػػـاألمػػػـومظػػػرا ومظػػػرا ، ، وىػػػدـ وجػػػود مرػػػوص لاموميػػػة تحػػػدد ما يػػػة  ػػػذا المزاىػػػاتوىػػػدـ وجػػػود مرػػػوص لاموميػػػة تحػػػدد ما يػػػة  ػػػذا المزاىػػػات  المتحػػػدةالمتحػػػدة
وهمف مطػاؽ  ػيادتآا وهمف مطػاؽ  ػيادتآا ، ، عالجتد داخؿ حدود الدولة الواحدةعالجتد داخؿ حدود الدولة الواحدةالمزاىات ىمس امآا ا ف داخم  يجب مالمزاىات ىمس امآا ا ف داخم  يجب م

 . . 
بعد اف اربم الترادـ بعد اف اربم الترادـ ، ، تعد المزاىات الم محة الداخمية و يمة مف و ايؿ المظاـ العالم  الجديدتعد المزاىات الم محة الداخمية و يمة مف و ايؿ المظاـ العالم  الجديد   -22

الخارطػػة ال يا ػػية لمػػدوؿ بمػػا الخارطػػة ال يا ػػية لمػػدوؿ بمػػا  ػػ  اىػػادة ر ػػـ  ػػ  اىػػادة ر ػػـ ، ، بػػيف الػػدوؿ امػػرًا م ػػتبعدًا بعػػد مآايػػة الحػػرب البػػاردةبػػيف الػػدوؿ امػػرًا م ػػتبعدًا بعػػد مآايػػة الحػػرب البػػاردة
 لكبرى المآيممة ىمس ال احة الدولية .لكبرى المآيممة ىمس ال احة الدولية .ـ مع مرالم الدوؿ اـ مع مرالم الدوؿ ابلابلايتيت

المتحدة إلس المتحدة إلس   األمـاألمـد ع بممظمة د ع بممظمة ، ، الدولييفالدولييف  واألمفواألمفكهرة المزاىات الداخمية بالاكؿ الذي يآدد ال مـ كهرة المزاىات الداخمية بالاكؿ الذي يآدد ال مـ    -33
ا ػػػتخداـ الو ػػػايؿ الولاييػػػة وممآػػػا المبعػػػوهيف األمميػػػيف لمحػػػد مػػػف  ػػػذا المزاىػػػات ىمػػػس الرػػػعيديف ا ػػػتخداـ الو ػػػايؿ الولاييػػػة وممآػػػا المبعػػػوهيف األمميػػػيف لمحػػػد مػػػف  ػػػذا المزاىػػػات ىمػػػس الرػػػعيديف 

 الداخم  والدول  الداخم  والدول  
مظرًا لتعدد االطراؼ الخارجية المؤهرة ىمػس مظرًا لتعدد االطراؼ الخارجية المؤهرة ىمػس ، ، المزاىات الداخمية تعقيداً المزاىات الداخمية تعقيداً   يعد المزاع اليمم  مف اكهريعد المزاع اليمم  مف اكهر   -44

 الذي ادى إلس تحوؿ المزاع الداخم  إلس مزاع دول  الميم  .الذي ادى إلس تحوؿ المزاع الداخم  إلس مزاع دول  الميم  .  األمراألمر  الرراع اليمم الرراع اليمم 
وىػدـ الحياديػة  ػ  التعامػؿ مػع وىػدـ الحياديػة  ػ  التعامػؿ مػع ، ، هعؼ الدور الذي لعبػة المبعػوهيف األمميػيف  ػ  االزمػة اليمميػةهعؼ الدور الذي لعبػة المبعػوهيف األمميػيف  ػ  االزمػة اليمميػة   -55

الخارجيػػة لمػػدوؿ الكبػػرى التػػ  ر ػػمت  ػػذا الػػدور بمػػا يخػػدـ مرػػالم الخارجيػػة لمػػدوؿ الكبػػرى التػػ  ر ػػمت  ػػذا الػػدور بمػػا يخػػدـ مرػػالم متيجػػة الهػػغوطات متيجػػة الهػػغوطات ، ، االطػػراؼاالطػػراؼ
  ذا الدوؿ . ذا الدوؿ .

 ثانيًا: المقترحات ثانيًا: المقترحات 
مػػف خػػبلؿ تبمػػ  لواىػػد لاموميػػة تػػمظـ مػػف خػػبلؿ تبمػػ  لواىػػد لاموميػػة تػػمظـ ، ، المتحػػدة  ػػ  المزاىػػات الم ػػمحة الداخميػػةالمتحػػدة  ػػ  المزاىػػات الم ػػمحة الداخميػػة  األمػػـاألمػػـتفعيػػؿ دور تفعيػػؿ دور    -55

  وممػع ا ػتغبلؿ ذلػؾ القرػوروممػع ا ػتغبلؿ ذلػؾ القرػور، ، بالاػكؿ الػذي يجعمآػا بممػ ى ىػف تػدخؿ الػدوؿبالاػكؿ الػذي يجعمآػا بممػ ى ىػف تػدخؿ الػدوؿ، ، مهؿ  ػذا المزاىػاتمهؿ  ػذا المزاىػات
 ليكوف و يمة لمتدخؿ    اؤوف الدوؿ االخرى .ليكوف و يمة لمتدخؿ    اؤوف الدوؿ االخرى .

وتفعيػػػػؿ دور المبعػػػػوهيف وتفعيػػػػؿ دور المبعػػػػوهيف ، ، الػػػػدولييفالػػػػدولييف  واألمػػػػفواألمػػػػفالعمػػػػؿ ىمػػػػس دىػػػػـ الو ػػػػايؿ الولاييػػػػة  ػػػػ  حفػػػػظ ال ػػػػمـ العمػػػػؿ ىمػػػػس دىػػػػـ الو ػػػػايؿ الولاييػػػػة  ػػػػ  حفػػػػظ ال ػػػػمـ  -22
مػػف خػػبلؿ ايجػػاد المرػػوص القاموميػػة التػػ  تهػػمف الحياديػػة  ػػ  التعامػػؿ مػػع االطػػراؼ مػػف خػػبلؿ ايجػػاد المرػػوص القاموميػػة التػػ  تهػػمف الحياديػػة  ػػ  التعامػػؿ مػػع االطػػراؼ ، ، األمميػػيفاألمميػػيف
 وىدـ الخهوع لمهغوطات الخارجية .وىدـ الخهوع لمهغوطات الخارجية .، ، المتمازىةالمتمازىة

وهرورة ايجاد حموؿ مابعد مف الوالع وهرورة ايجاد حموؿ مابعد مف الوالع ، ، ىمس ايجاد ارهية  يا ية بيف االطراؼ المتمازىةىمس ايجاد ارهية  يا ية بيف االطراؼ المتمازىة  العمؿالعمؿ   -33
 واالبتعاد ىف  رض الحموؿ الخارجية الت  تاكؿ تدخبًل    الا ف اليمم  .واالبتعاد ىف  رض الحموؿ الخارجية الت  تاكؿ تدخبًل    الا ف اليمم  .، ، اليمم اليمم 
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 المصادر والمراجع
 : الكتب القانونية :: الكتب القانونية :أوالأوال

دار دار ، ، و الممظمػػػػات الدوليػػػػة(و الممظمػػػػات الدوليػػػػة(  مػػػػةمػػػػةدرا ػػػػة المظريػػػػة العادرا ػػػػة المظريػػػػة العا))التمظػػػػيـ الػػػػدول  التمظػػػػيـ الػػػػدول  : : د . ابػػػػرا يـ احمػػػػد اػػػػمب د . ابػػػػرا يـ احمػػػػد اػػػػمب  -55
 ..  59845984، ، بيروتبيروت، ، الجامعة لمطباىة والمارالجامعة لمطباىة والمار

، ، الكويػتالكويػت، ، 55طط، ، ترجمة وليد ىبد الحػ ترجمة وليد ىبد الحػ ، ، المظريات المتهاربة    العبللات الدوليةالمظريات المتهاربة    العبللات الدولية: : دورت  جيمسدورت  جيمس -22
59855985.. 

 ..29932993، ، البريتوؿالبريتوؿ  مطبعةمطبعة، ، 55طط، ، الوجيز    الممظمات الدوليةالوجيز    الممظمات الدولية: : د. رامز محمد ىمارد. رامز محمد ىمار   -33
 ..  29952995-29992999، ، بدوف مكاف ماربدوف مكاف مار، ، مات الدوليةمات الدوليةالممظالممظ: : د.  عيد  الـ جويؿد.  عيد  الـ جويؿ   -44
 ..29592959، ، ىمافىماف، ، دار الهقا ة لمماردار الهقا ة لممار، ، 55طط، ، القاموف الدول     زمف ال مـالقاموف الدول     زمف ال مـ: : د.  آيؿ الفتبلويد.  آيؿ الفتبلوي   -55
، ، 33طط، ، لػػػاموف التمظػػػيـ الػػػدول  )المظريػػػة العامػػػة( دار المآهػػػة العربيػػػةلػػػاموف التمظػػػيـ الػػػدول  )المظريػػػة العامػػػة( دار المآهػػػة العربيػػػة: : د . رػػػبلح الػػػديف ىػػػامرد . رػػػبلح الػػػديف ىػػػامر   -66

 ..59835983مررمرر
، ، دة    المزاىات الم محة غيػر ذات الطػابع الػدول دة    المزاىات الم محة غيػر ذات الطػابع الػدول المتحالمتح  األمـاألمـتدخؿ تدخؿ : : ىبد الرحمف زيداف م عدىبد الرحمف زيداف م عد   -77

 ..  5757ص ص ، ، 29932993، ، مررمرر، ، دار الجامعة الجديددار الجامعة الجديد
 ..29592959، ، مطبعة جامعة د وؾمطبعة جامعة د وؾ، ، 55طط، ، الممظمات الدوليةالممظمات الدولية: : د. ىبد اهلل ىم  ىبو  مطافد. ىبد اهلل ىم  ىبو  مطاف   -88
تعػػػويض الموظػػػؼ الػػػدول  ىػػػف الهػػػرر المااػػػ  ىػػػف خطػػػ  الممظمػػػة تعػػػويض الموظػػػؼ الػػػدول  ىػػػف الهػػػرر المااػػػ  ىػػػف خطػػػ  الممظمػػػة : : د. غ ػػػاف اػػػاكر مح ػػػفد. غ ػػػاف اػػػاكر مح ػػػف   -99

 ..  29552955، ، القا رةالقا رة، ، 55طط، ، مماورات الحمب مماورات الحمب ، ، الدوليةالدولية
، ، دار المآهػػة العربيػػةدار المآهػػة العربيػػة، ، 33طط، ، الممظمػػات الدوليػػةالممظمػػات الدوليػػة: : د. رػػبلح يا ػػيف داودد. رػػبلح يا ػػيف داود، ، د.  خػػري راػػيد المآمػػاد.  خػػري راػػيد المآمػػا   -5959

 مرر.مرر.
 لبماف .لبماف .  -بيروتبيروت، ، دار المآهة العربيةدار المآهة العربية، ، 55طط، ، القاموف الدول  العاـالقاموف الدول  العاـ، ، مح ف ا كريفمح ف ا كريف   -5555
 ..59895989، ، اال كمدريةاال كمدرية، ، دار المآهة العربيةدار المآهة العربية، ، الممظمات الدوليةالممظمات الدولية، ، د. محمد الح يم  المرمح د. محمد الح يم  المرمح    -5252
، ، ((التمظيـ الدول  )المظرية العامة لمممظمػات العالميػة وااللميميػة المخررػةالتمظيـ الدول  )المظرية العامة لمممظمػات العالميػة وااللميميػة المخررػة: : د. محمد المجذوبد. محمد المجذوب   -5353

 ..  29952995، ، بيروتبيروت، ، مماورات الحمب  الحقوليةمماورات الحمب  الحقولية
 اال كمدرية .اال كمدرية .، ، مما ة المعارؼمما ة المعارؼ، ، األمـاألمـاالحكاـ العامة    لاموف االحكاـ العامة    لاموف : : د. محمد طمعت الغميم د. محمد طمعت الغميم    -5454

 ::  بحوثبحوثثانيًا: الرسا ل و اآلطاريح الجامعية والثانيًا: الرسا ل و اآلطاريح الجامعية وال
كميػػػة كميػػػة ، ، أطروحػػة دكتػػورااأطروحػػة دكتػػوراا، ، التمييػػز بػػيف المزاىػػات الم ػػمحة الدوليػػة وغيػػر الدوليػػةالتمييػػز بػػيف المزاىػػات الم ػػمحة الدوليػػة وغيػػر الدوليػػة: : بػػف ىي ػػس زايػػدبػػف ىي ػػس زايػػد -55

 ..29572957، ، الجزايرالجزاير، ، جامعة محمد خهيرجامعة محمد خهير، ، الحقوؽالحقوؽ
كميػة كميػة ، ، ر ػالة ماج ػتيرر ػالة ماج ػتير، ، م ؤولية الموظؼ الدول     مجاؿ الوظيفة الدوليةم ؤولية الموظؼ الدول     مجاؿ الوظيفة الدولية: : هابت محمد ىبد اهللهابت محمد ىبد اهلل -22

 ..  29952995، ، جامعة بغدادجامعة بغداد، ، القاموفالقاموف
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، ، أطروحػػة دكتػػورااأطروحػػة دكتػػوراا، ، حمايػػة المػػدمييف  ػػ  زمػػف المزاىػػات الم ػػمحة غيػػر دوليػػةحمايػػة المػػدمييف  ػػ  زمػػف المزاىػػات الم ػػمحة غيػػر دوليػػة: : مماف جػػوادمماف جػػوادخالػػد  ػػخالػػد  ػػ   -33
 ..  29952995، ، جامعة بغدادجامعة بغداد  كمية القاموفكمية القاموف
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 ..29552955، ، ((3232ع )ع )  ال يا يةال يا ية
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 ..29552955، ، المجمة االردمية    القاموف والعمـو ال يا يةالمجمة االردمية    القاموف والعمـو ال يا ية

، ، جامعػػػة رػػػبلح الػػػديفجامعػػػة رػػػبلح الػػػديف، ، ر ػػػالة ماج ػػػتيرر ػػػالة ماج ػػػتير، ، الم ػػػؤولية الجماييػػػة لمموظػػػؼ الػػػدول الم ػػػؤولية الجماييػػػة لمموظػػػؼ الػػػدول : :  يػػػاف  ػػػاروؽ يػػػاف  ػػػاروؽ   -66
 ..  29982998، ، العراؽالعراؽ

 ػػػممية لمعالجػػػة المزاىػػػات  ػػػممية لمعالجػػػة المزاىػػػات دور مجمػػػس االمػػػف  ػػػ  تفعيػػػؿ اآلليػػػات الدوليػػػة الدور مجمػػػس االمػػػف  ػػػ  تفعيػػػؿ اآلليػػػات الدوليػػػة ال: : لا ػػػـ ابػػػرا يـ متعػػػبلا ػػػـ ابػػػرا يـ متعػػػب -77
 ..  29572957، ، جامعة الارؽ االو طجامعة الارؽ االو ط، ، كمية الحقوؽكمية الحقوؽ، ، ر الة ماج تيرر الة ماج تير، ، الم محة غير الدوليةالم محة غير الدولية

كميػػة كميػػة ، ، ر ػػالة ماج ػػتيرر ػػالة ماج ػػتير، ، التمظػػيـ القػػاموم  لممزاىػػات الم ػػمحة غيػػر الدوليػػةالتمظػػيـ القػػاموم  لممزاىػػات الم ػػمحة غيػػر الدوليػػة: : مالػػؾ ىبػػاس جيهػػـومالػػؾ ىبػػاس جيهػػـو   -88
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 ::ـمخــــصـمخــــصــــالمـالمـ
اخذت المزاىات الم ػمحة غيػر الدوليػة مػع مآايػة الحػرب البػاردة ت خػذ ممحػًا جديػدًا اخذت المزاىات الم ػمحة غيػر الدوليػة مػع مآايػة الحػرب البػاردة ت خػذ ممحػًا جديػدًا 

ممػػا د ػػع بػػاألمـ المتحػػدة اف تمػػارس دور ػػا  ػػ  حفػػظ ال ػػمـ ممػػا د ػػع بػػاألمـ المتحػػدة اف تمػػارس دور ػػا  ػػ  حفػػظ ال ػػمـ ، ، يآػػدد ال ػػمـ واالمػػف الػػدولييفيآػػدد ال ػػمـ واالمػػف الػػدولييف
لداخميػػة  ػػ  لداخميػػة  ػػ  الػػدول  ىمػػس رغػػـ مػػف ىػػدـ وجػػود لواىػػد لاموميػػة تػػمظـ مهػػؿ  ػػذا المزاىػػات االػػدول  ىمػػس رغػػـ مػػف ىػػدـ وجػػود لواىػػد لاموميػػة تػػمظـ مهػػؿ  ػػذا المزاىػػات ا

ميهاؽ االمـ المتحدة ومظرتآا لآذا المزاىات ىمس امآا ا ف داخم  يتطمب معالجػة داخػؿ ميهاؽ االمـ المتحدة ومظرتآا لآذا المزاىات ىمس امآا ا ف داخم  يتطمب معالجػة داخػؿ 
مػع امكاميػة تحػوؿ  ػذا المزاىػات الداخميػة مػع امكاميػة تحػوؿ  ػذا المزاىػات الداخميػة ، ، مطػاؽ  ػيادتآامطػاؽ  ػيادتآا  وهػمفوهػمف، ، حدود الدولػة الواحػدةحدود الدولػة الواحػدة

الس مزاىػات دوليػة  ػ  ظػؿ وجػود تػرابط لػوم  وديمػ  بػيف  ػكاف الػدوؿ التػ  تاػآد مهػؿ الس مزاىػات دوليػة  ػ  ظػؿ وجػود تػرابط لػوم  وديمػ  بػيف  ػكاف الػدوؿ التػ  تاػآد مهػؿ 
لذا اربم التدخؿ هرورة تتطمبآا طبيعة المرحمة  رهتآا التطورات ىمس لذا اربم التدخؿ هرورة تتطمبآا طبيعة المرحمة  رهتآا التطورات ىمس ، ،  ذا المزاىات ذا المزاىات

، ، ال احة الدولية بعػد اف ارػبم الترػادـ بػيف مع ػكر الرأ ػمال  والاػيوى  امػرًا م ػتبعداال احة الدولية بعػد اف ارػبم الترػادـ بػيف مع ػكر الرأ ػمال  والاػيوى  امػرًا م ػتبعدا
مف خػبلؿ اتبػاع ا ػموب الدبموما ػية الولاييػة ىبػر المبعػوهيف األمميػيف ودور ػـ  ػ  حفػظ مف خػبلؿ اتبػاع ا ػموب الدبموما ػية الولاييػة ىبػر المبعػوهيف األمميػيف ودور ػـ  ػ  حفػظ 

 اىات.اىات.ال مـ واالمف الدول     مهؿ  ذا المز ال مـ واالمف الدول     مهؿ  ذا المز 
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ABSTRACT : 

At the end of the cold war ,the non- international armed 

conflicts have become a real threat to the international peace and 

security . As a result, the United Nations have its role to keep the 

international peace though there were no legal rules to regulate 

national conflicts in the United Nations charter as they are internal 

affairs which should be solved within the borders of the same state 

and its sovereignty .Yet, such conflicts could be changed to 

international conflicts as they have national and religious 

connections with the citizens of the states of these conflicts . Thus, 

the intervention has become a necessity according to nature of the 

phase and development on the international arena , where the 

collision between the capitalist and the communist camp has 

become too improbable , through the preventive diplomacy by 

sending United Nations special envoys who make their roles to 

keep international peace and security in such conflicts . 


