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 اندًيل انتنظيى يف ًتأثريه انؼاملي اننظاو
 (ًاملؼاجلاث شكانياثاإل)

  

 

 

 
 ــــةالمقـــــــدمـــ

إف المتأمؿ لمكضع العالمي كالمتابع لؤلحداث التي تجرم عمى الساحة الدكلية، 
كتسمسؿ االحداث المنظـ تارة، كالفكضكم " بشكؿ منظـ" تارة أخرل، يرل نظامان يحكـ 

يره كفؽ أىداؼ كأجندات كضعيا لتحقيؽ مصالحو كسياساتو، كتدير ىذا الكضع، كيد
ىذا النظاـ العالمي مجمكعة مف الدكؿ الكبرل الفاعمة فيو، تساندىا منظمات سياسية 
عبلمية، كتحمييا القكة العسكرية ليذه الدكؿ، كىذه الدكؿ ىي  كاقتصادية كثقافية كا 

لعالمي الجديد يشبو دكتاتكرية عالمية المسيطرة عمى ىذا النظاـ، كبذلؾ أصبح النظاـ ا
المتحدة التي ُتعّد المنظمة الدكلية االكبر، كاالكثر  األمـتحكـ العالـ، تسانده منظمة 

تأثيران في المنظكمة الدكلية، كتستغؿ ىذه الدكؿ، المنظمة الدكلية كتحقؽ أىدافيا 
أسمحة الدمار بالمناداة بشعارات براقة مثؿ )حماية حقكؽ اإلنساف، كالتخمص مف 

الشامؿ، محاربة اإلرىاب، كتحقيؽ العدالة، كحكـ الشعكب ألنفسيا(، كبيذه الشعارات 
إثارة الفتف أك  احتبلليا،أك  االعتداء عمييا،أك  يتـ التدخؿ في شؤكف الدكؿ الداخمية،

فييا، كُجعمت ىذه الشعارات شماعة ُيعمؽ عمييا أىدافو لمضغط عمى كؿ مف يخالؼ 
، غير عابئ بمبادئ القانكف الدكلي كمكاثيقو، كضاربان بيا عرض الحائط ىذه األىداؼ

 عطية حمد مرير صدام د.م
 كركوك جامعة

 السياسية والعموم القانون كمية
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لتنفيذ أىدافو، كذلؾ بكصؼ بعض األعماؿ بأنيا نابعة مف الشرعية الدكلية، كباستخداـ 
 إلضفاء الشرعية عمييا.أك  المنظمات الدكلية كأدكات مشرعنة لتصرفاتو كأعمالو

بحث في معنى النظاـ العالمي كالتنظيـ الإلى  : تيدؼ الدراسة هدف البحث: أولا 
الدكلي، كتحديد نكعية العبلقة القائمة بيف النظاـ العالمي كالتنظيـ الدكلي، المتمثؿ في 

المتحدة، كسبؿ معالجة الخمؿ فييا اف كجد، ككيؼ ىيمنت الكاليات  األمـمنظمة 
 المتحدة االميركية عمى المنظمة الدكلية.

الدراسة مف خبلؿ تزايد دكر المنظمات كرغبة  أىميةف تكمالبحث :  أهمية :ثانياا 
المجتمع في تحقيؽ تكازف دكلي فانو لـ يعد لمسيادة دكر كبير، كذلؾ بسبب تطكر 
التكنكلكجيا كتكسع العبلقات بيف المجتمعات كالدكؿ، كفرض الصفة "العالمية" عمى 

سيادة النظاـ العالمي النظـ السياسية الدكلية، كبالتالي تكلدت حالة مف التنازع بيف 
 كسيادة الدكلة.

أف عالـ اليكـ يتميز بصراع الدكؿ تكمف االشكالية، في  اشكالية البحث : :ثالثاا 
المتحدة  األمـالكبرل لمييمنة عمى النظاـ العالمي، مف خبلؿ التأثير عمى منظمة 

االمف لتحقيؽ ىذا الغرض، كبالتالي إسقاط كؿ المبادئ التي تحث عمى تحقيؽ السمـ ك 
الدكلييف، كىناؾ فرؽ كبير بيف الشعارات المطركح كبيف التطبيؽ مف قبؿ الدكؿ الكبرل 
المييمنة عمى النظاـ العالمي، كىذا ما يسبب اختبلؿ كبير في عممية االستقرار بيف 

 الدكؿ، كمف ىذه االشكالية تثار االسئمة البحثية االتية:
 العالمي ؟ ىك تاريخ التنظيـ الدكلي كتاريخ النظاـما  .ٔ
 المتحدة كما ىي سبؿ اصبلحيا؟ األمـما مدل فاعمية  .ٕ
 العبلقة بيف شكؿ النظاـ السياسي الدكلي كبيف التنظيـ الدكلي؟ماىي  .ٖ

تنطمؽ الدراسة مف فرضية عممية مفادىا اف ىناؾ عبلقة  فرضية البحث : :رابعاا 
، كخاصة مخرجات عكسية بيف بنية النظاـ العالمي كفاعمية كاستقبلؿ التنظيـ الدكلي

المتحدة( بمعنى انو كمما كاف شكؿ النظاـ العالمي )أم البنية  األمـالتنظيـ الدكلي )
الييكمية لمنظاـ العالمي( تتسـ بتعدد االعضاء كما كاف ىناؾ مجاؿ اكسع كفاعمية 
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كاستقبللية اكبر لمتنظيـ الدكلي لمعمؿ كقدرة عمى اتخاذ القرارات ككانت مخرجات 
 كلي صحيحة كناجحة كالعكس صحيح. التنظيـ الد

تـ اعتماد المنيج التاريخي، في دراسة التطكرات  منهجية البحث : :خامساا 
إلى  التاريخية لمنظاـ العالمي، كمدل تشابو كاختبلؼ األحداث الدكلية، باإلضافة

االعتماد عمى المنيج التحميؿ النظمي، في دراسة كمتابعة كمعالجة أىـ اسباب الصراع 
المتحدة مع  األمـاعو، ثـ المنيج المقارف في دراسة شكؿ النظاـ العالمي، ككضع كأنك 

 .األمـعصبة 
 مبحثيف كىما :إلى  كبناءن عمى ما تقدـ سيتـ تقسيـ البحث

 : االطار النظرم كالمؤسساتي لمتنظيـ الدكلي كالنظاـ العالمي األكؿالمبحث 

 ـ العالمي كسبؿ اصبلحياالمتحدة في النظا األمـالمبحث الثاني : فاعمية 

 األًلاملبحث 
 طار اننظزي ًاملؤسساتي نهتنظيى اندًيل ًاننظاو انؼاملياإل

( تجمع ارادم لعدد International Organizationيقصد بالمنتظـ الدكلي )
مف أطراؼ القانكف الدكلي متحد في شكؿ ىيئة دائمة يتـ إنشاؤىا بمكجب قانكف دكلي، 

كمزكد بنظاـ قانكني متميز، كبأجيزة مستقمة يمارس المنتظـ مف كيتمتع بإرادة ذاتية، 
 .(ٔ)مف اجمو تـ انشاؤه خبلليا نشاطو لتحقيؽ اليدؼ المشترؾ الذم

فيعرؼ بأنو عبارة عف ترتيب  (International regimeالنظاـ العالمي )أما 
ي كقت معيف، المنظمات الدكلية كاالقميمية فإلى  لمعبلقات بيف الدكؿ فيما بينيا إضافة

كذلؾ يعرؼ بأنو أنمكذج لعبلقات القكة بيف الفاعميف الدكلييف لو القدرة عمى تأميف القياـ 
 كلمنظاـ العالمي عدد مف الخصائص بالنشاطات المختمفة طبقا لمجمكعة مف القكاعد

                                                           

 . ٖ٘محمد سعيد الدقاؽ، التنظيـ الدكلي، الدار الجامعة، بيركت )دكف تاريخ(. ص  (ٔ)
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 : (ٔ)منيا
 ك االقميمية.أ الشمكلية : العالمية كليس القارية .ٔ
قيـ كأيديكلكجيات إلى  مف دكؿ تنتمي في نظميا يقكـ عمى مجمكعة :عدـ التجانس .ٕ

 .متباينة كبالتالي مصالح متباينة
 .التفاعؿ بيف الكحدات كرفض العزلة : العالـ بمثابة قرية صغيرة .ٖ
 .الدكلية : عدـ كجكد حككمة عالميةانعداـ السمطة  .ٗ

يتفؽ معظـ عمماء السياسة عمى أف العبلقات السياسية الدكلية نشأت منذ مؤتمر  
ميمة، ، كمنذ ذلؾ التاريخ دخؿ النظاـ الدكلي في سبعة مراحؿ ٛٗٙٔكيستفاليا عاـ 

سيتـ ذكرىا الحقان، ألنيا غالبان ما كانت تنتيي بحركب كبيرة يقتؿ عمى أثرىا المبلييف، 
 كيبدأ المنتصر بفرض النظاـ الذم يمثمو.
زمات الدكلية، المتحدة في العديد مف اال األمـكمع تطكر التنظيـ الدكلي، كتدخؿ 

 ككاف ليا دكر ميـ في حؿ بعض القضايا، كتعقيد البعض االخر.
تحقيؽ تكازف في عبلقاتيا إلى  منذ القرف التاسع عشر كالقكل الدكلية تسعى

الدكلية، تكخيان لتحقيؽ التعاكف الدكلي كالسمـ كاالمف الدكلييف، فمف مؤتمر فيينا عاـ 
ركبية في إطار تكازف القكل بعد حركب الذم أرسى قكاعد العبلقات األك  ٘ٔٛٔ
لرعاية  ٕٚٛٔك ٛٙٛٔ، ثـ مؤتمرم برليف ٙ٘ٛٔمؤتمر باريس عاـ إلى  نابميكف،

 المصالح األكركبية عمى المستكييف القارم كالعالمي.
ثـ تطّكرت فكرة التعاكف الدكلي باتجاه فكرة التنظيـ الدكلي مع قياـ عّدة اتحادات  

مرافؽ محّددة، مثؿ اتحاد التمغراؼ الدكلي، كاتحاد البريد دكلية لتنظيـ التعاكف في 
عمى أّف  ٖٛٛٔ، كالمكتب الدكلي لممكازيف كالمقاييس في العاـ ٗٚٛٔالعالمي في العاـ 

ـّ بمبادرات أكركبية، في كقت كاف فيو النظاـ الدكلي  مجمؿ ىذه المؤتمرات كاالتحادات ت

                                                           

-ٗٗ، ص ٜٕٓٓ سػػعد حقػػي تكفيػػؽ، مبػػادئ العبلقػػات الدكليػػة، العاتػػؾ لصػػناعة الكتػػاب، القػػاىرة (ٔ)
ٜٗ. 
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رم األكركبي طالما أّف القكل الدكلية بالمعنى الكاقعي، يكاد ُيختصر بالنظاـ القا
 .(ٔ)األكركبية ىي التي تتحّكـ بمكازيف الحرب كالسمـ

 األًلاملطهب 
 نٌاع انتنظيًاث اندًنيتأ

 :ثبلثة أنكاع مف حيث المعيار الجغرافيإلى  يمكف تقسيـ التنظيمات الدكلية

يتيا ( كتككف بالعادة عضك  Universal Organizationsالتنظيمات العالمية ) .ٔ
 .المتحدة األمـمفتكحة كفؽ ضكابط محددة مسبقا، لجميع دكؿ العالـ مثؿ ىيئة 

 :نكعيف ىيإلى  يمكف تقسيـ التنظيمات الدكلية مف حيث نكعية األعضاء

: يككف أعضاؤىا عبارة (Governmental organizations)منظمات حككمية  - أ
إقميمية )جامعة أك  المتحدة( األمـكقد تككف عالمية ) ،عف حككمات دكؿ معينة

 .عبر إقميمية )اكبؾ(أك  الدكؿ العربية(

: يتككف  (non-governmental organizations) منظمات غير حككمية - ب
أك  إقميميةأك  تنظيمات غير حككمية، كقد تككف عالميةأك  أعضائيا مف ىيئات

 .عبر إقميمية، مثؿ نقابات العماؿ كالمنظمات الثقافية

(: كالتي تككف العضكية فييا  Regional Organizations)التنظيمات اإلقميمية  .ٕ
محددة لدكؿ كاقعة في إقميـ جغرافي معيف مثؿ جامعة الدكؿ العربية كالتي ينتمي 
لعضكيتيا جميع الدكؿ العربية ككذلؾ مثؿ منظمة الدكؿ األمريكية 

Organization of American States) في عضكيتيا دكؿ  ( كالتي ال يكجد
 .كؿ الكاقعة في القارة األمريكيةعدا الد

                                                           

، ٜٜٔٔسماعيؿ الحديثي، الكسيط في التنظيـ الدكلي، مطبعػة جامعػة المكصػؿ، المكصػؿ إخميؿ  (ٔ)
 .ٕٛص
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: كعضكية ىذا  Trans-regional Organizations) عبر اإلقميمية )التنظيمات  .ٖ
النكع مف التنظيمات مختمفة عف تمؾ المتبعة في التنظيمات اإلقميمية التي تأخذ 
في االعتبار الجكار الجغرافي، حيث أف ىذا النكع يأخذ باعتبارات أخرل سياسية 

كمف األمثمة البارزة عمى ىذا النكع مف التنظيمات  ،ثقافيةأك  اقتصاديةأك  كانت
منظمة الدكؿ المصدرة لمبتركؿ كالتي معيار العضكية فييا مبني عمى أساس أف 
الدكؿ األعضاء فييا ىـ في حقيقة األمر مف كبار الدكؿ النفطية المصدرة 

 .لمبتركؿ

عقد مؤتمرات دكلية إلى   الثانيفي مطمع القرف العشريف دعا قيصر ركسيا نيقكال 
كلقاءات دبمكماسية لمنظر في مشكبلت العالـ، فانعقدت مؤتمرات الىام في عامي 

، بمشاركة دكؿ أكركبية كغير أكركبية، لدراسة ُسبؿ تجّنب كقكع ٜٚٓٔك ٜٜٛٔ
الحرب، كطرؽ تسكية النزاعات الدكلية بالكسائؿ السممية، بما في ذلؾ تشكيؿ لجاف 

نشاء محكمة التحكيـ الدكلية، بيد أّف التنظيـ الدكلي بمعناه الشامؿ، التحقيؽ ا لدكلية كا 
في العاـ  األمـى مع إنشاء عصبة األكلكاألكثر تحديدان، كاف بعد الحرب العالمية 

، لتككف بمثابة أكؿ منظمة دكلية مفتكحة العضكية لكافة الدكؿ، كمنفتحة عمى ٜٜٔٔ
 .(ٔ)كافة دراسة مشاكؿ العالـ في تفاصيميا

إف عيد العصبة لـ يمغ الحرب بؿ طمب عدـ المجكء إلييا ككسيمة لتسكية النزاع  
تقرير مجمس العصبة، بؿ أكثر أك  قرار التسكية القضائيةأك  إال بعد ثبلثة شيكر مف

قراراتيـ في خبلؿ فترة أك  القضاة أف يتخذكا أحكاميـأك  مف ذلؾ، طمب مف المحكميف
مدة ستة أشير لتمقى قرار المجمس إذا كانت القضية أمامو،  زمنية معقكلة، كحددت
( مف عيد العصبة قد اقامت فترة تجميد، كالمقصكد بذلؾ أف ٕٔكبيذا تككف المادة )

 راؼ في النزاع إتباع خطكات معينةالحرب لـ تكف غير مشركعة كأنو يجب عمى األط

                                                           

 ،ٜٜٜٔالمتحػػػػدة، دار المنيػػػػؿ المبنػػػاني لمطباعػػػػة كالنشػػػػر، بيػػػػركت  األمػػػـسػػػعكد المػػػػكلى، خريػػػػؼ  (ٔ)
 . ٕٔص
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 فييا.أم تأخير النزاعات في محاكلة لتبل ،(ٔ)قبؿ المجكء لمحرب
البقاء إلخفاقيا في ميماتيا، فالكاليات المتحدة لـ تنضـ  األمـكلـ يكتب لعصبة 

استفراد فرنسا كبريطانيا بشؤكنيا، كتكالت االنسحابات كفقداف إلى  إلييا مما أدل
( حالة ٙٔ، )ٜٖٜٔ-ٕٜٓٔالعضكية كالطرد مف العصبة، فسجمت بيف عامي

، كفي عاـ ٖٖٜٔكألمانيا  ٖٖٜٔلياباف كا ٕٜٙٔانسحاب، أبرزىا انسحاب البرازيؿ 
بسبب  ٜٖٜٔالتحؽ االتحاد السكفيتي بالعصبة ليخرج منيا مطركدان عاـ  ٖٜٗٔ

 . (ٕ)اعتدائو عمى فنمندا
في اخماد الحركب كمنع احتبلؿ الدكؿ الضعيفة مف قبؿ  األمـكفشمت عصبة 

التي شكمتيا الدكؿ رادع مف قبؿ العصبة أك  الدكؿ القكية ككاف يتـ ذلؾ دكف أية حماية
ى، كضعؼ العصبة شجع ألمانيا النازية عمى ضـ األكلالمنتصرة في الحرب العالمية 

كاشعاؿ فتيؿ الحرب العالمية  ٜٖٜٔاالقاليـ المجاكرة ليا كاليجـك عمى بكلكنيا في العاـ 
الثانية، كقد اعترؼ آخر رئيس لجمعية العصبة عند انعقاد آخر اجتماع ليا في العاـ 

نيا ترددت في تحمؿ مسؤكلية  ٜٙٗٔ بأف العصبة كانت تنقصيا الشجاعة األدبية كا 
 . (ٖ)القرارات الخطيرة في حيف أف القكة كانت الزمة

كَشِيَد العالـ كيبلت كبيرة في أثناء الحرب العالمية الثانية مف قتؿ كدمار شمؿ 
 المكسكعة البريطانيةاالفراد العزؿ كالمباني العامة كالسكنية كحتى المستشفيات، كأشارت 

كأشد  ،(ٗ)مميكف شخص ٓٙ-ٖ٘أف عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية يتراكح بيف إلى 
                                                           

(1) Morton A. Kaplan and Nicholas DEB. Kutzenbach, The Political 

Foundations of International Law, New York, John Wiley and sons Inc. 

1961. p. 288 . 

 . ٜٕص ٕٙالمتحدة. مرجع سابؽ. ص األمـسعكد المكلى: خريؼ  (ٕ)
منشػػكرات  التنظػػيـ الػدكلي النظريػػة كالمنظمػات العالميػة كاالقميميػػة كالمتخصصػة،محمػد المجػذكب،  (ٖ)

 . ٔ٘ٔ، صٕٙٓٓيركت الحمبي الحقكقية، ب
 .ٕٗٓٓينظػر أيضػػا: محمػػد المجػػذكب، القػػانكف الػػدكلي العػػاـ، منشػػكرات الحمبػػي الحقكقيػػة، بيػػركت 

 . ٕٗٚص
 . ٕٓٓٓ/ٚ/ٕصحيفة الحياة السعكدية بتاريخ  (ٗ)
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الدمار ىكالن ىك قصؼ مدينتي ىيركشيما كناكازاكي بالقنابؿ الذرية مف قبؿ القكات 
 . (ٔ) مف المكاطنيف العزؿ الؼاآلاألمريكية كالقضاء عمى مئات 

 املطهب انثاني 
 حدة ًيزاحم نشأتيااملت األيى

ىذه المرحمة، كمف إلى  المتحدة بعدة مراحؿ حتى تكاممت ككصمت األمـمرت 
 المراحؿ ىي :اىـ 
 : مرحمة التصريحات .ٔ

كىي المرحمة التي صدرت خبلليا عدة تصريحات مف الدكؿ المتحالفة بشأف 
  :النية في إقامة المنظمة كىي كاآلتي 

رئيس  ٜٔٗٔاب  ٗٔلذم أصدره بتاريخ ميثاؽ األطمسي اأك  تصريح األطمسي : -أ 
ف تشرشؿ، كأعربت ركزفمت، كرئيس حككمة بريطانيا كنستك المتحدة  الكاليات

الحككمتاف عف الرغبة في أيجاد منظمة عالمية لحفظ السبلـ كتحقيؽ التعاكف 
 . (ٕ)العالمية الثانية الحربالدكلي في مرحمة ما بعد 

المتحدة ر في مدينة كاشنطف بالكاليات ىك بياف صد :المتحدة  األمـتصريح  -ب 
تشكيؿ جبية عالمية ست كعشركف دكلة، بيدؼ  األمريكية عقب اجتماع ممثمي

ضد دكؿ المحكر، كقد نص التصريح عمى ضركرة إنشاء منظمة عالمية في أقرب 
كقت ممكف لتحقيؽ األمف كالسبلـ في جميع دكؿ العالـ، ككانت ىذه أكؿ مرة 

، كانضـ في التكقيع عمى ىذا التصريح بعد ذلؾ المتحدة " األمـ" يظير فييا اسـ
 .(ٖ)إحدل كعشركف دكلة، مف بينيا خمس دكؿ عربية

                                                           

جي ديبكريف، الحرب العالمية الثانيػة، دار الكتػاب العربػي لمطباعػة كالنشػر، القػاىرة، )دكف تػاريخ(  (ٔ)
 . ٗٔ٘ص

 . ٕٖالمتحدة، مرجع سابؽ، ص األمـسعكد المكلى، خريؼ  (ٕ)
 .٘ٛٔمحمد المجذكب، التنظيـ الدكلي، مرجع سبؽ ذكره، ص (ٖ)

http://f-law.net/law/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6c%62%48%52%68%63%6d%56%6c%61%32%67%75%59%32%39%74%4c%33%5a%69
http://f-law.net/law/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6c%62%48%52%68%63%6d%56%6c%61%32%67%75%59%32%39%74%4c%33%5a%69
http://f-law.net/law/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6c%62%48%52%68%63%6d%56%6c%61%32%67%75%59%32%39%74%4c%33%5a%69
http://f-law.net/law/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6c%62%48%52%68%63%6d%56%6c%61%32%67%75%59%32%39%74%4c%33%5a%69
http://f-law.net/law/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6c%62%48%52%68%63%6d%56%6c%61%32%67%75%59%32%39%74%4c%33%5a%69
http://f-law.net/law/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6c%62%48%52%68%63%6d%56%6c%61%32%67%75%59%32%39%74%4c%33%5a%69
http://f-law.net/law/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6c%62%48%52%68%63%6d%56%6c%61%32%67%75%59%32%39%74%4c%33%5a%69
http://f-law.net/law/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6c%62%48%52%68%63%6d%56%6c%61%32%67%75%59%32%39%74%4c%33%5a%69
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عف كؿ مف الكاليات  ٖٜٗٔمكسكك : صدر في تشريف الثاني مف عاـ تصريح  -ج 
كاالتحاد السكفييتي كبريطانيا كالصيف كقد التـز مصدركه صراحة، فيما المتحدة 

اء ىيئة عالمية تقكـ عمى أساس المساكاة في السيادة بيف جميع التزمكه لجية إنش
الدكؿ المحبة لمسبلـ كتنضـ إلييا بقية الدكؿ ال فرؽ بيف كبيرىا كصغيرىا لضماف 

 .كاألمف الدكلييفالسمـ المحافظة عمى 
تصريح طيراف : صدر بعد شيريف مف تصريح مكسكك كجاء فيو تصميـ الدكؿ  -د 

األمريكية كاالتحاد السكفييتي( عمى المتحدة الكبرل الثبلث )بريطانيا كالكاليات 
  .الكبرل في حفظ السبلـ كاألمف الدكلييفتككيد دكرىا الخاص كمسؤكليتيا 

 : المقترحاتمرحمة  .ٕ

عقد ممثمك) الصيف  ٜٗٗٔرة بيف اب كأكتكبر في الفت : مؤتمر دمبارتكف أككس .ٔ
عدة اجتماعات في دمبارتكف أككس ( المتحدةكبريطانيا كاالتحاد السكفيتي كالكاليات 

كضع مجمكعة مف إلى  ، كقد تكصمت االجتماعات(ٔ)بكاشنطف بالكاليات المتحدة
المقترحات التفصيمية التي اتخذت فيما بعد أساسان لممناقشات في مؤتمر ساف 

المتحدة "  األمـفرنسيسكك كقد تضمنت المقترحات قياـ تنظيـ دكلي يعرؼ باسـ "
كتحقيؽ التعاكف الدكلي في الشؤكف  كاألمف الدكلييفالسمـ فو حفظ يككف مف أىدا

 الجتماعية.االقتصادية كالثقافية كا
كبريطانيا كاالتحاد المتحدة كؿ مف الكاليات  حضره رؤساء :مؤتمر يالطا .ٕ

كاتفؽ فيو عمى بعض المسائؿ العالقة في اجتماعات دكمبارتكف أككس  ،تيالسكفيي
كأىميا طريقة التصكيت في مجمس األمف كحؽ الدكؿ الدائمة العضكية في 

لنظاـ الجديد لممستعمرات )نظاـ الكصاية كنظاـ األقاليـ استخداـ الفيتك)النقض( كا
 .(المتمتعة بالحكـ الذاتيغير 

 

                                                           

 . ٗٛٔ، صالمرجع السابؽ  (ٔ)

http://f-law.net/law/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6c%62%48%52%68%63%6d%56%6c%61%32%67%75%59%32%39%74%4c%33%5a%69
http://f-law.net/law/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6c%62%48%52%68%63%6d%56%6c%61%32%67%75%59%32%39%74%4c%33%5a%69
http://f-law.net/law/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6c%62%48%52%68%63%6d%56%6c%61%32%67%75%59%32%39%74%4c%33%5a%69
http://f-law.net/law/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6c%62%48%52%68%63%6d%56%6c%61%32%67%75%59%32%39%74%4c%33%5a%69
http://f-law.net/law/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6c%62%48%52%68%63%6d%56%6c%61%32%67%75%59%32%39%74%4c%33%5a%69
http://f-law.net/law/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6c%62%48%52%68%63%6d%56%6c%61%32%67%75%59%32%39%74%4c%33%5a%69
http://f-law.net/law/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6c%62%48%52%68%63%6d%56%6c%61%32%67%75%59%32%39%74%4c%33%5a%69
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 مرحمة التنفيذ .ٖ

 ٜ٘ٗٔحزيراف ٕٙنيساف ك ٕ٘انعقد ىذا المؤتمر بيف  ،ساف فرانسيسككمؤتمر 
دكلة مستقمة في ذاؾ التاريخ  ٓ٘مف قبؿ المتحدة  األمـميثاؽ  تكقيعإلى  كانتيى

فأصبح نافذان منذ ذلؾ،  ٜ٘ٗٔ األكؿتشريف  ٕٗكتكاممت التصديقات البلزمة عميو في 
عقدت الجمعية العامة لممنظمة أكلى جمساتيا في  ٜٙٗٔكفي العاشر مف كانكف الثاني 

ا كقد حرر الميثاؽ بخمس لغات مدينة لندف كقررت اختيار مدينة نيكيكرؾ مقران دائمان لي
: ىي الصينية كاإلنكميزية كالفرنسية كاإلسبانية كالركسية كىي المغات الرسمية لؤلمـ 

 .(ٔ)ٜٗٚٔكقد أضيفت العربية لغة رسمية سادسة بدءان مف عاـ المتحدة 

 املطهب انثانث 
 نؼاملي ًأىى املزاحم انذي يز بواننظاو ا

يطمؽ مصطمح النظاـ العالمي عمى )تفاعؿ الدكؿ كالمنظمات "عمنية كسرية" 
دكؿ( أما النظاـ الدكلي فيقصد بو كالشركات العابرة لمقارات كفكاعؿ دكلية مف غير ال

)العبلقات التي تربط الدكؿ مع بعضيا البعض(، كذلؾ إليجاد نكع مف التفاىـ اإلنساني 
بيف مجتمعات العالـ التي تنشد عالمان تسكده المحبة كالخير كالسبلـ، كمف أجؿ ذلؾ 

تطكر  سعت الدكؿ كالمنظمات الدكلية إليجاد عبلقات منتظمة بيف دكؿ العالـ، كمع
  العبلقات بيف الدكؿ أصبحت عممية االنتظاـ في ىذه العبلقات شرطان أساسيان.

لذلؾ فالمقصكد بالنظاـ الدكلي ىك مجمكعة الكحدات السياسية، عمى مستكل 
مرحمة " االعتماد المتبادؿ"، إلى  الدكلة، التي تتفاعؿ بصكرة منتظمة كمتكررة لتصؿ

كأجزاء متكاممة في نسؽ معيف، كبمعنى آخر: األمر الذم يجعؿ ىذه الكحدات تعمؿ 
إف النظاـ العالمي يمثؿ حجـ التفاعبلت التي تقـك بيا الدكؿ كالمنظمات الدكلية 
كالعناصر دكف القكمية، مثؿ حركات التحرر، كالكحدات "العابرة لمقكمية"، كالشركات 

 متعددة الجنسية.
                                                           

 . ٙٛٔص ، محمد المجذكب، التنظيـ الدكلي، مرجع سبؽ ذكره (ٔ)

http://f-law.net/law/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6c%62%48%52%68%63%6d%56%6c%61%32%67%75%59%32%39%74%4c%33%5a%69
http://f-law.net/law/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6c%62%48%52%68%63%6d%56%6c%61%32%67%75%59%32%39%74%4c%33%5a%69
http://f-law.net/law/arbah.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%6c%62%48%52%68%63%6d%56%6c%61%32%67%75%59%32%39%74%4c%33%5a%69
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حدث بيف الدكؿ التي تكازف كيرل انصار المدرسة الكاقعية أف السياسة الدكلية ت
كؿ كاحدة منيا االخرل، كلذلؾ يككف النظاـ العالمي في نظرىـ نتيجة تقاسـ القكة 

 .(ٔ)المستقرة بيف الدكؿ العظمى
ككجكد النظاـ السياسي العالمي ال يعني بالضركرة أف تسكد المجتمع الدكلي حالة 

حاالت لخرؽ القانكف كعدـ المطمؽ، فقد نجد في بعض المجتمعات أك  مف النظاـ التاـ
 االلتزاـ بالمبادئ كالمكاثيؽ الدكلية .

كفي ىذا المجاؿ يقارف السياسي األميركي بريجنسكي بيف النظاـ السياسي 
الكطني كالنظاـ العالمي فيقكؿ: "في حالة السياسات العالمية نجد ضعؼ السمطة 

ف كانت مقبكلة، كمحترمة يعكض الشعكر باالنتماء العميؽ لؤلمة كما تمثميا  المباشرة، كا 
المؤسسات التي تعكس سمطة الدكلة، يفتقر النظاـ العالمي ليذا الشعكر باالنتماء، 

أك  ككثير مف المحاكالت الحالية في البحث عف نظاـ ىي محاكالت لخمؽ ىذا البعد
 .(ٕ)لمعثكر عمى معادؿ، قريب منو

لنظاـ العالمي تفرض كمع التطكر الحاصؿ في جميع مجاالت الحياة بدأت فكرة ا
 عكامؿ عديدة، أىميا : تطكر صناعةنفسيا عمى العالـ بشكؿ أكبر، كذلؾ بفعؿ 

 تصاالت كالمكاصبلت، كحصكؿ تحكالتاألسمحة، كاستحداث كسائؿ جديدة لبل
 اقتصادية مترابطة، كاتساع تأثير األيديكلكجيات.
ع ذلؾ يبقى النظاـ كم ،)قرية ككنية(إلى  لقد حكلت ىذه العكامؿ األربعة العالـ

 العالمي أقؿ انتظامان مف النظاـ السياسي الكطني العتبارات متعددة منيا :
 ترامي أطراؼ ىذا النظاـ العالمي . .ٔ

                                                           

، ٕٛٓٓة العربيػػػة، بيػػػركت فنسػػػاف الغريػػػب، مػػػأزؽ االمبراطكريػػػة االمريكيػػػة، مركػػػز دراسػػػات الكحػػػد (ٔ)
 .ٕٖص

مستشػاران لؤلمػف القػكمي األميركػي فػي زبيغينيك بريجنسكي : كىك اكػاديمي كسياسػي اميركػي عمػؿ  (ٕ) 
بػيف عصػريف، أمريكػا كالعصػر االلكتركنػي، ترجمػػة: عيػد الػرئيس جيمػي كػارتر. ينظػر فػي كتابػػو : 

 .ٕٛ، ص ٜٓٛٔمحجكب عمر، دار الطميعة، بيركت 
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 تعدد الثقافات كالمعتقدات . .ٕ
 تناقض المصالح . .ٖ
 ىشاشة فاعمية األجيزة كالمنظمات الدكلية . .ٗ
 عندما يككف غير عادؿ.غياب الشعكر باالنتماء ليذا النظاـ العالمي، كخصكصان  .٘

محمي أف ال يكلد في الذىف انطباعان بأنو أك  كينبغي لكؿ حديث عف نظاـ عالمي
أنو رديؼ لمسبلـ كاالستقرار أك  رديؼ لبللتزاـ بالشرعية كالتطبيؽ المطمؽ لمقانكف،

كالتعاكف الدكلي، فيذا النظاـ مبني عمى أساس القكة كعمى تفكؽ مف ىك أقكل، كىذا ما 
 بشريعة الغاب. يذكرنا
 ؛لذم يعد االلية التي تنظـ الحياة، كمف خبلؿ ىذا القانكف اان ف لكؿ شيء قانكنإ

ألف كؿ المكجكدات في الككف تحكـ مف خبلؿ القانكف الذم يضع الشرعية لكؿ افعالو 
كليذا يمكننا تعريؼ النظاـ العالمي بأنو " مجمكعة مف الدكؿ كالمنظمات  ،كتصرفاتو

 ت التي تحكـ العبلقات الدكلية ".اة الفاعمة في صنع كتنفيذ القرار العمنية كالسري
أما مصطمح النظاـ العالمي الجديد، فيك مصطمح استخدمو الرئيس األمريكي 

األمة األمريكية بمناسبة إرساؿ القكات إلى  جكرج بكش االب في خطاب كجيو
في آب/أغسطس الخميج بعد أسبكع كاحد مف حرب الخميج الثانية إلى  األمريكية
، كفي معرض حديثو عف ىذا القرار، تحدث عف فكرة عصر جديد، كحقبة ٜٜٓٔ

 .(ٔ)بلمحرية، كزمف لمسبلـ لكؿ الشعك 
، أشار الرئيس االميركي (ٕ)(ٜٜٓٔسبتمبر/ ايمكؿ  ٔٔكبعد ذلؾ بأقؿ مف شير )

االن إقامة نظاـ عالمي جديد يككف متحرران مف اإلرىاب، فعإلى  السابؽ جكرج بكش االب

                                                           

كي، النظػػاـ العػػالمي القػػديـ كالجديػػد، ترجمػػة كنشػػر : نيضػػة مصػػر لمطباعػػة كالنشػػر نعػػـك تشكمسػػ (ٔ)
 .ٗٔ، صٕٚٓٓكالتكزيع، القاىرة 

حجػة قكيػة لفػػرض  اتخػذيبلحػظ مػف ىػذا التػاريخ اف بػػكش االبػف، بعػد ضػرب بػرج التجػػارة العػالمي  (ٕ)
أيمػكؿ /  ٔٔ بأحداث ىذا النظاـ العالمي الجديد عمى الدكؿ الكبرل كالصغرل. كبذلؾ بدأ ما يسمى

 =، ككانت بدايػة مرحمػة جديػدة مػف مراحػؿ النظػاـ العػالمي التػي شػنت فييػا الكاليػاتٕٔٓٓسبتمبر 
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في البحث عف العدؿ، كأكثر أمنان في طمب السبلـ في عصر تستطيع فيو كؿ أمـ 
 العالـ غربان كشرقان كشماالن كجنكبان، أف تنعـ بالرخاء كتعيش في سبلـ.

 : أىـ مراحؿ نشكء النظاـ العالمي

، حيث تميزت ىذه ٘ٔٛٔحتى مؤتمر فيينا عاـ  ٛٗٙٔمف معاىدة كستفاليا عاـ  .ٔ
لعبلقات الدكلية فييا كانت محصكرة في تمؾ العبلقات التي تنشا بيف المرحمة باف ا

الجماعات التي أك  الدكؿ القكمية ذات السيادة بحيث ال تشمؿ أم نكع مف الييئات
  .ال تتكافر ليا مقكمات الدكلة كخصائصيا ميما كاف دكرىا في المجتمع الدكلي

ى كتميزت ىذه األكلية حتى اندالع الحرب العالم ٘ٔٛٔمف مؤتمر فيينا عاـ  .ٕ
المرحمة بتطكر العبلقات السياسية الدكلية، حيث ُسجؿ تطكر نكعي في قرارات 
المؤتمر كالتي انعكست بمجمميا في إقرار تكازف دكلي جديد يأخذ عمى عاتقو ميمة 

 .األمف كاالستقرار في اكركبا
مية حتى اندالع الحرب العال ٜٜٔٔى عاـ األكلمف انتياء الحرب العالمية  .ٖ

الثانية، تميز الكاقع الدكلي ببركز نظاـ األمف الجماعي، حيث تبمكر ىذا المفيـك 
 .ٜٜٔٔيكنيك  ٕٛبمقتضى معاىدة فرسام في  األمـبإنشاء عصبة 

المتحدة في  األمـ)انتياء الحرب العالمية الثانية كتأسيس منظمة  ٜ٘ٗٔمف عاـ  .ٗ
كؾ االتحاد السكفيتي كنياية ( حتى انييار المنظكمة الشيكعية كتفٜ٘ٗٔيكنيك  ٕٙ

، كذلؾ بانييار حائط ٜٜٛٔ، كالبعض حدده بعاـ ٜٜٔٔحرب الخميج الثانية 
برليف، كأىـ ما يميز ىذه المرحمة ىك ما يسمى بالحرب الباردة الذم تحكؿ في 

القطبية الثنائية )الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفيتي(، إلى  أثنائيا النظاـ الدكلي
  .أليديكلكجي الصداـ بيف الشيكعية كالرأسماليةكفي الفكر ا

                                                                                                                                                      

أفغانسػػتاف،  احػػتبلؿالمتحػػدة العديػػد مػػف الحػػركب بحجػػة القضػػاء عمػػى االرىػػاب. كػػاف مػػف اثارىػػا =
لفكضػى الخبلقػة كاحتبلؿ العراؽ كنشر فكضى ىائمة في منطقة الشرؽ االكسط التي ىي جزء مػف ا

 )الفكضى المنظمة(.
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، كىي الفترة التي أعقبت تكحيد ألمانيا ٕٔٓٓ، حتى سبتمبر ٜٜٓٔمف عاـ  .٘
-ٜٜٓٔالشرقية كالغربية، كانييار االتحاد السكفيتي، كاندالع حرب الخميج الثانية 

نظاـ أحادم إلى  ، مما يعني اختفاء احد القطبيف كبداية تحكؿ النظاـٜٜٔٔ
 .لقطبية باستفراد الكاليات المتحدة األمريكية كقكة عظمى عمى ىـر السمطة العالميةا

، تميزت ىذه المرحمة بتشكيؿ تحالؼ دكلي ٕٔٓٓمف الحادم عشر مف سبتمبر  .ٙ
تقكده القكة العظمى )الكاليات المتحدة( ضد ما سمي باإلرىاب الدكلي، كلقد تكضح 

 . دالمتحدة بالتحكـ بالنظاـ العالمي الجديكتجمى في ىذه المرحمة انفراد الكاليات 
ى اليـك ظيرت العديد مف القكل الدكلية لمكاجية الكاليات ، حتٕٓٔٓمف العاـ  .ٚ

المتحدة، كما بدأت تظير بكادر لبركز قكل عالمية جديدة بدأت تتشكؿ عمى 
الساحة الدكلية، مثؿ االتحاد االكركبي، الصيف، الياباف، ركسيا االتحادية، كىذه 

لقكل بدأت تشكؿ كرقة ضغط عمى الكاليات المتحدة االمريكية تنازعيا قيادة النظاـ ا
 العالمي.

 املبحث انثاني
 املتحدة يف اننظاو انؼاملي ًسبم اصالحيا األيىفاػهيت 

المتحدة كقدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا ظمت ضعيفة مف  األمـالحقيقة أف فعالية 
ـ تستند ىذه المنظمة عمى أم شكؿ مف أشكاؿ الناحية العممية منذ تأسيسيا، حيث ل

القكة الحقيقية التي تؤىميا لمقدرة عمى التأثير في مجريات األحداث في العالـ بحيث 
ظمت إرادتيا مرىكنة بإرادة الدكؿ الكبرل كالمحصمة النيائية إلرادة الطرؼ األقكل مف 

ألحداث كحفظ السمـ، ىذه الدكؿ، كبالرغـ مف استخداـ المنظمة عدة كسائؿ لمكاجية ا
 األمـإال أنيا قد فشمت في حفظ األمف الدكلي كبذلؾ برزت طمبات عديدة في أركقة 

المتحدة لتككف تعبيران حقيقيان عف إرادة الشعكب  األمـإصبلح حاؿ إلى  المتحدة تدعك
 الحرة .
المتحدة مف الناحية القانكنية تعد شخصان معنكيان مف أشخاص القانكف  األمـك 

لي العاـ يتمتع باختصاصات ككظائؼ كصبلحيات محددة نص عميو، الميثاؽ الدك 
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ذا كانت القاعدة العامة ىي أف آثار شخصية المنظمات الدكلية تترتب  المنشئ ليا، كا 
 األمـفي مكاجية الدكؿ األعضاء فقط كليس في مكاجية الدكؿ غير األعضاء، فإف 

لفقو عمى تمتعيا بالشخصية القانكنية المتحدة تشكؿ استثناء مف القاعدة حيث استقر ا
نظران ألف ميثاقيا يتيح ليا ممارسة بعض  ؛الدكلية في مكاجية كؿ الدكؿ في العالـ

 .(ٔ)االختصاصات في مكاجية الدكؿ غير األعضاء
 المتحدة مف أجؿ تعزيز السمـ األمـكقد حظي الدكر الرئيسي الذم تضطمع بو 

 ٓٔساف في سائر أنحاء العالـ، باالعتراؼ في كاألمف الدكلييف، كتنمية حقكؽ اإلن
المتحدة كأمينيا العاـ، جائزة نكبؿ  األمـعندما ُمنحت  ٕٔٓٓ/ديسمبر األكؿ كانكف

ؿ ىذا المبحث مف الذكرل السنكية المائة إلنشاء تمؾ الجائزة، كسيتـ تناك  لمسبلـ في
 تية:خبلؿ المطالب اآل

 األًلاملطهب 
 (1)املتحدة األيىأىداف ًيقاصد 

 . حفظ السمـ كاألمف الدكلييف.ٔ
 . تنمية العبلقات الكدية بيف الدكؿ عمى أساس المساكاة في الحقكؽ.ٕ
 . تحقيؽ التعاكف الدكلي في الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاالنسانية.ٖ
 لتنسيؽ جيكد الدكؿ كتكجيييا لخدمة الغايات المشتركة. مرجعان المتحدة  األمـ. جعؿ ٗ

 المتحدة التي ينص عمييا الميثاؽ فيي:  األمـ مبادئأما 
 المتحدة عمى مبدأ المساكاة في السيادة بيف جميع أعضائيا. األمـ. قياـ ٔ
 . تنفيذ األعضاء التزامات الميثاؽ بحسف نية.ٕ
 . فض المنازعات بالطرؽ السمميةٖ

                                                           

 لكتركني التالي :، متكفر عمى الرابط اإلالمتحدة األمـ( جكريسبيديا: مكسكعة القانكف الدكلي، ٔ)
 http://ar.jurispedia.org/index.php .  

 .ٕٜٔذكره. صمحمد المجذكب، التنظيـ الدكلي، مرجع سبؽ  (ٔ)

http://ar.jurispedia.org/index.php
http://ar.jurispedia.org/index.php
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 التيديد باستعماليا.أك  . امتناع األعضاء عف استعماؿ القكةٗ
 . تقديـ العكف لؤلمـ المتحدة في القرارات التي تتخذىا.٘
 المتحدة. األمـ. العمؿ عمى أف تسير الدكؿ غير األعضاء عمى مبادئ ٙ
 . المتحدة في الشؤكف الداخمية لمدكؿ األعضاء األمـ. عدـ تدخؿ ٚ

المتحدة قد صاغكا بشكؿ جيد كعناية كاممة كباتفاؽ  األمـإف كاضعي ميثاؽ 
الديباجة كاألىداؼ كالمبادئ التي يقكـ عمييا عمؿ المنظمة كقامكا عمى  كامؿ منطكؽ

بكضع كتشكيؿ ىيئات رئيسية لؤلمـ المتحدة، كاعطكا ىذه الييئات  أساسيا
االختصاصات كالمياـ عمى اختبلؼ أنكاعيا ليعمؿ كؿ فرع ضمف االحكاـ كالحدكد 

ستة ىي : الجمعية العامة  المتحدة األمـالمنصكص عمييا كالييئات الرئيسية لمنظمة 
كمجمس األمف كالمجمس االقتصادم كاالجتماعي كمجمس الكصاية كاألمانة العامة ك 

 محكمة العدؿ الدكلية.
المتحدة في حؿ األزمات الدكلية كحفظ عمى السمـ كاألمف  األمـكسائؿ  :كالن أ
 الدكلييف.

ا ألف مف شأف إف حدكث األزمات الدكلية في المجتمع الدكلي ال يمكف تجاىمي
كبر كتتفاقـ ما لـ يتـ درء ذلؾ تيديد السمـ كاألمف الدكلييف، كبإمكاف األزمة أف ت

 ،(ٔ)قياـ الحرب كالصراعات بشكؿ مستمرإلى  ألف ىذا مف شأنو أف يؤدم ؛السبب
المتحدة حفظ السمـ كاألمف  األمـكلذلؾ فمف الكاجب التأكيد بأف مف أكلكيات منظمة 

خاصة  أىميةي، كليذا فإف ىذا اليدؼ يحظى باألممفي الميثاؽ الدكلييف كما كرد 
 األمـيتميز بيا عف األىداؼ األخرل لممنظمة، كقد تصّدر ىذا اليدؼ ديباجة ميثاؽ 

 .(ٕ)المتحدة

                                                           

المتحػػدة بػػيف اإللغػػاء كالبقػػاء فػػي ظػػؿ التطػػكرات الدكليػػة الراىنػػة،  األمػػـرجػػب عبػػد المػػنعـ متػػكلي،  (ٔ)
 .ٜٕٔ-ٕٛٔ، ص ٕٗٓٓالمكتبة االكاديمية، القاىرة 

 =المتحدة قد آلينا عمى أنفسنا ( : األمـالمتحدة : ) نحف شعكب  األمـى مف ديباجة األكلالفقرة  (ٕ)
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ذا كاف الميثاؽ قد ربط بيف المحافظة عمى السمـ كالمحافظة عمى األمف  كا 
منعيا أك  الحركب انتفاءالعالمي يعني فئليمانو بأف القضيتيف أمراف متبلزماف، فالسمـ 

عمى األقؿ، كاألمف الدكلي يعني تييئة األسباب كالسبؿ لمنع االضطرابات كالمنازعات 
الدكلية كتمكيف الدكؿ مف العيش براحة كاطمئناف، فالسبلـ يفقد معناه إذا تعرض األمف 

كؿ منيما ضركريان  لمخطر، كاألمف الحقيقي ال يتكافر إال إذا ساد السبلـ، كبذلؾ يصبح
 .(ٔ)لآلخر كتصبح المحافظة عمييما مف أىـ مقاصد المنظمة العالمية
ييف بحسب طبيعتيا كتتعدد الكسائؿ الدكلية البلزمة لحفظ السمـ كاألمف الدكل

مجمكعة مف الكسائؿ التي تدخؿ في ىذا إلى  ياألممكقد أشار الميثاؽ ، كالقائميف بيا
عدة كسائؿ، منيا الكسائؿ الدبمكماسية كىي مف أقدـ لى إ السياؽ كالتي يمكف تقسيميا

الكسائؿ التي عرفيا المجتمع الدكلي في ىذا الشأف كالتي عرفت تطكرات ممحكظة سكاء 
فعاليتيا كىي تتكزع بيف المفاكضة كالمساعي الحميدة كالكساطة كالتحقيؽ أك  في آلياتيا

كمنيا أيضان الكسائؿ  ،(ٕ)الدكليةأك  كالتكفيؽ كعرض النزاع عمى المنظمات اإلقميمية
القانكنية التي تتميز بإصدار قرارات ممزمة في مكاجية الدكؿ، تصدرىا إما ىيئات 

محاكـ دكلية دائمة، كمحكمة العدؿ الدكلية التابعة لؤلمـ المتحدة، منيا أك  التحكيـ

                                                                                                                                                      

ياؿ المقبمة مف كيبلت الحرب التي في خبلؿ جيؿ كاحد جمبت عمى اإلنسانية مػرتيف أف ننقذ األج=
 أحزانان يعجز عنيا الكصؼ.

كأف نؤكػػد مػػف جديػػد إيماننػػا بػػالحقكؽ األساسػػية لئلنسػػاف كبكرامػػة الفػػرد كقػػدره كبمػػا لمرجػػاؿ كالنسػػاء 
 كبيرىا كصغيرىا مف حقكؽ متساكية. األمـك 

فػػي ظميػػا تحقيػػؽ العدالػػة كاحتػػراـ االلتزامػػات الناشػػئة عػػف المعاىػػدات كأف نبػػّيف األحػػكاؿ التػػي يمكػػف 
 كغيرىا مف مصادر القانكف الدكلي.

 كأف ندفع بالرقي االجتماعي قدمان، كأف نرفع مستكل الحياة في جك مف الحرية أفسح. 
 .ٕٜٔمحمد المجذكب، التنظيـ الدكلي، مرجع سبؽ ذكره، ص (ٔ)
 ٜٜ٘ٔمنظمػػة مػػف خػػبلؿ التقريػػر السػػنكم مػػف أعمػػاؿ المنظمػػة لعػػاـ ينظػػر: تقريػػران عػػف أعمػػاؿ ال (ٕ)

كبحػػث كدراسػػة األمػػيف العػػاـ الػػدكتكر بطػػرس غػػالي نشػػر  ٜٜ٘ٔالمتحػػدة عػػاـ  األمػػـكالصػػادر عػػف 
 المتحدة. األمـإدارة شؤكف اإلعبلـ ب
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بؽ ذكرىا في كذلؾ الكسائؿ الزجرية التي قد يتـ المجكء إلييا في حالة فشؿ الكسائؿ السا
حسـ المشكبلت كاحتكاء األزمات، كتتنكع ىذه الكسائؿ بدكرىا بيف الضغكط كالعقكبات 

 االقتصادية كاإلعبلمية كالديبمكماسية كالعسكرية.
كلعؿ مف أىـ الكسائؿ التي يحؽ لؤلمـ المتحدة اتخاذىا لحؿ األزمات كالنزاعات 

 يأتي : ىي ما

 تسكية المنازعات بالكسائؿ السممية: .أ 

 التي حّرمت الحرب في األمـيرل كثير مف الباحثيف أف العرب كانكا في طميعة 
 فقد كرد، سممية لتسكية المنازعات الدكليةالكسائؿ الإلى  العبلقات الدكلية كحبذت المجكء

ْف َطاِئَفَتاِف ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف اْقَتَتُمكا َفَأْصِمُحكا َبْيَنُيَما َبَغْت ِإْحَداُىَما  َفِإفْ  في القرآف الكريـ: )َكاِ 
َأْمِر المَِّو َفِإْف َفاَءْت َفَأْصِمُحكا َبْيَنُيَما إلى  َتِفيءَ  َعَمى اأُلْخَرل َفَقاِتُمكا الَِّتي تَْبِغي َحتَّى

 .(ٔ)َكَأْقِسُطكا ِإفَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَف( ِباْلَعْدؿِ 
ف المبادئ األساسية في مبدأ التسكية السممية لفض المنازعات الدكلية م كيعد

القانكف الدكلي العاـ، كىك يرتبط ارتباطان كثيقان بمبدأ تحريـ استخداـ القكة في العبلقات 
مصاؼ القكاعد النافذة، إلى  كقد ارتقى ىذا المبدأ األخير في عصرنا الراىف ،الدكلية

ىك أيضا  كاصبح االلتزاـ بحؿ المنازعات سمميان يعد نتيجة طبيعية كمبلزمة لو يتمتع
المتحدة بأف )يفض جميع  األمـكليذا قضت المادة الثانية مف ميثاؽ  ،(ٕ)بالصفة اآلمرة

أعضاء الييئة منازعاتيـ الدكلية بالكسائؿ السممية عمى كجو ال يجعؿ السمـ كاألمف 
( مف الميثاؽ ٖٖكقد حددت المادة ) ،الدكلييف، ككذلؾ العدؿ الدكلي عرضة لمخطر(

عمى أنو يجب عمى أطراؼ النزاع أف يمتمسكا البدء بطريؽ  ىذه الكسائؿ فنصت
الككاالت إلى  كاؤ تحكيـ كالتسكية القضائية كأف يمجالمفاكضة كالتحقيؽ كالتكفيؽ كال

 لذلؾ فإف، لسممية التي يقع عمييا اختيارىـغيرىا مف الكسائؿ اأك  كالمنظمات اإلقميمية

                                                           

 .ٜسكرة الحجرات : األية (ٔ)
 .٘ٚٙمحمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سبؽ ذكره، ص (ٕ)
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 لية تشمؿ:الكسائؿ السممية لحؿ األزمات كالمنازعات الدك 

 . المفاكضات:ٔ

تسكية النزاع القائـ إلى  ىي تبادؿ الرأم بيف دكلتيف متنازعتيف بقصد الكصكؿ
النزاع أك  بينيما، كيقـك بالمفاكضة عادة المبعكثكف الدبمكماسيكف لمدكؿ أطراؼ األزمة

ذا كاف النزاع ذا أك  عف طريؽ كزراء الخارجية المبعكثيف الدبمكماسييف لدل الدكؿ، كا 
مكضكع ىاـ يتـ تعييف مندكبيف خاصيف لممفاكضة، كتعد المفاكضة مف أىـ الكسائؿ 
السممية لتسكية األزمات القائمة بيف الدكؿ، كتتميز المفاكضة بالكتماف، كلذلؾ فيي 
تصمح لتسكية مختمؼ أنكاع المنازعات كأغمبيا، إال أف فعالية المفاكضات تعتمد عمى 

ال كقعت الدكلة  تكفير حد أدنى مف تعادؿ القكل السياسية بيف الطرفيف المتفاكضيف، كا 
رادة الدكلة القكية في المفاكضات الجارية بينيما ، كتعني (ٔ)الضعيفة تحت تأثير كا 

اتفاؽ بشأف النزاع يجمع بيف كجيات إلى  التحاكر كالنقاش بيف أطراؼ النزاع كصكال
ليذه الكسيمة أف نجاحيا  النظر المتفرقة، كيبلحظ عند استعماؿ األطراؼ المتنازعة

 : يتكقؼ عمى مجمكعة مف العكامؿ المجتمعة نذكر منيا

 .حسف النية لدل األطراؼ المعنية -أ 
 .حؿ النزاعإلى  الجدية في تسكية النزاع كالرغبة األكيدة في الكصكؿ -ب 
 .طبيعة النزاع المراد حمو -ج 
 .طبيعة العبلقة بيف األطراؼ المتنازعة -د 
 ؛ؿ كجكد نكع مف التكازم في مراكز األطراؼ المتنازعةعمى األقأك  مراعاة التساكم -ق 

 كقؼ عميو حؿ العديد مف المنازعاتأمر يت التكازمأك  ألف ىذا التعادؿ
 .(ٕ)الجكىرية

                                                           

عبػػد الحسػػيف القطيفػػي، دكر التحكػػيـ فػػي فػػض المنازعػػات الدكليػػة، مجمػػة العمػػـك كالقػػانكف، بغػػداد  (ٔ)
 .ٙٙ، صاألكؿ، العدد ٜٜٙٔ

ستانمي ميسمر، ككفي أناف رجؿ سبلـ فػي عػالـ مػف الحػركب، شػركة المطبكعػات لمتكزيػع كالنشػر،  (ٕ)
 .ٖٚٗ، صٕٚٓٓبيركت 
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 الكساطة: .ٕ

تعتمد الكساطة عمى تدخؿ دكلة مف دكؿ فيما بيف األطراؼ المتنازعة كذلؾ مف 
ـ المقترحات ليـ لحؿ ىذا النزاع أجؿ التقريب بيف كجيات نظر المتنازعيف بؿ لو أف يقد

الرفض دكنما أك  كرغـ دكر الكساطة إال أنيا كسيمة غير ممزمة فاألطراؼ ليا القبكؿ
حد ما كسيمة المساعي الحميدة، إال أف إلى  كىي كسيمة تشبو ،أدنى مسؤكلية عميو

الدكلة تتدخؿ بتسكية النزاع، في حيف تشترؾ أك  الدكلة الثالثة ال تشترؾ في المفاكضات
الكسيطة في المفاكضات التي تدكر بيف المتنازعيف، كقد تساىـ في حؿ النزاع، 
كالكساطة مسعى كدم تقـك بو دكلة ثالثة مف أجؿ أيجاد حؿ لنزاع قائـ بيف دكلتيف، 

عداد التسكية  .(ٔ)كالدكلة الثالثة تشترؾ في المفاكضات كا 

 . التحقيؽ كالتكفيؽ:ٖ

كتثبيت الكقائع المتنازع عمييا كذلؾ مف قبؿ لجاف التحقيؽ يعني إيضاح الحقائؽ 
تحقيؽ دكلية تتكلى ميمة تسييؿ تسكية المنازعات الدكلية دكف أف تمتـز الدكؿ المتنازعة 
بنتائج التحقيؽ، كيتـ تأليؼ لجاف التحقيؽ الدكلية بمكجب اتفاؽ خاص بيف الطرفيف 

حقيؽ لتسكية المنازعات الدكلية كطريقة الت ،(ٕ)التحقيؽ" اتفاؽالمتنازعيف يطمؽ عميو "
، كجمسات لجاف التحقيؽ ليست عمنية فمداكالتيا األكؿىي مف كضع مؤتمر الىام 

 األمـ( مف ميثاؽ ٖٗأف المادة )إلى  تبقى سرية، أما قراراتيا فتؤخذ باألكثرية، كنشير
 عندما تنص عمى أف )لمجمس األمف أف يحقؽ في أم نزاع االتجاهالمتحدة تعزز ىذا 

قد يثير نزاعان لكي يقرر ما إذا كاف أك  خبلؼ بيف الدكؿإلى  مكقؼ قد يؤدمأك 
المكقؼ مف شأنو أف ُيعرض لمخطر حفظ السمـ كاألمف أك  ىذا النزاع استمرار
شخص دكلي يقـك أك  أما التكفيؽ فإنو يعني عرض النزاع عمى لجنة دكلية ،(ٖ)الدكلييف(

حمكؿ البلزمة التي يتـ عرضيا عمى الطرفيف بدراسة جميع جكانب النزاع كاقتراح ال
                                                           

 .ٗٛٙلعاـ، مرجع سبؽ ذكره، صمحمد المجذكب، القانكف الدكلي ا (ٔ)
 .ٛٙ، صٜٙٛٔسييؿ حسيف الفتبلكم، المنازعات الدكلية، مطبعة دار القادسية، بغداد  (ٕ)
 .ٚٛٙ-ٙٛٙمحمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سبؽ ذكره، ص (ٖ)
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مجتمْعيف، كيبقى لكؿ طرؼ الحؽ في أف يقبؿ تكصيات لجنة أك  المتنازعيف عمى انفراد
 .(ٔ)يقترح إجراء التعديؿ عميياأك  يرفضياأك  التكفيؽ

 . التحكيـ:ٗ

( مف ٖٚلعؿ أفضؿ تعريؼ لمتحكيـ الدكلي ىك التعريؼ الذم كرد في المادة )
، الخاصة بتسكية المنازعات الدكلية سمميان: "إف الغاية مف ٜٚٓٔالىام لمعاـ اتفاقية 

التحكيـ الدكلي ىي تسكية المنازعات بيف الدكؿ بكاسطة قضاة تختارىـ ىي عمى أساس 
بالرضكخ بحسف نية لمقرار  التزاماالتحكيـ يستتبع إلى  القانكف كالمجكء احتراـ

الكاليات المتحدة كفرنسا كبريطانيا في عاـ  ؽاتفا، كمثاؿ عمى التحكيـ (ٕ)الصادر"
، عمى اختيار المحامي السكيسرم "ساكزىكؿ" كمحكـ في القضية الخاصة ٜٔ٘ٔ

 .(ٖ)بممكية الذىب األلباني الذم استكلت عميو ألمانيا خبلؿ الحرب العالمية الثانية

 . التسكية القضائية:٘

ة لتسكية المنازعات الدكلية، القضاء الدكلي ال يختمؼ كثيران عف التحكيـ ككسيم
األطراؼ المتنازعة عمى عرض  اتفاؽفكبلىما طريقة قانكنية، ككبلىما يستمـز 

القضاء الدكلييف كالتسكية القضائية تقكـ عمى مبدأ أف أك  منازعاتيـ عمى التحكيـ
شرطا مسبقان  تعدالتقاضي في الشؤكف الدكلية منكط بإرادة الدكؿ، أم أف مكافقتيا 

كقد أقرت ىذا المبدأ  ،المنازعات عف طريؽ القضاء الدكلي في الشؤكف الدكلية لتسكية
محكمة العدؿ الدكلية ككذلؾ أقرتو محكمة العدؿ الدكلية الدائمة التي كانت قائمة ضمف 

نزاع دكلي لتسكية قضائية إلى  كمف األمثمة حكؿ أزمة أدت ،(ٗ)األمـنطاؽ عصبة 
نزاع بيف البحريف كقطر كالخبلؼ حكؿ ممكية كؿ مف قامت بيا محكمة العدؿ الدكلية ال

                                                           

 .ٙٚسييؿ حسيف الفتبلكم، مرجع سبؽ ذكره، ص (ٔ)
 .ٙٓٚمرجع سبؽ ذكره، صمحمد المجذكب، القانكف الدكلي العاـ،  (ٕ)
 .ٕ٘، صٜٛٚٔجابر إبراىيـ الراكم، المنازعات الدكلية، مطبعة دار السبلـ، بغداد  (ٖ)
 .٘ٗٗ، صٖٜٜٔعصاـ العطية، القانكف الدكلي العاـ، دار الحكمة لمطباعة كالنشر، بغداد  (ٗ)
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يقضي بسيادة البحريف  ٖٕٓٓجزر حكار كالزبارة فقد أصدرت المحكمة حكما في عاـ 
 .(ٔ)عمى جزيرة حكار كسيادة قطر عمى جزيرة الزبارة

 . المساعي الحميدة:ٙ

ر يقصد بيا قياـ دكلة ثالثة، كبمكافقة طرفي النزاع، بالتقريب بيف كجيات نظ
يجاد جك مبلئـ لمدخكؿ في مفاكضات  الدكلتيف المتنازعتيف كالتخفيؼ مف حدة النزاع كا 

األزمة القائمة بينيما، كالدكلة التي تقكـ بالمساعي الحميدة ال أك  مباشرة لحؿ النزاع
كتأتي كسيمة المساعي الحميدة بعد  ،ت، كما أنيا ال تقدـ حبلن لمنزاعتشترؾ بالمفاكضا
أك  اتفاؽ بيف طرفي النزاع فتقكـ دكلة ثالثةإلى  المباشرة في التكصؿفشؿ المفاكضات 

منظمة دكلية بعمؿ كدم مف أجؿ إيجاد تفاىـ بيف طرفي النزاع، كيككف تدخؿ الطرؼ 
ما بمبادرة منوأك  الثالث لحؿ األزمة إما بناءن عمى طمب أحد الطرفيف كلـ  ،(ٕ) كمييما، كا 

اعي الحميدة ككسيمة مف الكسائؿ السممية لحؿ المسإلى  المتحدة األمـيشر ميثاؽ 
بشأف التسكية  ٕٜٛٔلؤلمـ المتحدة لعاـ  )*(المنازعات الدكلية، إال أف إعبلف مانيبل

 .(ٖ)المساعي الحميدةإلى  السممية لممنازعات الدكلية أكد المجكء

 المنظمات الدكلية كاإلقميمية:إلى  . المجكءٚ

ـَ الدكؿ األعضاء بأف تمتمس حؿ النزاعات التي المتحدة الت األمـلقد أكد ميثاؽ  زا
عف حميا بإحدل الطرؽ السممية المشار إلييا  تحدث بينيا بالطرؽ السممية، فإذا عجزت

في الفصؿ السادس مف الميثاؽ، كاف عمييا أف تقـك بعرض النزاع عمى المنظمة 
بلزمة بشأنو كتحدد التكصيات ال اتخاذالدكلية التي تقكـ بفحص النزاع كدراستو كمف ثـ 

                                                           

(1) http://www.aljazeera.net/Channel/archive/archive?ArchiveId=89566 

)2) Wesley L. Gould: an Introduction to International law, New York, 1958, 

p541. 

إعػػبلف مػػانيبل بشػػأف تسػػكية المنازعػػات الدكليػػة بالكسػػائؿ السػػممية ُأعتمػػد كنشػػر عمػػى المػػؤل بمكجػػب )*( 
 .ٕٜٛٔتشريف الثاني/نكفمبر  ٘ٔالمؤرخ في  ٓٔ/ٖٚقرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

 .ٓٙحسيف الفتبلكم، المنازعات الدكلية، مرجع سبؽ ذكره. ص سييؿ (ٖ)
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مجمس األمف، فالجمعية أك  الكسيمة المناسبة لحمو، كيتـ ذلؾ عف طريؽ الجمعية العامة
العامة تقكـ بإصدار تكصيات بخصكص النزاع المعركض، كىذه التكصيات ليس ليا 
نما عمى الدكؿ األطراؼ في النزاع أف تأخذ ىذه التكصيات بنظر  صفة اإللزاـ، كا 

 ،(ٔ)نيا صدرت في حدكد أحكاـ الميثاؽ كقكاعد القانكف الدكلي العاـاالعتبار طالما أ
كنظاـ الفصؿ الثامف مف الميثاؽ طبيعة الدكر الذم يمكف أف تؤديو المنظمات 

( عمى أف: ) ليس في ٖ٘كالككاالت اإلقميمية في مجاؿ حفظ السبلـ فنصت المادة )
يمية معالجة االمكر المتعمقة ككاالت إقمأك  ىذا الميثاؽ ما يحكؿ دكف قياـ تنظيمات

بحفظ السمـ كاألمف الدكلييف ما يككف العمؿ اإلقميمي صالحان فييا كمناسبان ما دامت تمؾ 
 المتحدة(. األمـالككاالت اإلقميمية كنشاطيا متبلئمة مع مقاصد أك  التنظيمات

الككاالت اإلقميمية، ما أك  كمف األمثمة عمى كسيمة عرض النزاع عمى المنظمات
قامت بو منظمة الكحدة االفريقية مف تدخؿ في حاالت عديدة لمحاكلة ايجاد تسكية 
سممية لبعض المنازعات التي نشبت بيف أعضائيا لمحيمكلة دكف امكانية تدكيميا 

-المتحدة، كمحاكالتيا المتكررة لمكساطة في النزاع المغربي األمـبعرضيا عمى منظمة 
 .(ٕ)(ٕٜٚٔ-ٖٜٙٔالجزائرم بشأف الحدكد)

 املطهب انثاني
 كزاه حلم املناسػاث اندًنيتإلا ًسائمأً  انٌسائم غري انسهًيت

المتحدة بعد أف تستنفذ كؿ  األمـكسائؿ اإلكراه االعماؿ التي تقكـ بيا تشمؿ 
االعماؿ القمعية التي تتطمب إلى  الكسائؿ السممية لحؿ النزاع القائـ كتمجأ بالتالي

إلى  ض مف ذلؾ فرض كاعادة السمـ كاألمف الدكلييفالقكة المسمحة، كالغر  استخداـ
 أك يةػػػالتسكية السممإلى  ياعػػاالنصنصابيما الطبيعي في حاؿ رفض الدكؿ المتنازعة 

                                                           

 .٘ٗٗعصاـ العطية، القانكف الدكلي العاـ، مرجع سبؽ ذكره، ص (ٔ)
المتحػدة ضػركرات اإلصػبلح بعػد نصػؼ قػرف، كجيػة نظػر عربيػة،  األمػـخػركف، آأحمد الرشيدم ك  (ٕ)

 .ٕ٘ٓ، صٜٜٙٔمركز دراسات الكحدة العربية، بيركت 
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 أم اخبلؿ بالسمـ.أك  حدكث أم عدكاف
المتحدة بالتدابير المشتركة التي تتخذىا المنظمة مف أجؿ  األمـفقد اىتـ ميثاؽ 
ى عمى أف األكلى مف المادة األكلمف الدكلييف، فنصت الفقرة الحفاظ عمى السمـ كاأل

زالتيا  األمـ"تتخذ  المتحدة التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تيدد السمـ كا 
دة الثانية عمى "تقديـ األعضاء كتقمع اعماؿ العدكاف"، كنصت الفقرة الخامسة مف الما

كؿ ما في كسعيـ مف عكف لؤلمـ المتحدة في أم عمؿ تتخذه كفؽ الميثاؽ، كاالمتناع 
كيتـ  ،المنع"أك  المتحدة ضدىا عمبلن مف اعماؿ القمع األمـعف مساعدة أم دكلة تتخذ 

 بالتدخؿ العسكرم.أك  تنفيذ الكسائؿ غير السممية بإنزاؿ الجزاءات

 ت:. الجزاءأ

المتحدة يجكز لمجمس األمف أف يطمب  األمـ( مف ميثاؽ ٔٗالمادة )إلى  استنادا
مف الدكؿ األعضاء استعماؿ القكات المسمحة مف أجؿ حفظ السمـ كاألمف الدكلييف 

ىذه التدابير بالجزاءات، كيتـ التذكير بيذا االساس القانكني لمتأكيد إلى  كيشار عادة
تعديؿ سمكؾ طرؼ ييدد السمـ كاألمف الدكلييف،  عمى أف الغرض مف الجزاءات ىك

 .(ٔ)منو االقتصاصأك  كليس الغرض معاقبتو
 كتتضمف ىذه الجزاءات عدة أشكاؿ منيا:

أ. الجزاءات الجنائية: كىذه الجزاءات تتخذىا محاكـ جنائية دكلية خاصة، مثؿ 
جرائـ  بارتكابالجزاءات التي اتخذتيا محكمة نكرمبرج بحؽ األلماف المتيميف 

ة طككيك التي عاقبت المجرميف اليابانييف الذيف ارتكبكا جرائـ محرب كأيضا محك
 .(ٕ)حرب

                                                           

س غػالي، خطػة السػبلـ، كرقػة مكقػؼ مقدمػة مػف األمػيف العػاـ لؤلمػـ المتحػدة تتضػمف بطرس بطػر  (ٔ)
 .ٓٔالمتحدة، ص األمـالمتحدة، نيكيكرؾ،  األمـالممحؽ الجديد ككثائؽ 

عمي عبد القادر القيكجي، القانكف الدكلي الجنػائي أىػـ الجػرائـ الدكليػة، المحػاكـ الدكليػة الجنائيػة،  (ٕ)
 .ٖٔٔ – ٕٕٚ، صٕٔٓٓية، بيركت منشكرات الحمبي الحقكق
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المنظمات الدكلية أك  : كىي إجراءات تستعمميا إحدل الدكؿاالقتصاديةب. الجزاءات 
لكقؼ العبلقات التجارية مع دكلة أخرل الرتكاب ىذه الدكلة اعماالن عدائية 

كىناؾ شكؿ آخر ىك الحصار  ،(ٔ)اءات االقتصاديةضدىا، كتتعدد أشكاؿ الجز 
منظمة عمى دكلة تتيميا بأنيا تخؿ بنظاـ السمـ كاألمف أك  الذم تفرضو دكلة

أك  تمنعيا مف استخداـ البحرأك  الخركج مف أراضيياأك  الدكلييف، فتمنع الدخكؿ
ع تقطع كؿ المعكنات الخارجة عنيا كىذا الجزاء ىك أشد قسكة مف جميأك  الجك

المتحدة  األمـالمنظمة، كمثاؿ عمى ذلؾ فرض أك  الجزاءات التي تتخذىا الدكلة
 الحصار الشامؿ عمى العراؽ إباف حرب الخميج الثانية.

 . التدخؿ العسكرم:ٕ

منظمة أك  يككف التدخؿ العسكرم أم استخداـ القكة العسكرية، مف قبؿ دكلة
ف الدكلييف، فمف الضركرم عند ذلؾ دكلية ضد دكلة يشكؿ تصرفيا تيديدان لمسمـ كاألم

اإلمعاف في انتياؾ حرمة السمـ كاألمف أك  أف تتدخؿ قكة عسكرية ثالثة لمنع االقتتاؿ
 في العالـ.

كخبلصة القكؿ إف الكسائؿ السممية في حؿ المنازعات الدكلية، كما حدّدىا ميثاؽ 
دكل كفعالية المتحدة في الفصؿ السادس، ال تككف في أغمب األحياف ذات ج األمـ

عالية في حؿ األزمات الدكلية كال تكقؼ حالة النزاع في كؿ الظركؼ كاألحكاؿ، فقد 
تسكية سممية لؤلزمات الدكلية، كفي ىذه الحالة إلى  تفشؿ في أحياف كثيرة في الكصكؿ

 ،(ٕ)المتحدة في الفصؿ السابع األمـكسائؿ غير سممية حددىا ميثاؽ إلى  يتـ المجكء
 تعتمد عمى كسائؿ القمع كاإلكراه التي بيناىا سابقان.كىذه الكسائؿ 

 
                                                           

عبد الحسػيف القطيفػي، المقاطعػة االقتصػادية فػي العبلقػات الدكليػة، مجمػة السياسػة الدكليػة، بغػداد  (ٔ)
 .ٗ٘/ صٚ، العدد/ٜٚٙٔ

أكتػكبر  ٗٔٔالمتحدة كالنظػاـ العػالمي الجديػد"، مجمػة السياسػة الدكليػة، العػدد  األمـنبيؿ العربي، " (ٕ)
 .ٖ٘ٔ، ص ٖٜٜٔ
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 المتحدة لحفظ السالم: األممعمميات 
المتحدة نظامان جديدان لمكاجية النزاعات  األمـ ابتكرتأماـ الكثير مف اإلخفاقات 

 المتحدة لـ يتطرؽ األمـعمميات حفظ السبلـ، كميثاؽ  اسـكاألزمات الدكلية ُأطمؽ عميو 
قكات حفظ السبلـ، كلـ تكف ىذه العمميات مف بيف أك  ات حفظ السبلـ،ذكر عمميإلى 

الكسائؿ التي تضمنيا الميثاؽ لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف، لكف فكرة إنشاء مثؿ ىذه 
تصفية إلى  العمميات برزت في البداية في ضكء تطكر العبلقات بيف الدكؿ كالحاجة

 .(ٔ)الخبلفات التي تجرم بينو
ت ىي إجراء أممتو الحاجة الممحة لتعكيض عجز مجمس األمف في كىذه العمميا

مجاؿ المحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف، كتتخذ ىذه العمميات شكؿ قكات لحفظ 
 ،المنازعات الدكلية احتكاءمدنييف، مف أجؿ أك  مراقبيف دكلييف عسكرييفأك  السبلـ

ذه العمميات، غير أف المناسبات ( مف الميثاؽ ىي األساس القانكني ليٖٗكتعد المادة )
العديدة التي أنشأ المجمس خبلليا ىذه القكات أثبتت أف إنشاءىا لـ يكف تدبيران قسريان 
بمقتضى الفصؿ السابع، بؿ تدبيران بمقتضى الفصؿ السادس مف الميثاؽ كالمتعمؽ 

 .(ٕ)بالتسكية السممية لمنزاعات الدكلية
ت بداية إنشاء فكرة عمميات حفظ السبلـ كمف كاقع ىذه التصكرات كالحاالت جاء

قبؿ أف تتطكر تبعان لحاجتيا، كبالفعؿ فميس مف شأف ىذه العمميات أف تحؿ محؿ آليات 
التسكية السممية المتضمنة في الفصؿ السادس، كىي ليست بديبلن عنيا كما أنيا بعيدة 

أم أك  كةعف أم مف معاني مكاد الفصؿ السابع، إذ ليس مف طبيعتيا استخداـ الق
، مجازان بالفصؿ السادس )*(إجراءات قسرية، كقد سماىا األميف العاـ، داغ ىمرشكلد

كالنصؼ، كبيذا المعنى تككف تسمية الفصؿ السادس كالنصؼ ىي تسمية مف حيث 

                                                           

  http://www.un.org/arabic/peace/peacebuildingالمتحدة :  األمـقع مك  (ٔ)
(2) http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=77484 

لقػػى  ٜٔٙٔ – ٖٜ٘ٔداغ ىمػر شػكلد : سػكيدم شػػغؿ منصػب أمػيف عػاـ لؤلمػػـ المتحػدة لؤلعػكاـ  )*(
 مصرعو في حادث تحطـ طائرتو في الككنغك.
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إمكانية استخداـ آلية قكات حفظ السبلـ لمنع حدكث العدكاف الذم قد يقع بعد استنفاذ 
السادس دكف جدكل، كالذم بدكره قد يّجنب استخداـ القكة  الكسائؿ السممية في الفصؿ

 .(ٔ)كسائؿ القمع المتضمنة في الفصؿ السابع مف الميثاؽأك  المسمحة
 :(ٕ)صنفيف رئيسييفإلى  كتنقسـ ميمات عمميات حفظ السبلـ أساسان 

بعثات مراقبة: كىي ُمّككنة مف ضباط غير مسمحيف، ككانت أكؿ بعثة مراقبة ىي  .1
 .ٜٛٗٔالمتحدة لمراقبة اليدنة في فمسطيف عاـ  ـاألمبعثة 

قكات حفظ السبلـ: كىي ُمكّكنة مف كحدات مسمحة تسميحان خفيفان ال يحؽ ليا  .2
استخداـ سبلحيا إال في حالة الدفاع عف النفس، كفي الفترة األخيرة قامت 
دارية، كقد كاف أكؿ  عناصر مدنية بمساعدة قكات حفظ السبلـ بمياـ إنسانية كا 

المتحدة في كؿ مف إندكنيسيا كالبمقاف أما  األمـتخداـ لعناصر عسكرية بكاسطة اس
في  ٜٙ٘ٔطكارئ دكلية تابعة لؤلمـ المتحدة فكاف في عاـ  أكؿ استخداـ لقكة

 .سيناء بعد العدكاف الثبلثي عمى مصر

المتحدة قد كضعت آليات متكاممة يمكف مف خبلليا  األمـكنستنتج مما سبؽ أف 
نزاع قد ينشب بيف طرفيف مف أشخاص المجتمع الدكلي، كلكف أك  ةحؿ أم أزم

المشكمة في ذلؾ أف تطبيؽ ىذه اآلليات مف خبلؿ العمؿ بالكسائؿ السممية يرتبط بإرادة 
إلى  الدكؿ كمدل رغبتيا بتسكية النزاع، فإذا كاف أطراؼ األزمة راغبيف في حميا لجأكا

المتحدة سكل جية راعية لعممية التسكية،  األمـالمنظمة، كفي ىذه الحالة ال تككف 
المتحدة ال  األمـالنزاع بالكسائؿ غير السممية فإف أك  كأيضا فيما يتعمؽ بتسكية األزمة

تممؾ القكة العسكرية الخاصة بيا كالتي تستطيع أف تستخدميا ضد الدكؿ التي تيدد 
ة لمدكؿ األعضاء التي السمـ كاألمف الدكلييف، كليذا فإنيا تعتمد عمى القدرات العسكري

                                                           

المتحػػػدة منظمػػػة تبقػػػى كنظػػػاـ يرحػػػؿ، المؤسسػػػة العربيػػػة لمدراسػػػات كالنشػػػر،  األمػػػـ، فػػػؤاد البطاينػػػة (ٔ)
 .ٕ٘ٙ، صٖٕٓٓبيركت 

محمػػػكد عبػػػد الحميػػػد سػػػميماف، عمميػػػات حفػػػظ السػػػبلـ فػػػي نيايػػػة القػػػرف العشػػػريف، مجمػػػة السياسػػػة  (ٕ)
 .ٜٖ، صٖٗٔ، العدد ٜٜٛٔالدكلية، مركز االىراـ، القاىرة 
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 األمـتتبايف في مكاقفيا في الكثير مف األحياف تجاه النزاعات، كلذلؾ تبقى ميمة 
 اىتمامياالكسائؿ العسكرية رىينة بإرادة الدكؿ األعضاء كمدل  استخداـالمتحدة في 

بالنزاعات التي قد تحصؿ، كىذا ما يشكؿ قصكران في آلية المنظمة الدكلية كعائقان أماـ 
الرغـ مف ىذه اإلشكاليات التي تكاجو المنظمة، فإنيا عمى جاز مياميا كلكف، ك نإ

 نجحت في تسكية كحؿ الكثير مف النزاعات الدكلية التي كرد ذكرىا.

 املطهب انثانث
 دة يف حفظ انسهى ًاألين اندًنينياملتح األيىفشم 

ضعيفة مف  المتحدة كقدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا ظمت األمـالحقيقة أف فعالية 
الناحية العممية منذ تأسيسيا، حيث لـ تستند ىذه المنظمة عمى أم شكؿ مف أشكاؿ 
القكة الحقيقية التي تؤىميا لمقدرة عمى التأثير في مجريات األحداث في العالـ بحيث 
ظمت إرادتيا مرىكنة بإرادة الدكؿ الكبرل كالمحصمة النيائية إلرادة الطرؼ األقكل مف 

الرغـ مف استخداـ المنظمة عدة كسائؿ لمكاجية األحداث كحفظ السمـ، ىذه الدكؿ، كب
 األمـإال أنيا قد فشمت في حفظ األمف الدكلي كبذلؾ برزت طمبات عديدة في أكرقة 

المتحدة لتككف تعبيران حقيقيان عف حاؿ العالـ  األمـإصبلح حاؿ إلى  المتحدة تدعك
 .(ٔ)اليكـ

ى: بعض نماذج النزاعات األكلفقرتيف،  إلى يتـ تقسيـ ىذا المطمبكعميو س
المتحدة  األمـالمتحدة في إنيائيا، كالفقرة الثانية تطكير  األمـالدكلية التي فشمت 

  استجابة لممستجدات الدكلية.
 المتحدة في إنيائيا : األمـبعض نماذج النزاعات الدكلية التي فشمت  :اكالن 

سرائيمي المزمف الذم نتج عف عدكاف لقد فشمت المنظمة الدكلية في حؿ النزاع اإل
كالذم أصدر عمى إثره مجمس  ٜٚٙٔيكنيك  ٙإسرائيؿ عمى األراضي العربية في 

                                                           

 المتحػػػدة فػػػي ظػػػؿ ىيمنػػػة القطػػػب الكاحػػػد" مركػػػز البحػػػكث األمػػػـؿ مجيػػػب الرحمػػػاف عبيػػػد، "مسػػػتقب (ٔ)
 .www.salameus.net .ٖٕٓٓ. أبريؿ ٓٔكالمعمكمات، قراءات سياسية، العدد 
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 كالقاضي بإلزاـ )إسرائيؿ( االنسحاب ٜٚٙٔ( في نكفمبر ٕٕٗاألمف الدكلي قراره رقـ )
كالزاؿ النزاع مستمرا كقائما حتى  ٜٚٙٔحدكد ما قبؿ السادس مف يكنيك لعاـ إلى 
المتحدة عف حفظ السبلـ في كافة العالـ كليست حرب  األمـف، كذلؾ عجزت اآل

أفغانستاف كالكجكد الدكلي غير المشركع عمى أراضييا مف قبؿ قكات التحالؼ األنجمك 
المتحدة في منع عدكاف الكاليات  األمـما تقدـ فشؿ إلى  األمريكي ببعيده، أضؼ

رغـ تأكيد فريؽ التفتيش الدكلي عدـ العثكر المتحدة األمريكية كحمفائيا عمى العراؽ، 
معدات إنتاج كتطكير أك  امتبلؾ العراؽ ألسمحة الدمار الشامؿأك  عمى أية أدلة لحيازة

كنقؿ كتخزيف مثؿ ىذه النكعية مف األسمحة األمر الذم انتفي معو مبرر الكاليات 
كاحتبلؿ أراضيو  ،(ٔ)األمريكية كحمفائيا لمتدخؿ في شؤكف العراؽ كمف ثـ ضرب العراؽ

القانكف األمر الذم يؤكد مف أك  سبب معقكؿ مف الكاقعأك  بالكامؿ بالقكة دكنما مبرر
المتحدة في حؿ النزاعات الدكلية كحفظ السمـ كاألمف الدكلييف، كىك ما  األمـجديد فشؿ 

 المتحدة أماميا دكف الكصكؿ األمـبعض النماذج التي فشمت منظمة تناكؿ إلى  يدعكنا
 .(ٕ)حؿ ىذه النزاعاتى إل

 المتحدة استجابة لممستجدات الدكلية األمـتطكير : ثانيان 
خصائص تميزه عف النظاـ أك  مف المؤكد أف النظاـ العالمي الحالي لو سمات

العالمي الذم كاف سائدا في الحقبة الماضية مما جعؿ التغير يمقي بظبللو عمى ىيكؿ 
السائد فيو، كلعؿ أىـ ما يميز النظاـ القانكني  نكنيالتنظيـ الدكلي المعاصر كالنظاـ القا

الدكلي الحالي أنو نظاـ يتميز بزيادة القطب الكاحد كىك الكاليات المتحدة األمريكية كقكة 
عالمية كحيدة ال منافس ليا، كسيادة القيـ كالمفاىيـ الغربية فإنيا تقمص الدكر الحقيقي 

                                                           

 اإلمبريػػػاليعبػػػد العزيػػػز سػػػرحاف، "جريمػػػة القػػػرف الحػػػادم كالعشػػػريف الغػػػزك األمريكػػػي الصػػػييكني  (ٔ)
 .ٔ٘-ٙٗ، ص ٕٗٓٓلمعراؽ"، دار النيضة العربية، القاىرة 

المتحػدة"، رسػالة دكتػكراه  األمػـمحمد عبد العزيز أبك سحيمة، "المسؤكلية الدكلية عػف تنفيػذ قػرارات  (ٕ)
 .ٖٛ٘-ٜٕ٘، ص : ٜٛٚٔغير منشكرة، جامعة القاىرة 
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ية كذلؾ الطابع المؤقت لمنظاـ العالمي لممنظمات الدكلية في حؿ المنازعات الدكل
 الجديد.

المتحدة  األمـتغير شكؿ كدكر إلى  كلعؿ تغير مبلمح النظاـ العالمي أدل
كغيرىا مف المنظمات الدكلية في المنازعات الدكلية كىك أمر بدت سماتو بكضكح مف 

في خبلؿ مسمؾ المنظمة الدكلية ذاتو في ظؿ ىذا النظاـ حيث كثر تدخؿ المنظمة 
إلى  الشؤكف الدكلية كاتسع مدلكؿ التدخؿ كتعددت أسبابو كمبرراتو ككذلؾ كثر المجكء

جانب األسباب القديمة كالتقميدية فظير إلى  التدخؿ المسمح كظيرت لو أسباب جديدة
جانب جريمة الحرب كالعدكاف المسمح اإلرىاب الدكلي كمبرر كسبب حقيقي إلى  مبرر

المنظمة الدكلية، كذلؾ انتياؾ حقكؽ اإلنساف كحرياتو  كراء التدخؿ المسمح مف قبؿ
األساسية كذلؾ إىدار الديمقراطية داخؿ الببلد، كغير ذلؾ الكثير مما يستمـز ضركرة 

بمعنى أكضح تطكر المنظمة الدكلية استجابة لمظركؼ كالمستجدات أك  تعديؿ كتغيير،
تطكير إلى  كيؼ السبيؿ الدكلية التي ظيرت حديثا كلـ يكف ليا كجكد مف قبؿ كلكف

 المتحدة حتى يمكف أف تستجيب لمظركؼ الحالية ؟ األمـنظمة دكر م
 :(ٔ)المتحدة في حفظ السمـ كاالمف الدكلييف  األمـأسباب فشؿ : ثالثان 

 طريقة التصكيت ) حؽ النقض " الفيتك" ( : .ٔ

إف طريقة التصكيت في أم منظمة دكلية ميمة جدان كتؤثر بشكؿ كبير عمى 
المتحدة كضع المؤسسكف قيكدان تمكنيـ  األمـفشؿ تمؾ المنظمة، كعند تأسيس أك  نجاح

مستقببلن مف التحكـ بزماـ التصكيت لتمرير القرارات التي تناسبيـ، فكضعكا حؽ النقض 
المتحدة، كالذم يعطي الحؽ لمدكؿ  األمـمف اىـ االسباب التي تعرقؿ عمؿ  يعدالذم 

 .(ٕ)نقض أم قرار يخالؼ ارادتيا الخمس الكبرل الدائمة العضكية
                                                           

المتحػػدة كعصػر االنييػػارات كالتفػرد القطبػػي، رشػاد بػػرس لمطباعػػة  األمػـناتاشػا لطفػػي سػعد، ىيئػػة  (ٔ)
 .ٛٛٔ، صٕٓٔٓكالنشر، بيركت 

صادؽ محركس، "المنظمات الدكلية كالتطكرات الراىنة في النظاـ الدكلي"، مجمة السياسة الدكلية،  (ٕ)
 .ٕٓ-ٜٔ، صٜٜ٘ٔأكتكبر  ٕٕالعدد 
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 ىيمنة الكاليات المتحدة االمريكية : .ٕ

 مريكية عمى المنظمة الدكلية التيمف الطبيعي جدان اف تييمف الكاليات المتحدة اال
مكاف مقرىا الدائـ في نيكيكرؾ، كقد كتب االميف العاـ السابؽ  كاختارتترأست تأسيسيا 

ح كصريح " أف تمؾ الدكلة ) المقصكد بطرس غالي عف ىذه الييمنة بشكؿ كاض
 .(ٔ)المتحدة " األمـالكاليات المتحدة االمريكية( ىي الدكلة العظمى التي تييمف عمى 

المتحدة ليست إال حصاف طركادة ألصحاب المؤامرات العالمية كما  األمـ"إف 
الدكلية ربة لمحركة الثكرية العالمية"، اف الكثير مف الحركب كاالزمات ىي إال رأس الح

باخر، كىذا االمر إف أك  المتحدة، كتشرعف عمميات القتاؿ بشكؿ األمـتشف باسـ 
 .(ٕ)استمر قد ينذر بخطر ييدد النظاـ العالمي اجمع "

 المتحدة : األمـالعجز في ميزانية  .ٖ

إف المنظمة الدكلية عندما تعاني مف عجز في ميزانيتيا تصاب بالشمؿ، فكيؼ 
% في العاـ ٖٜالمتحدة  األمـغير المدفكعة لميزانية  أذا كانت نسبة المستحقات

، كيؼ تستطيع ىذا المنظمة الكبيرة كالتي ليا مفكضيات في جميع دكؿ العالـ، ٜٕٓٓ
 القياـ بدكرىا.

 المتحدة : األمـالدكؿ الكبرل بمبادئ  التزاـعدـ  .ٗ

 األمـمف المؤكد أف التصرفات الدكلية الحالية لمدكؿ الكبرل األعضاء في  
المتحدة ما ىي إال انعكاس لمتطكرات الدكلية الراىنة التي يمر بيا المجتمع الدكلي في 

كالتي تدؿ داللة كاضحة عمى انفراط العقد الدكلي كجنكح األعضاء في  الكقت الراىف
التحمؿ مف القيـ كالمبادئ الدكلية الراسخة التي أرساىا ميثاؽ إلى  التنظيـ الدكلي الحالي

                                                           

بطرس بطرس غالي، خمػس سػنكات فػي بيػت مػف زجػاج، مركػز االىػراـ لمترجمػة كالنشػر، مؤسسػة  (ٔ)
 .ٕٖٓ، صٜٜٜٔاالىراـ، القاىرة 

سػػػعيد جزائرلػػػي، بيػػػركت  :حجػػػار عمػػػى رقعػػػة الشػػػطرنج، دار النقػػػاش، ترجمػػػةكليػػػاـ غػػػام كػػػار، ا (ٕ)
 .ٖٓ٘، صٕٓٓٓ
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كاألعراؼ كاألخبلؽ الدكلية المبنية عمى السبلـ بدال مف الحرب كعممت المتحدة  األمـ
كتحقيؽ التعاكف الدكلي في مختمؼ  األمـجاىدة عمى تنمية العبلقات الكدية بيف 

تحقيؽ غايتيف أكالىما حماية األمف القكمي الدكلي كثانيتيما إلى  المجاالت كصكال
 .تحقيؽ الرفاىية لجميع شعكب العالـ

 نزابغب ااملطه
 (1)املتحدة  األيىصالح ينظًت إػًهيت 

بعد تحديد مكامف الفشؿ الذم عانت منيا المنظمة الدكلية، كتأثرت بو الدكؿ  
 المتحدة كىما : األمـكعميو ىناؾ طريقتاف، لعممية إصبلح الصغرل، 
 كذلؾ عف طريؽ :، تحدة بالدكؿ كالمنظمات الدكليةالم األمـصبلح عبلقة إ :أكالن 

 لعبلقة بينيا كبيف الكاليات المتحدة االمريكية:إصبلح ا .ٔ

في بادئ االمر ال بد مف كضع حدكد لييمنة الكاليات المتحدة االمريكية عمى  
صبلح عبلقتيا بيا، فالعبلقة بيف الطرفيف ىي عبلقة غير سكية  المنظمة الدكلية، كا 

السياسي الدكلي، النظاـ  بإصبلحالمتحدة، يجب أف نبدأ أكالن  األمـ كإلصبلحكمشكىة، 
المتحدة، كعمى العالـ بأسره، كعمى  األمـالقائـ عمى كجكد قطب كاحد مسيطر عمى 

المتحدة كأف ال تفرض آراءىا عمى  األمـالكاليات المتحدة أف تتكقؼ عف التدخؿ بشؤكف 
المنظمة كحياديتيا، بحيث تستطيع أف تعمؿ  استقبلؿ ظمة، فإف ضمفمؤسسات المن

 ف أف يككف عمييا كصي يقرر فتنفذ المنظمة أكامر ىذا الكصي.بحرية كحيادية دك 

 المتحدة بالدكؿ كافة: األمـإصبلح عبلقة  .ٕ

المتحدة عمى أف أحد أىدافيا، أف تككف المنظمة مرجعان  األمـلقد نص ميثاؽ 
 األمـلتنسيؽ جيكد الدكؿ، كتكجييا لخدمة الغايات المشتركة، مما يعني أف العبلقة بيف 

 لدكؿ االعضاء يجب أف تقكـ عمى التعاكف كحسف النية.المتحدة كا

                                                           

 .ٕٓٔناتاشا لطفي سعد، مرجع سابؽ، ص (ٔ)



 33                                    (7108لعام )ا(/77(/العدد )7لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

المتحدة أف تمتـز بكاجباتيا تجاه االعضاء، كضركرة لحفظ السمـ  األمـكعمى 
كاالمف الدكلييف، كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ االعضاء، كالمساكاة في 

 المصير، إضافةالحقكؽ كالسيادة بيف جميع االعضاء، كحؽ الدكؿ االعضاء في تقرير 
ىدؼ أساسي، ىك تحقيؽ التعاكف الدكلي في الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية إلى 

 .(ٔ)كالثقافية كاالنسانية

 المتحدة بالمنظمات الدكلية االخرل : األمـإصبلح عبلقة  .ٖ

في ظؿ كجكد مشاكبلت كبيرة عبر القكمية تيدد االنسانية، اصبح التعاكف مع 
، أمران ضركريان، كأصبح ىناؾ، مشاكبلت اقتصادية كامنية المنظمات الدكلية االخرل

كاجتماعية، كمشكبلت اليجرة كالبطالة كاالرىاب كالتمكث البيئي، كنقص الغذاء كالطاقة 
كمشكبلت التنمية كحقكؽ االنساف، ال سيما عف مشكمة التطكر اليائؿ في اسمحة الدمار 

، ليا فاعمية أكثر في حؿ ىذه الشامؿ، ليذا فإف المنظمات االقميمية كالمتخصصة
 األمـالحدث، فعميو يجب عمى إلى  ىذه المشاكبلت، كأقربإلى  المشكبلت ألنيا أقرب

 المتحدة أف تنسؽ جيكدىا، مع ىذه المنظمات االقميمية، كالككاالت المتخصصة.

 إصبلح الييكؿ التنظيمي لؤلمـ المتحدة : :ثانيان 

 ددان مف االصبلحات، أىميا :المتحدة نتناكؿ ع األمـإلعادة تنظيـ 
 إصبلح جذرم يتعمؽ بمجمس األمف:  .ٔ

العضكية الدائمة يجب أف ال تقتصر عمى الدكؿ الخمس ذاتيا، إذ أف ىناؾ دكالن 
أك  أخرل تتمتع بفاعمية كاضحة، كتستحؽ أف تصبح عضكان دائمان في مجمس االمف،

عف تمؾ التي كانت قائمة  فتاختمإلغاء العضكية الدائمة، فالمعطيات السياسية الدكلية 
بعد انتياء الحرب العالمية الثانية، كىناؾ طركحات عديدة لزيادة أعضاء مجمس االمف 
الدائميف، كعمى رأس الدكؿ المرشحة لمعضكية الدائمة ىي: الياباف، ألمانيا، البرازيؿ، 

                                                           

خطػػة األمػػيف العػػاـ لؤلمػػـ المتحػػدة بشػػأف كيفيػػة االرتقػػاء بػػأداء المنظمػػة بمػػا يسػػمح تحقيػػؽ السػػبلـ  (ٔ)
 كتعزيزه عمى امتداد العالـ.
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اليند كنيجيريا، كلكف مع منح حؽ النقض لكؿ عضك دائـ جديد، سيضر بفاعمية 
مس االمف، كيعرضو لمشمؿ الكامؿ، تمامان كما حصؿ خبلؿ الحرب الباردة، لذلؾ مج

 .(ٔ)اقترح البعض ضركرة إلغاء حؽ النقض كاستخداـ نظاـ اخر لمتصكيت أكثر فاعمية
 إصبلح العبلقة بيف أجيزة المنظمة : .ٕ

المتحدة، البد أف يأخذ في االعتبار ضركرة إيجاد تكازف كاضح  األمـإف إصبلح 
 كزيع االختصاصات كالصبلحيات بيف أجيزة كفركع المنظمة، كذلؾ مف اجؿ منعفي ت
 المتحدة. األمـكضع حد لتداخؿ الصبلحيات بينيما، كتجنبان لحدكث خمؿ في مسيرة أك 
 المتحدة : األمـنقؿ مقر   .ٖ

 المتحدة نقؿ مقرىا مف نيكيكرؾ األمـقترح البعض أف يتـ ضمف إصبلحات القد 
لؾ ألسباب عديدة، ففي رأم الرئيس الفنزكيمي الراحؿ تشافيز، عندما مكاف أخر، كذإلى 

المتحدة"، خاصة  األمـقاؿ :" أف نقؿ مقر المنظمة الدكلية مف نيكيكرؾ يحقؽ حيادية 
بعد العدكاف عمى العراؽ كالذم قادتو الكاليات المتحدة، كضربت عرض الحائط كؿ 

 المتحدة. األمـقكانيف 
 : إصبلح الجياز االدارم .ٗ

البد مف إجراء إصبلحات في الجياز االدارم لممنظمة، منيا مف اجؿ تحسيف 
خضاع ىذه النفقات لممراقبة،  أداء المكظفيف، كتخفيض حجـ نفقات ىذا الجياز، كا 
لمقضاء عمى الفساد، كمف بيف االصبلحات المقترحة القضاء عمى التميز المكجكد عمى 

 المتحدة . األمـصعيد التكظيؼ في 
كبيرة جدان في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف، كذلؾ لما تمثمو  أىميةتنظيـ الدكلي إف لم

ىذه التنظيمات مف دكؿ كشعكب ليا نفس االىداؼ كالمصالح التي تسعى ليا كؿ دكلة، 
عالمان ينعـ بالخير إلى  فعمى كؿ المككنات الدكلية كاإلقميمية، أف تتكاتؼ مف أجؿ الكصكؿ

 كالسبلـ.
                                                           

المجتمػػع العػػالمي بعنػػكاف : جيػػراف فػػي عػػالـ كاحػػد، ترجمػػة كنشػػر : عػػالـ تقريػػر لجنػػة إدارة شػػؤكف  (ٔ)
 .ٖٕ٘، صٜٜ٘ٔالمعرفة، الككيت 
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 الخاتمة
برز ما يميز النظاـ العالمي الراىف قيامو عمى االحادية القطبية، فبعد زكاؿ أف إ

 األكؿاالتحاد السكفياتي اضحت الكاليات المتحدة االميركية ىي القطب الكحيد كالفاعؿ 
في  كاالىـ في تحديد انماط التفاعبلت السياسية بيف كحدات النظاـ العالمي ككذلؾ

الذم مّكف الكاليات المتحدة االميركية مف فرض مخرجات التنظيـ الدكلي، االمر 
 األمـسيطرتيا عمى العالـ، كال سيما سيطرتيا كنفكذىا عمى مجمس االمف الدكلي ك 

كية المتحدة احدل ادكات لتنفيذ السياسة الخارجية االمير  األمـالمتحدة، لتصبح منظمة 
دة بسبب االستعماؿ مف مشمكالن في فترة الحرب البار بعد اف كانا كبالذات مجمس األ

مف قبؿ االتحاد أك  السمبي لحؽ الفيتك، سكاء مف قبؿ الكاليات المتحدة االميركية
 السكفيتي.

لقد قاد االنفراد السياسي االميركي بالييمنة عمى مقدرات النظاـ العالمي في البيئة 
رة عف تمرير رغباتيا السياسية كاىدافيا الخاصة عبر قرارات صادإلى  الدكلية الجديدة

 المتحدة. األمـمجمس االمف الدكلي كبمكافقة منظمة 
مخرجات التنظيـ الدكلي، كبعد دراسة النظاـ السياسي العالمي كتأثيره في 

برز االشكاليات كالتحديات التي تكاجو التنظيـ الدكلي كبمختمؼ مراحمو مف أكمعالجة 
االستراتيجيات االساسية خبلؿ تبني المنيج العممي الدقيؽ كالرصيف لتحديد االساليب ك 

لتصحيح المسارات السياسية لمتنظيـ الدكلي ال سيما كاف ىناؾ اختبلالن في ميزاف القكل 
التأثير في إلى  الدكلي الذم كاف يحكـ العبلقات السياسية الدكلية كالذم بدكره قاد

 طبيعة عمؿ كحيادية التنظيـ الدكلي.
ات التنظيـ الدكلي بات يشكؿ تيديدان اف تصاعد تأثير السياسات الدكلية عمى مخرج

كبيران كخطيران عمى االمف كالسمـ الدكلييف، االمر الذم بات يشكؿ تحديان كبيران يستدعي التعامؿ 
معو بجدية لتجنب كقكع ككارث امنية كسياسية بدأت عبلماتيا بالظيكر، فضبلن عف ذلؾ نجد 

ية كاقتصادية، كىناؾ مجمكعة مف بأف الدكؿ الصغيرة باتت تعاني مف ازمات امنية كسياس
الدالئؿ كالمعطيات تؤكد عمى تفاقـ تمؾ المشكبلت كاالزمات كتصاعد تأثيرىا كاحتماؿ تفجر 
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العديد منيا في مناطؽ مختمفة مف العالـ، كالتي مف الممكف اف تيدد االمف كالسمـ الدكلييف، 
كاتؼ المجتمع الدكلي لمعالجة تإلى  لذا باتت االشكاليات التي تكاجو التنظيـ الدكلي بحاجة

االزمات، كلتحقيؽ الغاية االساسية مف انشاء المنظمة الدكلية، لمحفاظ عمى االمف كالسمـ 
الدكلييف لجميع دكؿ العالـ الصغيرة كالكبيرة، كعمى حد سكاء الف عالـ اليـك اصبح عالـ 

رىابية، لذلؾ يجب مترابط ببعضو البعض كسيكلة االتصاؿ كالتنقؿ سيمت ايضا العمميات اال
 عمى القكل المييمنة عمى القرار العالمي التحرؾ لتصحيح مسارىا .

 لذلؾ ممكف اف نضع مكجز الىـ االستنتاجات التي تكصؿ ليا البحث :
ال كجكد لنظاـ عالمي مكحد بحككمة عالمية كاحدة، كانما ىناؾ مجمكعة مف الدكؿ  .ٔ

 ـ .العظمى كالكبرل تتصارع لمسيطرة عمى ىذا العال
إلى  يتككف النظاـ العالمي مف دكؿ كمنظمات، يحاكؿ الطرفاف التعاكف لمكصكؿ .ٕ

 اليدؼ الرئيسي كىك الحفاظ عمى االمف كالسمـ الدكلييف .
المتحدة التنظيـ الدكلي االبرز في النظاـ العالمي الحالي، كىي  األمـتعد منظمة  .ٖ

 مقيدة كمرتينة لمقرار السياسي االميركي .
 تعاني مف مشاكؿ ادارية كاقتصادية عدة . المتحدة األمـ .ٗ
المتحدة، لتجديد الثقة في  األمـاصبح مف الضركرم تنفيذ اصبلحات في منظمة  .٘

 المنظمة الدكلية مف قبؿ دكؿ العالـ الصغيرة .

كفي العصر الحالي أصبح لممنظمات الدكلية كاإلقميمية دكر كبير في رسـ 
دكر ىذه الييئات كالمنظمات الدكلية مؤثران السياسة العالمية، كمف الممكف أف يككف 

لتحقيؽ التعاكف كالتكافؽ الدكلي لتحقيؽ السبلـ العالمي، كتستطيع أف تقرب كجيات 
النظر، كذلؾ إلمكانياتيا اإلعبلمية كالسياسية كاالقتصادية، التي قد تجعؿ مف 

مسيطر عمى المستحيؿ ممكنان، كلكف لؤلسؼ الشديد يتـ استغبلليا بشكؿ سمبي، ألف ال
ىذه المنظمات الدكلية كالمؤسسات المينية، كأجيزة االعبلـ، كالشركات العابرة لمقارات، 
ىـ أنفسيـ أصحاب شركات صنع السبلح، كىـ أنفسيـ الذيف يتحكمكف باألزمات 

 " تجارة الدم البشري".العالمية، كيجندكف ىذه المؤسسات لخدمة تجارتيـ 
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لجنة إدارة شؤكف المجتمع العالمي بعنكاف : جيراف في عالـ كاحد، ترجمة  تقرير .ٖ
 .ٜٜ٘ٔ ،كنشر : عالـ المعرفة، الككيت

 .ٜٛٚٔ ،جابر إبراىيـ الراكم، المنازعات الدكلية، مطبعة دار السبلـ، بغداد .ٗ
جي ديبكريف، الحرب العالمية الثانية، دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر، القاىرة،  .٘

 ف تاريخ(.)دك 
خميؿ اسماعيؿ الحديثي، الكسيط في التنظيـ الدكلي، مطبعة جامعة المكصؿ،  .ٙ

 .ٜٜٔٔ ،المكصؿ
المتحدة بيف اإللغاء كالبقاء في ظؿ التطكرات  األمـرجب عبد المنعـ متكلي،  .ٚ

 .ٕٗٓٓ ،الدكلية الراىنة، المكتبة االكاديمية، القاىرة
صر االلكتركني، ترجمة: محجكب بيف عصريف، أمريكا كالع زبيغينيك بريجنسكي، .ٛ

 .ٜٓٛٔ ،عمر، دار الطميعة، بيركت
ستانمي ميسمر، ككفي أناف رجؿ سبلـ في عالـ مف الحركب، شركة المطبكعات  .ٜ

 .ٕٚٓٓ ،لمتكزيع كالنشر، بيركت
 ،سعد حقي تكفيؽ، مبادئ العبلقات الدكلية، العاتؾ لصناعة الكتاب، القاىرة .ٓٔ

ٕٜٓٓ. 



 38                                                                 (والمعالجات اإلشكاليات) الدولي التنظيم في وتأثيره العالمي النظام 

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

 ،لمتحدة، دار المنيؿ المبناني لمطباعة كالنشر، بيركتا األمـسعكد المكلى، خريؼ  .ٔٔ
ٜٜٜٔ. 

 .ٜٙٛٔ ،سييؿ حسيف الفتبلكم، المنازعات الدكلية، مطبعة دار القادسية، بغداد .ٕٔ
الدكلية، مجمة العمـك  عبد الحسيف القطيفي، دكر التحكيـ في فض المنازعات .ٖٔ

 .ٜٜٙٔ ،بغداد ،األكؿالعدد  كالقانكف،
مة القرف الحادم كالعشريف الغزك األمريكي الصييكني عبد العزيز سرحاف، "جري .ٗٔ

 .ٕٗٓٓ ،األمبريالي لمعراؽ"، دار النيضة العربية، القاىرة
 .ٖٜٜٔ ،عصاـ العطية، القانكف الدكلي العاـ، دار الحكمة لمطباعة كالنشر، بغداد .٘ٔ
عمي عبد القادر القيكجي، القانكف الدكلي الجنائي أىـ الجرائـ الدكلية، المحاكـ  .ٙٔ

 .ٕٔٓٓ ،لدكلية الجنائية، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركتا
فنساف الغريب، مأزؽ االمبراطكرية االمريكية، مركز دراسات الكحدة العربية،  .ٚٔ

 .ٕٛٓٓ ،بيركت
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 التقارير : خامساا:

المنظمة مف خبلؿ التقرير السنكم مف أعماؿ المنظمة لعاـ تقريران عف أعماؿ  .ٔ
كبحث كدراسة األميف العاـ  ٜٜ٘ٔالمتحدة عاـ  األمـكالصادر عف  ٜٜ٘ٔ

 المتحدة. األمـالدكتكر بطرس غالي نشر إدارة شؤكف اإلعبلـ ب



 41                                                                 (والمعالجات اإلشكاليات) الدولي التنظيم في وتأثيره العالمي النظام 

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

إعبلف مانيبل بشأف تسكية المنازعات الدكلية بالكسائؿ السممية ُأعتمد كنشر عمى  .ٕ
تشريف  ٘ٔالمؤرخ في  ٓٔ/ٖٚمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المؤل ب

 .ٕٜٛٔالثاني/نكفمبر 
بطرس بطرس غالي، خطة السبلـ، كرقة مكقؼ مقدمة مف األميف العاـ لؤلمـ  .ٖ

 . المتحدة األمـالمتحدة، نيكيكرؾ،  األمـالمتحدة تتضمف الممحؽ الجديد ككثائؽ 
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 :ـمخــــصــالمـ
 كمعالجة الدكلي، التنظيـ مخرجات في كتأثيره العالمي السياسي النظاـ دراسة بعد

 تبني خبلؿ مف مراحمو كبمختمؼ الدكلي التنظيـ تكاجو التي كالتحديات االشكاليات ابرز
 ؿ كالرصيف الدقيؽ العممي المنيج

 لمتنظػػيـ السياسػػية المسػػارات لتصػػحيح االساسػػية كاالسػػتراتيجيات االسػػاليب تحديػػد
 العبلقػػات يحكػػـ كػػاف الػػذم الػػدكلي القػػكل ميػػزاف فػػي اخػػتبلالن  ىنػػاؾ كاف سػػيما ال الػػدكلي

 .الدكلي التنظيـ كحيادية عمؿ طبيعة يف التأثيرإلى  قاد بدكره كالذم الدكلية السياسية

 يشػػػكؿ بػػات الػػػدكلي التنظػػيـ مخرجػػات عمػػػى الدكليػػة السياسػػػات تػػأثير تصػػاعد فإ
 كبيػػران  تحػػديان  يشػػكؿ بػػات الػػذم مػػراأل الػػدكلييف، كالسػػمـ االمػػف عمػػى كخطيػػران  كبيػػران  تيديػػدان 

 عبلماتيػػػػا بػػػػدأت كسياسػػػػية منيػػػػةأ كػػػػكارث كقػػػػكع لتجنػػػػب بجديػػػػة معػػػػو التعامػػػػؿ يسػػػػتدعي
 امنيػػػة زمػػػاتأ مػػػف تعػػػاني باتػػػت الصػػػغيرة الػػػدكؿ بػػػأف نجػػػد ذلػػػؾ عػػػف فضػػػبلن  بػػػالظيكر،
 تمػػػؾ تفػػػاقـ عمػػػى تؤكػػػد كالمعطيػػػات الػػػدالئؿ مػػػف مجمكعػػػة كىنػػػاؾ كاقتصػػػادية، كسياسػػػية
 مػف مختمفػة منػاطؽ في منيا العديد تفجر كاحتماؿ تأثيرىا كتصاعد كاالزمات المشكبلت
 التػػي االشػػكاليات باتػػت لػػذا الػػدكلييف، كالسػػمـ فمػػاأل تيػػدد اف الممكػػف مػػف كالتػػي العػػالـ،
 كلتحقيػػؽ االزمػػات، لمعالجػػة الػػدكلي المجتمػػع تكػػاتؼإلػػى  بحاجػػة الػػدكلي التنظػػيـ تكاجػػو
 لجميػع الػدكلييف كالسػمـ االمػف عمػى لمحفػاظ الدكليػة، المنظمػة انشػاء مف االساسية الغاية
 ان مترابطػػػ ان عالمػػػ صػػػبحأ يػػػكـال عػػػالـ فأل ؛سػػػكاء حػػػد كعمػػػى كالكبيػػػرة، الصػػػغيرة العػػػالـ دكؿ

 يجػػب لػذلؾ؛ االرىابيػػة العمميػات يضػػاأ سػيمت كالتنقػػؿ االتصػاؿ كسػػيكلة الػبعض ببعضػو
 . مسارىا لتصحيح التحرؾ العالمي القرار عمى المييمنة القكل عمى
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ABSTRACT : 

After studying the world political system and its impact on 

the outputs of the international organization, and addressing the 

most important problems and challenges facing the international 

organization and its various stages through the adoption of a 

rigorous scientific approach to identify the basic methods and 

strategies to correct the political tracks of the international 

organization, especially as there is imbalance in the balance of 

international forces, Which in turn has led to an impact on the 

nature and impartiality of international organization. 

The increasing impact of international policies on the 

outcomes of the international organization has become a major 

and serious threat to international peace and security, which is a 

major challenge that requires serious handling to avoid the 

occurrence of security and political disasters that are beginning to 

show signs. Moreover, small countries are experiencing security 

crises Political and economic, and there is a set of evidence and 

data confirms the aggravation of these problems and crises and the 

escalation of their impact and the possibility of the explosion of 

many of them in different parts of the world, Which may threaten 

the international peace and security, so the problems facing 

international organization need to unite the international 

community to deal with the crises and to achieve the basic 

purpose of the establishment of the international organization, to 

maintain international peace and security for all countries of the 

world small and large, An interconnected world and ease of 

communication and movement also facilitated terrorist operations, 

so the dominant powers of the global decision must move to 

correct their course. 

 


