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عمى انشاء االمـ المتحدة ، كتبذؿ الدكؿ كبيرىا كصغيرىا جيكدا مضنية لمكاجية مضت السنيف 

كظيكر المفاجات يصبح أمر مألكفا  كتكجد ، المسؤكليات كالقيكد الجديدة ، ككاد انعداـ القدرة عمى التنبؤ 

اف تضطمع بو مف ادكار ، مات المتعددة االطراؼ ازاء ما قد يتعيف عمى المنظ، حالة مف عدـ اليقيف 

، بؿ اف شعكب االمـ المتحدة التي كتبت الميثاؽ  يجديدة ، كبصكرة اىـ ازاء مكقعيا في المجتمع الدكل

في العادات  كاف كاف منغمسا لتحديد كيؼ تككف مجتمعا مكحدا، باسميا ، تبحث االف عف سبؿ جديدة 

 كالمعتقدات كالنفكذ كالمصالح .

الذم تسعى اليو االمـ المتحدة كلتحقيقو ، ىك حفظ السمـ كاالمف الدكلييف ، لكف ىذه  -كاليدؼ االسمى 

االخيرة فشمت كعجزت عجزا ذريعا في تحقيقو ، بدليؿ االعداد اليائمة مف القتمى جراء النزاعات الدكلية في 

كثير مف فقياء القانكف الدكلي كخبراء ف –اف جاز ىذا التعبير  -فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، 

السياسة ، يرفصكف ىذه التسمية الف اعداد القتمى خبلليا قد فاؽ اعداد القتمى اثناء الحرب ، بؿ كصؿ 

بالسيد : " الفف تكفمر " ، في كتابو " الحرب كالحرب المصادة " الى القكؿ باف العالـ لـ ينعـ بالسبلـ 

، اال ثبلثة اسابيع منيا بسبب النزاعات الدكلية .    فما العمؿ  5551لى ا 5571خبلؿ الفترة الممتدة مف 

 اذف ؟ .

لقد كضعت االمـ المتحدة مجمكعة مف الكسائؿ كاالليات لمحفاظ عمى السمـ كاالمف الدكلييف كالحد مف 

في النزاعات الدكلية ، منيا ما جاء في الميثاؽ ، كمنيا ما جاء في نصكص اخرل ، غير انيا تشترؾ 

اليدؼ كالمفيـك العاـ فيي كسائؿ دبمكماسية اك سياسية ىدفيا حفظ السمـ كاالمف الدكلييف كذلؾ بالحد مف 

النزاعات المسمحة لذلؾ اصطمح عمييا بمفظ الدبمكماسية الكقائية . غير اف ىذا المفيـك ليس كاحدا لدل 

تي نشبت بيف الدكؿ ، كالبحث ليا  الجميع ، فيناؾ مف  يرل انيا الحد مف خطر النزاعات الدكلية ، ال
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عف تسكيات مف خبلؿ الكسائؿ المنصكص عمييا في الميثاؽ ، كىناؾ مف يرل انيا منع حدكث نزاعات 

 دكلية قبؿ اف تحدث ، كىذا بالبحث عف اسبابيا بيدؼ القضاء عمييا قبؿ اف تتصاعد كتتحكؿ الى حركب

االليات ، التي تستخدميا االمـ المتحدة  في الحفاظ عمى كلما كانت الدبمكماسية الكقائية ، كاحدة مف اىـ 

السمـ كاالمف الدكلييف ، فاف التاسيس القانكني لمدبمكماسية الكقائية ، ينطمؽ ك مستمد    مف خبلؿ ميثاؽ 

 االمـ المتحدة ، كمف خبلؿ اجندة اك خطة السبلـ مف جية ثانية .

لسبلـ ىما السبيؿ االمثؿ العطاء معنى كاضح لمدبمكماسية كعميو فاف تحميؿ ميثاؽ االمـ المتحدة كاجندة ا

الكقائية ، كابراز مدا فعاليتيا في الحفاظ عمى السمـ كاالمف الدكلييف ، كمعرفة مدل قدرة الدبمكماسية 

 الكقائية عمى منافسة القكة ، في حؿ النزاعات ، كالحفاظ عمى السمـ كاالمف الدكلييف .

اىمية ىذا المكضكع ، مف خبلؿ المكانة الكبيرة التي يتمتع بيا . ذلؾ مف تبرز لنا أهمية الموضوع : 

خبلؿ ميثاؽ األمـ المتحدة ، اذ خصص لو الفصؿ السادس ، ك المعنكف بحؿ المنازعات حبل سمميا، 

كذلؾ ما يجب أف تككف عميو الحياة الدكلية ، التي ضاقت ذرعا ، بما يحصؿ مف نزاعات ك أزمات دكلية  

 مع اتجاه األمـ المتحدة ، لتحقيؽ االمف كالسمـ العالمي ، مع ابراز الجديد في ىذا المجاؿ .  ك اتجاىا

كما تكضح ىذه الدراسة االلية الجديدة لحفظ السمـ كاالمف الدكلييف ، كىي الية الدبمكماسية الكقائية ، عمى 

المجتمع الدكلي   كلـ تعد متناغمة اعتبار اف االليات التي اكجبيا ميثاؽ االمـ المتحدة لـ ترؽ الى تطمع 

 مع ايقاع العبلقات الدكلية الحديثة ، كلـ تعد بتمؾ الفعالية التي كانت عمييا .

 كلعؿ ابرز االسباب التي دفعتنا الى اختيار ىذا المكضكع ىي : أسباب اختيار الموضوع :

انية ، كبعد نياية الحرب الباردة استمرار نشكب النزاعات الدكلية ، حتى بعد نياية الحرب العالمية الث -

كالزالت الى حد الساعة باختبلؼ مظاىرىا ، كباختبلؼ تسمياتيا، ميددة بذلؾ السمـ كاالمف الدكلييف    
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في حيف اف االليات التي مف شأنيا التصدم ليذه النزاعات بقيت كما ىي ، كلـ تفمح في الكثير مف 

 االحياف في حفظ السمـ كاالمف الدكلييف .

التنكع الذم اصبحت تظير عميو ىذه النزاعات ، كالتكسع الذم مس مجاليا ، حيث تظير ىذه  -

النزاعات االف بشكميا الجديد ، حيث اف الكثير منيا يظير عمى شكؿ نزاع داخمي ، ليتحكؿ الى نزاع 

 دكلي بايعاز مف دكؿ تتضارب مصالحيا مع االخرل ،  كدكرىا في تاجيج النزاعات الدكلية .

 بالمقابؿ عجز االجيزة ، كالمنظمات الدكلية ، كالمجتمع الدكلي بصفة عامة ، في الحد منيا .ك 

باالضافة الى نتائج النزاعات الدكلية ، مف الضحايا كالخسائر المادية ، كاالثار المؤلمة التي خمفتيا  -

ـ التطكر كالتنمية البشرية كتاثيرىا عمى البشرية جمعاء ، كما تشكمو ىذه النزاعات مف عثرة اك حاجز، اما

 في جميع المجاالت ، كىك االمر الثابت ، كالمحقؽ عمى كؿ مف ذاؽ مرارة ىذه النزاعات .

كىي عدة دراسات مختمفة ، باختبلؼ اىدافيا ، كمبتغاىا كنتائجيا ، استعنا ببعضيا  الدراسات السابقة :

 في ىذا المكضكع مف اىميا :

مذكرة ماجستير، قسـ العمكـ الجزائرية في إطار منظمة االتحاد اإلفريقي ،  العايب سميـ : الدبمكماسية  -

 . 0151/0155السياسية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

لحمكح بمقاسـ : دكر الدبمكماسية الجزائرية في تسكية النزاعات المسمحة ، مذكرة ماجستير ، قسـ  -

 . 0117الحقكؽ ، جامعة سعد دحمب ، البميدة ، ديسمبر 

فيصؿ مقدـ : الدبمكماسية الجزائرية كالنزاع االيرتيرم االثيكبي ، مذكرة ماجستير، قسـ الحقكؽ ، جامعة  -

 تيزم كزك.
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رابح عمكرة : النزاعات الحدكدية في افريقيا كطرؽ حميا ، مذكرة ماجستيرفي القانكف الدكلي كالعبلقات  -

 . 0115الدكلية ، قسـ الحقكؽ ، جامعة الجزائر ، 

طرشي ياسيف : ادارة االمـ المتحدة لعمميات حفظ السبلـ ما بعد الحرب الباردة ، مذكرة ماجستير     -

 . 0114/0115في العمـك السياسية ، قسـ العمـك السياسية ، جامعة باتنة ، 

 كمف ىنا يتبادر االشكاؿ التالي :

 اشكالية الموضوع الرئيسية :

 الحفاظ عمى السمـ كاالمف الدكلييف ؟. ما ىك دكر الدبمكماسية الكقائية في

 الفرعية في الموضوع : سئمةاال

 مما يقكدنا الى طرح تساؤالت فرعية البد مف التطرؽ الييا .

 كذلؾ عمى مستكل النصكص :

 ما ىي التدابير كالنصكص المتخذة مف اجؿ الحفاظ عمى السمـ كاالمف الدكلييف ؟ . -

 كما مدا فعالية ىذه النصكص ؟ . -

 عمى مستكل اليياكؿ :ك 

 ما ىك دكر المنظمات الدكلية في حؿ النزاعات الدكلية كالحفاظ عمى السمـ كاالمف العالمي ؟. -

ما ىك دكر ىيئة االمـ المتحدة ، كباقي المنظمات االقميمية في الحفاظ عمى السمـ كاالمف الدكلييف ،  -

 كبالخصكص مجمس االمف  ؟.
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 المنهج المتبع لمموضوع :

 عدة مناىج مف بينيا : ا في ىذا المكضكع عمىدناعتم

:استخدمناه لمكقكؼ عند مبدأ حفظ السمـ كاالمف الدكلييف ،كالسرد كالتطكر التاريخي ليذا المنهج التاريخي 

المبدأ بداية مف العصكر االكلى الى غاية العصر الحديث ، كمف خبلؿ دكر المنظمات في تطكير ىذا 

 اريخي يطبؽ اىمية كبرل عمى التطكر التاريخي ليذا المبدأ .المبدأ ، اذا فالمنيج الت

كقفنا عند كؿ تعريؼ كشكؿ كمظير يتعمؽ بمكضكع البحث ، اعتمدنا ىذا المنيج  المنهج التحميمي :

 لتقديـ عرض عاـ كشامؿ لكؿ جكانب المكضكع ، مف شرح لممفاىيـ كابراز الدكر كالتاثير .

و باالساس عمى العكامؿ كاالعتبارات التي تحيط بالعبلقات الدكلية كما حيث ركزنا عميالمنهج القانوني : 

يحكميا مف التزامات تعاقدية بمكجب اتفاقيات دكلية كمعاىدات ، اك مكاثيؽ دكلية مثؿ ميثاؽ االمـ 

 المتحدة مما يحدد عنصر المسؤكلية عف التصرفات التي تمثؿ خرؽ لمثؿ ىذه المكاثيؽ .

 مى التساؤالت السالفة الذكر اتبعنا المراحؿ التالية كذلؾ كفقا لما يمي :كمحاكلة منا لبلجابة ع

 خطــــــــــــــة البحث :

 فييا عرض شامؿ لمدراسة كتكضيح االشكالية كالمبتغى مف ىتو الدراسة : تناكلنامقدمة

ـ كاالمف فصؿ تمييدم : استحكذ عمى الجانب االكؿ مف الدراسة ، مف خبلؿ التطرؽ الى مبدأ حفظ السم

 الدكلييف في القانكف الدكلي ، حيث قسمنا ىذا الفصؿ الى ثبلثة مباحث .

، كفيو دراسة شاممة ليذا المبدأ النشأة كالتطكر التاريخي لمبدأ حفظ السمـ كاألمف الدكلييفالمبحث االكؿ : 

              كذلؾ مف خبلؿ ثبلث مطالب . في المطمب االكؿ تطرقنا لدراسة ىذا المبدأ عند االغريؽ 
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، اما المطمب الثالث : مبدأ حفظ السمـ كاالمف  في المطمب الثاني : مبدا حفظ السمـ كاالمف عند الركماف

 في االسبلـ كمدا تطكر ىذا المبدأ بعد ظيكر الدعكة االسبلمية .

كاالمف اما المبحث الثاني فتطرقنا مف خبللو الى جيكد المنظمات الدكلية في تطكير مبدأ حفظ السمـ 

الدكلييف . كذلؾ في ثبلث مطالب ايضا ، خصصنا المطمب االكؿ لدكر منظمة عصبة االمـ في ارساء 

ىذا المبدأ باعتبارىا اكؿ منظمة دكلية تعنى بتنظيـ العبلقات الدكلية . اما المطمب الثاني فخصص الى 

بعد فشؿ عصبة االمـ في  دكر ىيئة االمـ المتحدة في تطكير مبدأ حفظ السمـ كاالمف الدكلييف كذلؾ

نظاـ جديد لمتنظيـ الدكر، اك اليدؼ الذم انشئت مف اجمو ، فجاءت منظمة االمـ المتحدة باعتبارىا 

. اما الدكلي يقـك عمى مبدأ األمف الجماعي كالتعايش السممي كنبذ الحرب ككسيمة لحؿ المشكبلت الدكلية

قي في تطكير مبدأ حفظ السمـ كاالمف الدكلييف المطمب الثالث فخصص الى دكر منظمة االتحاد االفري

باعتباره منظمة اقميمية تعنى بشؤكف القارة االفريقية كذلؾ مف خبلؿ مجمس السمـ كاالمف االفريقي الذم 

 يعتبر تابع لبلتحاد االفريفي كيعتبر جياز مف اجيزتو .

لي الحديث  كذلؾ مف خبلؿ اما المبحث الثالث فخصصناه الى مبدأ حفظ السمـ كاالمف في الفقو الدك 

يعتبر مفيـك السمـ مف بيف المفاىيـ التي تناكلو  ، حيثمفيـك السمـ في الفقو الدكلي مطمبيف ، االكؿ:

العديد مف فقياء القانكف الدكلي كالعديد مف الباحثيف كالمفكريف ، كاف كاف االتفاؽ بينيـ عمى اف السمـ ىك 

حيث  يلدكلفي الفقو ا االمفمفيـك . اما المطمب الثاني   :  حاجة إنسانية تسعى إلييا كافة الشعكب

 .يعتبر مفيـك األمف عامة مف المفاىيـ ذات األىمية في العبلقات الدكلية كأحد المفاىيـ المركزية ليا

الفصؿ االكؿ : بعنكاف حفظ السمـ كاالمف الدكلييف كفقا لميثاؽ االمـ المتحدة  ، حيث نحمؿ في ىذا  -

اؽ كابراز اىـ االليات التي نصت عميو مكاده في الحفاظ عمى السمـ كاالمف الدكلييف كتسكية الفصؿ الميث

كؿ النزاعات بالطرؽ السممية كنبذ المجكء الى القكة .كعميو قسمنا ىذا الفصؿ الى  مبحثيف اما االكؿ 
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ا المبحث الى ثبلث فخصصناه الى االليات القانكنية اك القضائية لحفظ السمـ كاالمف الدكلييف .كقسـ ىذ

مطالب ، فكاف المطمب االكؿ مخصص الى ابراز مفيـك النزاع الدكلي حيث ارتاينا اف نتعرؼ عمى 

قبؿ التطرؽ الى اليات دحر ىذا النزاع كذلؾ  -كتمييز النزاع القانكني عف باقي النزاعات    -مفيـك النزاع

فخصصناه الى الية التسكية بكاسطة التحكيػـ اف منيجة الدراسة تحتـ عمينا ذلؾ . أما المطمب الثاني  

ثـ تطكرت األمكر فأصبحت زاع معيف     كانت الدكؿ قديما تستعيف بالتحكيـ عند قياـ ن، حيث ي الدكل

آليػة التسكيػة بكاسطػة في معاىدات تبرميا ليذا الغرض . أما المطمب الثالث  فخصص الى  تتفؽ مقدما

مة العدؿ الدكلية في حؿ النزاعات القائمة بيف الدكؿ . اما المطمب الرابع ، كابراز دكر محك القضاء الدكلي

أغمب المنظمات الدكلية  بو تتمتع ، كما آليػة المجكء إلى الككاالت كالمنظمات اإلقميمية لىفخصص ا

العالمية كاإلقميمية بسمطات خاصة تتعمؽ بتسكية المنازعات الدكلية بما في ذلؾ الككاالت المتخصصة 

 . مـ المتحدةلؤل

أما المبحث الثاني : االليات الدبمكماسية اك السياسية لحفظ السمـ كاالمف الدكلييف. تطرقنا في المطمب 

مف اقدـ االليات كالكسائؿ        الدبمكماسية المباشرة االكؿ الى الية المفاكضات باعتبار اف المفاكصات

، فالكساطة الكساطة كالمساعي الحميدة ؽ الى اليتا في فض النزاعات الدكلية . اما المطمب الثاني فتطر 

، في حيف تستخدـ عندما ال يتمكف أطراؼ النزاع إقامة االتصاالت الضركرية لتسكية النزاع القائـ بينيما

.اما المطمب الثالث فخصص الى اليتا فتأتي كنتيجة سمبية لممفاكضات كفشميااف المساعي الحميدة 

 .إجراءان حديثان نسبيان مف إجراءات التسكية السميمة لممنازعات الدكلية افبر يعتالتحقيؽ كالتكفيؽ حيث 

، كفيو نحمؿ تقرير االميف العاـ  آليات حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كفقا ألجندة السبلـالفصؿ الثاني :   -

د الذم يسمى السابؽ لبلمـ المتحدة الدكتكر بطرس غالي كما يسمى باجندة السبلـ كانبثاؽ المفيـك الجدي

الدبمكماسية الكقائية ، قسـ ىذا الفصؿ الى مبحثيف خصصنا المبحث االكؿ الى ماىية الدبمكماسية في 
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القانكف الدكلي ، كقسـ ىذا االخير الى ثبلث مطالب ، فاالكؿ بعنكاف تعريؼ الدبمكماسية في القانكف 

التعريؼ بالدبمكماسية  لى مف خبلؿكفي ىذا السياؽ سنناقش ىذا التعريؼ مف زاكيتيف ، األك الدكلي  

 ك أشكاؿ الدبمكماسية . اما المطمب الثاني فتطرؽ الىاؼ بالدبمكماسية مفيكمكالثانية بالتعرياصطبلحا 

تطكر الدبمكماسية المعاصرة ،في حيف اف المطمب الثالث فتطرؽ الى  أنكاعيا في القانكف الدكلي

حيث  بمكماسية الكقائية كحفظ السمـ كاألمف الدكلييف: الد. اما المبحث الثاني فخصص الى كخصائصيا

نبرزدكر الذبمكماسية الكقائية كاستراتيجيتيا في حفظ السمـ كاالمف مف جية كدكرىا حتى في حالة النزاع 

كبعد انتياء الصراع . كذلؾ مف خبلؿ ثبلث مطالب ، في المطمب االكؿ تطرقنا الى مفيـك الدبمكماسية 

التاريخي ، كفيو تعريؼ شامؿ ككامؿ لمدبمكماسية الكقائية ، أما المطمب الثاني : اليات الكقائية ، كاطارىا 

الدبمكماسية الكقائية ، كذلؾ مف خبلؿ بناء الثقة ، كتقصي الحقائؽ، كاالنذار المبكر كاالنتشار الكقائي 

التبعية بيف مفيكمي  عبلقة..الخ. أما المطمب الثالث : استراتيجية الدبمكماسية الكقائية كفيو تكضيح ل

ستراتيجية الدبمكماسية الكقائية في  منع الدبمكماسية الكقائية كمنع الصراع كىنا يتجمى لنا الدكر الياـ كا 

 حدكث النزاعات كالصراعات .

 الفصؿ الثالث : الدبمكماسية الكقائية الجزائرية في حفظ السمـ كاالمف الدكلييف -

براز دكر الدبمكماسية الكقائية الجزائرية كفي ىذا الفصؿ سنمقي الضكء عمى الن زاع األثيكبي االيريتيرم كا 

في السيطرة عمى ىذا النزاع كاحتكائو ، كذلؾ مف خبلؿ اآلليات الدبمكماسية الكقائية التي اعتمدتيا الجزائر 

م في ىذا النزاع . حيث قسمنا ىذا الفصؿ الى مبحثيف ، المبحث األكؿ بعنكاف أصؿ النزاع االيريتير 

األثيكبي كأساسو ، كقسـ ىذا المبحث الى مطمبيف ، المطمب األكؿ : أصؿ النزاع أما المطمب الثاني  

، كفيو نتطرؽ   الكساطة الجزائرية في حؿ النزاع االريترم األثيكبيأساس النزاع .أما المبحث الثاني :  

السبلـ بيف طرفي النزاع ، كذلؾ الى المجيكدات الدبمكماسية التي بذلتيا الجزائر حتى كصمت الى اتفاؽ 
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  الكساطة الجزائرية في المفاكضات غير المباشرة مف خبلؿ ثبلث مطالب . فخصص المطمب األكؿ الى

، أما المطمب الثالث  اتفاؽ السبلـ نتيجة الكساطة الجزائريةفي حيف خصص المطمب الثاني الى 

 . الجزائرية في تسكية بعض النزاعات الداخميةالدبمكماسية 

 في حيف ختمنا ىذه الدراسة بخاتمة تطرقنا فييا الى اىـ النتائج كالتكصيات -
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 يديــل تمهــفص

 مبدأ حفظ السلم واألمن الدوليين في القانون الدولي

ء األمـ المتحدة ، ال زالت الرؤية مختمفة حكؿ مفيكـ حفظ السمـ بعد أكثر مف ستة عقكد عمى إنشا         

كاألمف الدكلييف ، مف طرؼ المجتمع الدكلي ، حيث أدركت ىذه األخيرة أف عدـ نشكب الحركب 

كالنزاعات العسكرية بيف الدكؿ ليس في حد ذاتو ضمانا لمسمـ كاألمف الدكلييف .فقد أصبحت المصادر 

تقرار في المياديف االقتصادية كاالجتماعية كاإلنسانية كااليككلكجية تشكؿ تيديدا غير العسكرية لعدـ االس

 لمسمـ كاألمف الدكلييف .

     عدة مسميات في ىذا اإلطار اكعندما نتحدث عف مبدأ حفظ السمـ كاألمف الدكلييف ، تنبثؽ لن       

دـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ مف بينيا مبدأ حظر استخداـ القكة في العبلقات الدكلية ، مبدأ ع

كدخمت طي النسياف بإبراـ  ،التي ظيرت بكادرىا األكلى قبؿ عصر التنظيـ الدكلي، كغيرىا مف المسميات 

 ميثاؽ األمـ المتحدة .

كسكؼ تنحصر دراستنا في ىذا الفصؿ ، عمى مبدأ حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كتطكره التاريخي          

الحديث .مركرا  اكر الدكؿ التي كانت عمى شكؿ مجتمعات كجماعات قبؿ أف تككف بمفيكميكذلؾ منذ ظي

بدكر المنظمات الدكلية في تطكير مبدأ حفظ السمـ كاألمف الدكلييف إلى غاية الكصكؿ إلى مفيكـ ىذا 

 يف في العصر الحديث .المبدأ بشكمو الجديد كذلؾ بمناقشة أىـ ما جاء في فكر الفقياء كالمفكر 

 لذلؾ قسمنا ىذا الفصؿ إلى ثبلث مباحث كىي كالتالي :      

 . النشأة والتطور التاريخي لمبدأ حفظ السلم واألمن الدوليينالمبحث األكؿ : 

 . جيكد المنظمات الدكلية في تطكير مبدأ حفظ السمـ كاألمف الدكليالمبحث الثاني : 
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 ي الفقو الدكلي الحديث .يف فمبدأ حفظ السمـ كاألمف الدكليالمبحث الثالث : 

 المبحث األول                                       

 النشأة والتطور التاريخي لمبدأ حفظ السلم واألمن الدوليين

 إف اإلدراؾ العميؽ ألىمية مبدأ حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كأثره في العبلقات بيف الشعكب يدفعنا      

 مجتمعات كجماعات ، قبؿ أف يككف شريعة دكؿ بمفيكميا الحديث. إلى أف ىذا المبدأ ىك شريعة

كعندما يتـ تطبيقو عمى الدكؿ فاف ذلؾ يتـ باعتبار أف ىذه الدكؿ عبارة عف مجتمعات سياسية      

 كىذا النكع مف المجتمعات كاف مكجكدا كفاعبل في العصكر الخكالي   ة مستقم

 لدوليين عنـد اإلغريـق مبدأ حفظ السلم واألمن ا المطلب األول :

كاف اإلغريؽ شأنيـ شأف سائر الشعكب األخرل ذات المدنياف المتقدمة نسبيا يعتبركف أنفسيـ     

" ايزك  جنسا متميزا مف البشر يتفكؽ عمى األجناس األخرل المجاكرة ليـ كقد أدل الخطيب اإلغريقي 

.  1ؿ عف االختبلؼ بيف اإلنساف كالحيكاف "أف االختبلؼ بيف اإلغريقي كالبربرم ال يق          قراط"

لؾ نضر اإلغريؽ إلى الشعكب األخرل نظرة استغبلء كغطرسة كازدراء ، ككصفكىا باليمجية ، ال ذكل

يصمح أفرادىا سكل أف يككنكا عبيدا ليـ ، كبالتالي اقتصرت العبلقة بيف اإلغريؽ كغيرىـ عمى عمميات 

كلكف ىؿ أقر اإلغريؽ قكاعد قانكنية تحكـ .ط قانكنية أك أخبلقية الكحشي دكف أية ضكاب ؿالغزك كاالقتتا

القرف السادس قبؿ  ذفمف المعمـك انو من . كعبلقات القكة فيما بينيـ في ظؿ ما يسمى " بدكلة المدنية " ؟

إلى عدة مدف   ؽ.ـ ( انقسمت األمة اإلغريقية 844الميبلد كحتى السيطرة المقدكنية ابتداء مف عاـ ) 

ه المدف قي عبلقاتيا المتبادلة قكاعد قانكنية يمكف أف تكصؼ بأنيا قكاعد ذكقد طبقت ىمة تماما مستق
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ه القكاعد عمى ضركرة احتراـ السيادة كالسبلمة اإلقميمية لكؿ منيما ، كما نظمت أيضا ذدكلية كقد أكدت ى

 العبلقات التي كانت

لسمـ ككقت الحرب ، كما أبرمت المدف اإلغريقية ىتو المدف تتبادليا فيما بينيـ بحكـ الضركرة في كقت ا

العديد مف المعاىدات فيما بينيما كذلؾ عرفت المدف اإلغريقية نكعا مف التمثيؿ القنصمي كنكعا مف 

 . 1التحكيـ لتسكية المنازعات فيما بينيما ، كاف أقرب في الكاقع إلى التكفيؽ منو إلى التسكية القضائية 

اإلغريقية قكاعد قانكنية تحكـ الحركب فيما بينيما عمى الرغـ مف كثرتيا ، فمـ لؾ لـ تعرؼ المدف ذكمع 

تكف ىناؾ معايير مكضكعية لمشركعية الحرب كذلؾ التي كضعتيا الشريعة اإلسبلمية ، أك تمؾ التي 

ال القركف الكسطى كفي العصكر الحديثة ، باستثناء معيار كاحد أفي أقرىا عمماء البلىكت كفقياء القانكف 

 ا المعيار الشكمي لـ يطبؽ عمبل ذكىك أف الحرب الشرعية يجب أف يسبقيا إعبلف رسمي لمحرب ، حتى ى

كالنتيجة أف المدف اإلغريقية ال تتقيد في تعامميا مع بقية شعكب العالـ أك محاكلة السيطرة عمييـ بأية 

 . 2ريقية قكاعد ، كخاصة تمؾ التي تطبؽ عمى العبلقات المتبادلة بيف المدف اإلغ

 د الرومـان مبدأ حفظ السلم واألمن الدوليين عنـ  المطلب الثاني :

كاف لدل الركماف نظاـ خاص يحكـ العبلقات التي كانت تقكـ بينيـ كبيف غيرىـ مف الجماعات           

يقكـ عمى كضعو ك اإلشراؼ عمى تنفيذه ىيئة مككنة مف عشريف مف رجاؿ الديف يطمؽ عمييـ اسـ 

fatales    ككاف ىؤالء الرىباف ينيضكف بميمة تطبيؽ القانكف اإلليي المقدس عمى عبلقات ركما بغيرىا          

ككاف الرىباف يقكمكف بكظيفتيـ عند إعبلف    jus fétialا القانكف باسـ ذمف الشعكب ، كيطمقكف عمى ى

 .الحرب كعند عقد السمـ كعند إبراـ المعاىدات 
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كانت تربط  لركماف كانت عبلقات ركما مع الشعكب األخرل تتكقؼ عمى إذا ماككفقا لعادات ا        

بيف ركما كالشعب اآلخر معاىدة صداقة ، فإذا كانت مثؿ ىتو المعاىدة قائمة فإف أفراد الشعب اآلخر 

 يستمتعكف بالحماية في حالة انتقاليـ أك كجكدىـ في ركما .

يا بركما أم معاىدة فإف أفرادىا كممتمكاتيا ال تتمتع بمثؿ أما الشعكب األخرل التي ال تربط           

 . 1ىذه الحماية بؿ بحؿ قتميـ أك استبعادىـ كما بحؿ االستيبلء عمى ممتمكاتيـ 

كعمى الرغـ مف أف ركما في الفترات المبكرة مف تاريخيا كانت أكثر استعدادا لبلعتراؼ بقكاعد        

ممة بالمثؿ كالمساكاة ة األخرل ، مثؿ المعايرىا مف الدكؿ المتمدنزمة ليا كلغسمكؾ دكلية تعتبرىا مم

فاف تطكرا تدريجيا قد طرأ عمى ىذا المكقؼ ، حتى بدأت ركما في إعقاب بعض االنتصارات  القانكنية 

العسكرية الحاسمة تنضر إلى أعدائيا بكصفيـ شعكب غير متحضرة ، كىك حدا بيا إلى إنكار أية 

مع مثؿ تختفي ، كتضمنت معاىدات ركما ي مكاجيتيـ كبدأت قاعدة المعاممة بالالتزامات قانكنية ف

الشعكب األخرل نكعا مف الشرط الذم يفيد خضكع ىده الشعكب خضكعا كامبل لركما ، كاعتبر العالـ 

فقد أصبح السماكات  فمكا ركمانيا ، كمجدىا المفكركف الركماف ألنيا حققت الميمة التي عيدت بيا إلييا

حر المتكسط بحيرة ركمانية ، كنشرت ركما عمى رعاياىا نكعا مف الكحدة امتد بيا مف المحيط األطمسي الب

في الغرب إلى نيرم دجمة كالفرات في الشرؽ كعاش العالـ ما أطمؽ عميو السمـ الركماني ، كلكنو سمـ ال 

 . 2مى باقي الشعكبيعترؼ بقاعدة المساكاة بيف الشعكب ، بؿ عمى النقيض كانت الصدارة لركما ع

كبعد انقساـ اإلمبراطكرية الركمانية الى إمبراطكرية ركمانية غربية كأخرل شرقية كظيكر          

المسيحية كالصداع الطكيؿ الذم نشأ بيف األباطرة كالديف الجديد كذيكع المسيحية كانتشارىا ، فقد تكلت 
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انية الغربية ( ميمة تكحيد شعكب المسيحية في دكلة الكنيسة الكاثكليكية ) بعد انييار اإلمبراطكرية الركم

كاحدة حتى يككف عمى األرض راع كاحد كقطيع كاحد ، كاكتسبت اإلمبراطكرية الركمانية الجرمانية كصؼ 

 القداسة بتحالفيا مع البابا .

لقائمة بكجكد كفي عصر النيضة اشتد تأثر الفقياء كالعمماء بالقانكف الركماني ، فتبمكرت الفكرة ا         

           قانكف كمبادئ تطبؽ عمى العبلقات التي تقكـ بيف دكؿ أك مجمكعات أك أنظمة سياسية مختمفة . 

كفي ىذه الحقبة مف الزمف ظير فقياء ساعدكا ، بنشر نظرياتيـ كأبحاثيـ ، عمى تطكر مبدأ السمـ       

 .1كاألمف كنبذ استخداـ القكة 

 فظ السلم واألمن الدوليين في اإلسـالم مبدأ ح  المطلب الثـالث :

قيا كتعميؽ جذكرىا بيف يعتبر مبدأ السمـ كاألمف مف أىـ المبادئ التي سعى  اإلسبلـ إلى تحقي           

لتصبح جزءا ال يتجزأ مف كيانيـ كمظيرا شامبل مف مظاىر عقيدتيـ ، فقد أعمف اإلسبلـ مبدأه  المسمميف 

 2 في القرف السادس ميبلدم.السممي منذ أف أشرقت شمسو 

 نظيمو فيك عقيدة التكحيد الخالص حيث جاء اإلسبلـ دعكة رائعة لتطكير المجتمع الدكلي كت         

ىك إال دليؿ عمى قياـ الحقيقة ىي التسميـ بكجكد العمـ المطمؽ ،ك  يدعكا الناس كافة إلى عقيدة مكضكعية

كؿ األككاف كالكائنات ، كبأنيا كميا خاضعة إلى تنظيـ كمي في الكجكد التي ترتبط بيا   األكلى كالعظمى
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رادة عميا تحكميا نظـ دقيقة يستكشفيا اإلنساف ركيدا ، كىي كميا تدؿ عمى خالقيا الكاحد المنفرد بكماؿ  كا 

 . 1كفي عممو كقدرتو كحكمتو كرحمتو صفاتو

ناىا كزيناىا كماليا مف فركج كاألرض حيث قاؿ تعالى : " أفمـ ينظركا إلى السماء فكقيـ كيؼ بني         

 .2مددناىا كألقينا فييا ركاسي كأنبتنا فييا مف كؿ زكج بييج ، تبصره كذكرل لكؿ عبد منيب "

لى كحدة األدياف في مصدرىا كفي جكىرىا كالى اإليماف بجميع الرسؿ ببل ك اإلسبلـ في دعكتو إ       

عالمية تتكحد فييا .ك عكب الى كحدتيا اإلنسانية الكبرلتفريؽ بينيـ كال تعصب ، إنما يدعكا جميع الش

كتتساكل عمى قاعدة كحدة القيـ األساسية كاألخكة اإلنسانية كالتعاكف عمى البر ، عقيدة ىادفة إلى تحرير 

اإلنسانية مف استغبلؿ بعضيا البعض ، كالى تأىيميا لرسالتيا العممية الككنية التي حممت مسؤكليتيا 

ي ال سبيؿ إلى القياـ بيا إال بعد التحرر مف االستغبلؿ كاالستعباد لمحكـ فيي دعكة إلى الخالدة ، كالت

الكحدة العالمية كاألخكة اإلنسانية تستمد حيكيتيا مف عقيدة إنسانية مكضكعية ذات شريعة عالمية متكازنة 

دالة ببل حرية ، كال سبلـ القيـ ، ال تتجزأ فييا الحرية كالعدالة كال تتنافر ، فبل حرية ببل عدالة كال ع

 أك طبقية أك مذىبية .  لمشعكب تمزقيا صراعات عنصرية 

إف الدعكة اإلسبلمية ىي دعكل عالمية ال تعترؼ بانقساـ العالـ الى دكؿ ذات سيادة فيي تيدؼ         

        إلى اتحاد جميع الشعكب  في كنؼ نظاـ عقائدم كقانكني مكحد ىك الشريعة اإلسبلمية ، كحيث

أف اإلسبلـ لـ يمتد إلى أرجاء المعمكرة كميا ، فقد اختمفت عمماء الفقو اإلسبلمي في تفسير طبيعة العبلقة 

بيف " دار اإلسبلـ " التي يككف لممسمميف كالية عمييا كتطبؽ فييا األحكاـ اإلسبلمية ، ك " دار الحرب " 

 التي تخرج عف كالية المسمميف .
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أف األصؿ في تمؾ العبلقة ىك " الحرب " حتى تككف مكادعة مؤقتة أك عقد فقد ذىب رأم إلى         

كقد أسس أصحاب ىذا الرأم عبلقات الدكلة اإلسبلمية يغيرىا مف الدكؿ غير اإلسبلمية كفؽ   ذمة

 :  القكاعد اآلتية

فرض منو * الجياد فرض ، كال يحؿ تركو بأماف أك مكادعة إال أف يككف الترؾ سبيبل إليو ، بأف كاف ال

 االستعداد حيف يككف بالمسمميف ضعؼ كبمخالفييـ في الديف قكة .

     * أساس العبلقة بيف المسمميف كمخالفييـ في الديف الحرب ، ما لـ يطرأ ما يكجب  السمـ مف إيماف 

 أك أماف ، كاألماف نكعاف : أماف مؤقت كأماف دائـ .

أمف مف فييا بأماف المسمميف سكاء كانكا ياإلسبلـ ك * دار اإلسبلـ ىي الدار التي تجرل عمييا أحكاـ 

مسمميف أـ ذمييف ، كدار العيد ىي دار غير المسمميف الذيف ارتبطكا بالمسمميف بعيد األماف المؤقت العاـ 

 .1، أما دار الحرب فيي الدار ال تجرم عمييا أحكاـ اإلسبلـ كال يأمف مف فييا بأماف المسمميف

دائـ عمى المستكل السياسي بيف  لجياد كاف كاف يعبر عف عبلقة عداءلى أف اكذىب رأم آخر إ       

   دار اإلسبلـ كدار الحرب ، فإنو ال يفترض استمرار االقتتاؿ المسمح بينيا ، ألنو مف الممكف الكصكؿ 

 إلى نشر اإلسبلـ عف غير طريؽ القتاؿ المسمح كذلؾ باإلقناع ) الدعكة بالمساف (  .

كمف يخالفكنيـ ىك السمـ أم ثالث كىك األرجح ، إلى أف األصؿ في العبلقة بيف المسمميف كذىب ر        

في اإلسبلـ  كاف الحرب المشركعة في اإلسبلـ ىي الحرب الدفاعية فقط ، فكاف أساس مشركعية الحرب 

 . 2 ىك دفع االعتداء كالدفاع عف الذات
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مجمكعة مف القكاعد التفصيمية ، التي تحكـ مف جية أخرل فقد جاءت الشريعة اإلسبلمية ب        

عبلقات المسمميف بغيرىـ مف الجماعات في كقت السمـ ، كفي كقت الحرب عمى السكاء ، فقد كاف 

اإلسبلـ سباؽ إلى إقامة نظاـ إنساني كامؿ لحكـ الحرب كسير عمميات القتاؿ كحماية ضحاياىا ، عمى 

امة اإلنسانية في الحركب كلما كانت الحرب في اإلسبلـ قد عمى الكر  ةأساس فريد ، بدعكتو إلى المحافظ

شرعت لدفع العدكاف ، فإف التاريخ لـ يعرؼ محاربا رفيقا باألسرل كالمسمميف األكليف الذيف اتبعكا أحكاـ 

 القرآف كسنة رسكؿ اهلل ) صمى اهلل عميو كسمـ ( .  
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 المبحث الثاني

 مبدأ حفظ السلم واألمن الدوليجهود المنظمات الدولية في تطوير 

عرفت نيايات القرف التاسع عشر ظاىرة دكلية جديدة ، حيث تتابع إنشاء عدد مف المكاتب          

كاالتحادات الدكلية لمقياـ عمى إدارة كتأميف التنسيؽ بيف مصالح الدكؿ األعضاء فييا بصدد العديد مف 

دارم البحت كال شؾ أف تجربة إنشاء عصبة األمـ بعد الحاجات الدكلية ، ذات الطابع الفني ، أك اإل

الحرب العالمية األكلى قد قدمت ألكؿ مرة إمكانية قياـ منظمة دكلية ذات اختصاصات عامة تشمؿ تنظيـ 

العبلقات السياسية الدكلية ، ثـ مثمت األمـ المتحدة التي نشأت عقب الحرب العالمية الثانية ذركة التطكر 

الدكلي كقد صاحب نشكءىا ، كالككاالت المتخصصة المرتبطة بيا ، نشكء العديد مف في مجاؿ التنظيـ 

 .المنظمات الدكلية العالمية كاإلقميمية ، العامة أك المتخصصة 

كما نشأ أيضا العديد مف المنظمات الدكلية غير الحككمية ، التي أصبح عددىا في مجمكعة       

حيث ارتفع عددىا في العقديف األخيريف ، حيث يقدر لحككمية ، يتجاكز أضعاؼ عدد المنظمات الدكلية ا

ألؼ    83عدد المنظمات غير الحككمية التي تعنى بحقكؽ اإلنساف، كسياسات األمف ك السمـ بحكالي 

كعمى الرغـ مف  .1ألؼ منظمة ، بحسب تقرير التنمية اإلنسانية الصادر عف األمـ المتحدة  11إلى 

 فة األخيرة مف المنظمات الدكلية الكضع الخاص بيذه الطائبالتي تحيط ، لقانكنية كالمشاكؿ ا، الصعكبات 

 لدكلية كالقانكف الدكلي المعاصرفإننا ال يمكف أف نغفؿ عف أىمية الدكر الذم تقـك بو في إطار العبلقات ا

ع أعضاءىا حيث تمجأ المنظمات الدكلية إلى ما يمكف أف نسميو كسيمة النصح كاإلقناع لتشجي        

لحؿ منازعاتيـ بالطرؽ السممية كذلؾ عف طريؽ مختمؼ األعماؿ القانكنية التي تصدر عنيا ، كالقرارات 
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( بخصكص التسكية  5540كالتكصيات كاإلعبلنات كالتكجييات كغيرىا كمثاؿ ذلؾ إعبلف مانيبل ) 

عبلف )  زالة المنازعات 5544السممية لممنازعات الدكلية كا  كالمكاقؼ التي قد تيدد  ( بخصكص منع كا 

  .1السمـ كاألمف الدكلي كدكر األمـ المتحدة في ذلؾ

لذلؾ سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى جيكد عصبة األمـ في إحبلؿ السمـ كالمحافظة عمى األمف         

 جيكد عصبة األمـ .مف خبلؿ المطمب األكؿ ؿ تجربة يقكـ بيا المجتمع الدكلي الدكلي باعتبارىا أك 

أما في المطمب الثاني سنتطرؽ إلى جيكد ىيئة األمـ المتحدة في تطكير مبدأ حفظ السمـ كاألمف       

الدكلي ، أما المطمب الثالث سنناقش االتحاد اإلفريقي كجيكده في إحبلؿ مبدأ السمـ كاألمف باعتباره 

 منظمة إقميمية تعنى بشؤكف القارة اإلفريقية .                       

 ي مجال حفظ السلم واألمن الدولي األول :  دور عصبة األمم فالمطلب 

كاف  حدثا بالغ األىمية مف حيث أنيا  5555غني عف البياف أف قياـ عصبة األمـ في عاـ         

تنظيـ العبلقات الدكلية ، فعصبة األمـ ىي أكؿ تجربة في تاريخ البشرية عممية مثمت خطكة حاسمة في 

مف حيث العضكية ، كمف حيث شمكؿ االختصاص كاف اىتمت أساسا بقضية  إلنشاء منظمة عالمية

السمـ كاألمف أف يككف كسيمة قكية لتدعيـ العبلقات السممية كحسـ المنازعات الدكلية عمى نحك ال ييدد 

دكلة في أقصاه، كذلؾ خبلؿ الفترة  14السبلـ العالمي. كصؿ عدد الدكؿ المنتمية ليذه المنظمة إلى 

كانت أىداؼ العصبة الرئيسية تتمثؿ  .2 5581سنة  فبراير 08إلى  5587سنة  سبتمبر 04مف الممتدة 

في منع قياـ الحرب عبر ضماف األمف المشترؾ بيف الدكؿ، كالحد مف انتشار األسمحة، كتسكية 
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، كما كرد في ميثاقيا ، كمف األىداؼ األخرل كالتحكيـ الدكليالمفاكضات  المنازعات الدكلية عبر إجراء

معاممة سّكاف  سيف أكضاع العمؿ بالنسبة لمعّماؿالتي كانت عصبة األمـ قد كضعتيا نصب أعينيا: تح

مقاكمة  التابعيف لمدكؿ المنتدبةكالمستعمرة بالمساكاة مع السّكاف كالمكظفيف الحككمييف  -دبةالدكؿ المنت

        ، كحماية األقمّيات العرقية كأسرل الحرب بالصحة العالميةت كاألسمحة، كالعناية كالمخدرا االتجار بالبشر

 . 1في أكركبا

     تناكلت منظمة عصبة األمـ بالتنظيـ مشكمة شف الحرب لتحاكؿ الحد مف خطكرتيا فقررت         

( مف عيد عصبة األمـ عمى التزاـ  50( ، فتنص المادة )  52 – 55أك نظمت أحكاما تضمنتيا المكاد) 

كيـ ميعا ، في حالة قياـ نزاع ييدد بقطع العبلقة بينيا ، أف تعرض ىذا النزاع عمى التحالدكؿ األعضاء ج

   أك عمى المحكمة الدكلية ، أك عمى مجمس العصبة ، كينبغي أف يصدر قرار التحكيـ أك حكـ المحكمة

، أما تقرير أك تقرير مجمس العصبة ، كينبغي أف يصدر قرار التحكيـ أك حكـ المحكمة خبلؿ فترة معقكلة 

 مجمس العصبة فيجب أف يصدر خبلؿ ستة أشير مف عرض النزاع عميو .

( مف عيد عصبة األمـ عمى انو اذ قاـ نزاع بيف الدكؿ األعضاء كعجزت عف  58كتنص المادة )       

تسكيتو بالكسائؿ الدبمكماسية ) التفاكض ، الكساطة ، التكفيؽ ( ، كرأت أف ىذا النزاع قابؿ لمتسكية 

القانكنية ، فإنيا تعرضو عمى التحكيـ أك المحكمة الدكلية ، كتتعيد الدكؿ األعضاء بتنفيذ قرار التنفيذ أك 

حكـ المحكمة بجنس نية ، كال تمجأ الى الحرب ضد الدكلة العضك التي قبمت قرار التحكيـ أك حكـ 

يقترح ما يراه مناسبا مف تدابير القضاء . أما في حالة عدـ تنفيذ القرار أك الحكـ فإف لمجمس العصبة أف 

 لحمؿ الطرؼ الخاسر في النزاع عمى التنفيذ .
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( فقد  58كفي حالة عدـ عرض النزاع عمى التحكيـ أك القضاء الدكلي تطبيقا لنص المادة )        

( مف عيد عصبة األمـ اإلجراءات التي تتبع بشأف عرضو عمى مجمس العصبة الذم  51حددت المادة ) 

 إصدار التكصيات البلزمة بشأف تسكيتو تسكية عادلة .يقكـ ب

ككاضح مما تقدـ أف التنظيـ القانكني الذم كضعو عيد عصبة األمـ لتسكية المنازعات بيف الدكؿ         

بالطرؽ السممية ال يختمؼ كثيرا عف السمكؾ المعتاد الذم درجت عميو الدكؿ في السابؽ . كالتجديد الكحيد 

أف مبدأ التسكية السممية لممنازعات قد تحكؿ مف مبدأ سياسي الى مبدأ قانكني يعرض  في ىذا الصدد ىك

في االختيار بيف  مف يخالفو لممساءلة القانكنية الدكلية أما في السابؽ فقد احتفظت الدكؿ بحرية مطمقة 

 . 1 ممية أك استخداـ القكة العسكرية التسكية الس

التي أتت بيا عصبة األمـ نقمة نكعّية في الفكر السياسي الذم كاف سائدنا  الدبمكماسيةمّثمت فمسفة       

كالعالـ طيمة السنكات المائة السابقة عمى إنشائيا، ككانت العصبة تفتقد لقكة مسمحة خاصة بيا  أكركبافي 

قادرة عمى إحبلؿ السبلـ العالمي الذم تدعك إليو، لذا كانت تعتمد عمى القكة العسكرية لمدكؿ العظمى 

لمخالفة لقرار ما، أك لتككيف جيش تستخدمو عند لفرض قراراتيا كالعقكبات االقتصادية عمى الدكؿ ا

   الحاجة، غير أنيا لـ تمجأ ليذا أغمب األحياف ألسباب مختمفة، منيا أف أعضاء العصبة كاف أغمبيـ 

مف الدكؿ العظمى التي تتعارض مصالحيا مع ما تقّره األخيرة مف قرارات، فكانكا يرفضكف التصديؽ 

معيا، كغالبنا ما قاـ بعضيـ بتحدم قراراتيا عنكة كأظير احتقارنا ليا أك الخضكع ليا كالتجاكب  عمييا 

 الصميب األحمرباستيداؼ كحدات مف  جنكدنا إيطالييفكلمف أصدرىا، فعمى سبيؿ المثاؿ، اتيمت العصبة 

إف »يقكؿ:  نيتك مكسكلينيبي، فجاء رد رئيس الحككمة اإليطالية الحرب اإليطالية الحبشية الثانيةأثناء 
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تسقط صريعةن،  العقبافتصرخ مف األلـ، أما عندما ترل  العصافيرالعصبة ال تتصرؼ إال عندما تسمع 

 . 1« فبل تحّرؾ ساكننا

كبالمقابؿ فاف العصبة أثبتت عجزىا عف حؿ المشكبلت الدكلية كفرض ىيبتيا عمى جميع الدكؿ       

تستيزئ بقراراتيا كال تأخذىا بعيف االعتبار، كتستخدـ  معسكر المحكردكف استثناء، عندما أخذت دكؿ 

عقد الثبلثينيات مف القرف العنؼ تجاه جيرانيا مف الدكؿ كاألقميات العرقية قاطنة أراضييا، خبلؿ 

بمثابة  الحرب العالمية الثانية. بعدىا بدأت الدكؿ في االنسحاب مف ىذه المنظمة، ككاف نشكب العشريف

كفشميا         الدليؿ القاطع عمى فشؿ العصبة في ميمتيا الرئيسية، أال كىي منع قياـ الحركب المدّمرة،

العصبة، كخمفتيا ىيئة جديدة  في إحبلؿ السمـ كالمف الدكلييف كما أف كضعت الحرب أكزارىا حتى تـّ حؿ

 . 2ثت عدد مف منظمات كككاالت العصبة ، التي كر األمـ المتحدةىي ىيئة 

  األمم المتحدة في تطوير مبدأ السلم واألمن الدولي المطلب الثاني : دور هيئة

    زيادة الشعكر بأىمية المحافظة  ، لعؿ مف أعظـ اآلثار التي خمفتيا أىكاؿ الحرب العالمية الثانية       

  بكاسطة منظمة دكلية ، حتى تكجو الشعكب جيكدىا إلصبلح ماكاستقرارى فيعمى السبلـ كاألمف الدكلي 

 .حرب كتتعاكف فيما بينيا لتحقيؽ التقدـ االقتصادم كالرقي المعنكم ما أفسدتو ال

كإلقامة نظاـ جديد لمتنظيـ  ، عقدت عدة اجتماعات تمييدية إلنشاء المنظمة الدكلية الجديدة        

  رب ككسيمة لحؿ المشكبلت الدكلية        كنبذ الح، الدكلي يقكـ عمى مبدأ األمف الجماعي كالتعايش السممي 

حيث تـ كضع مشركع تمييدم إلقامة المنظمة الجديدة ثـ دعيت الدكؿ إلى مؤتمر ساف فرانسيسكك 
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عمى  لممصادقة عمى ميثاؽ األمـ المتحدة ، فأكد أف اليدؼ األكؿ ىك منع الحرب كالمحافظة 5571

 . 1السبلـ 

  السمـ كاألمف الدكلييف ىي الحفاظ عمى، إف في مقدمة األىداؼ التي تسعى إلييا األمـ المتحدة       

كيعتبر احد األعمدة التي قاـ عمييا البناء المؤسسي لؤلمـ المتحدة ، كيعتبر أيضا كأحد المداخؿ الرئيسية 

كمدل الحاجة إلييا كآلية تؤكد كجكدىا عمى الساحة الدكلية ، أىمية األمـ المتحدة  لالتي تكضح مد

كتنفيذ التزاماتيا كفؽ ما نص ، داء الكظائؼ المنكط بيا كلتحقيؽ ذلؾ البد ليا مف ىيكمية تمكنيا مف أ

 . 2كمبادئ  عميو ميثاقيا مف أىداؼ

      أجيزة رئيسية حددىا الميثاؽ في الفقرة األكلى  (2) مف ستة، تتككف منظمة األمـ المتحدة        

االقتصادم  كىذه األجيزة ىي : الجمعية العامة ، مجمس األمف ، المجمس، مف المادة السابعة 

 . 3العامة  كمحكمة العدؿ الدكلية ثـ األمانةكمجمس الكصاية كاالجتماعي 

فتمثؿ الجمعية العامة الفرع الرئيسي الكحيد الذم د الميثاؽ كاجبات كسمطات كؿ جياز كقد حد      

بمكجب يتألؼ مف جميع أعضاء األمـ المتحدة عمى أساس المساكاة في التمثيؿ ، كيجكز لمجمعية العامة 

الميثاؽ أف تناقش مسالة أك أمرا يدخؿ في نطاؽ أعماؿ الييئة ، كاف تقدـ تكصياتيا باإلجراء الذم ترل 

 .4اتخاذه بكساطة األعضاء أك بكساطة الفركع األخرل
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   أما مجمس األمف فيضطمع بأىـ مسؤكليات األمـ المتحدة لممحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف       

تقـك األمانة العامة بمسؤكلية معاكنة الفركع . ك 1مطات خاصة لمباشرة ىذه المسؤكليةيثاؽ سإذ خكؿ لو الم

  . في أداء كاجباتيا بأعمى كفاءة ممكنة لاألخر 

كبالنسبة لممجمس االقتصادم كاالجتماعي فقد حدد الميثاؽ عدة اختصاصات ليذا المجمس         

           .2كالتنمية ةعاكف بيف الدكؿ في مجاالت االقتصاد كالثقافتتمحكر حكؿ احتراـ حقكؽ اإلنساف كتشجيع الت

في المنازعات القانكنية الدكلية عمى أساس أنيا  أما محكمة العدؿ الدكلية فإنيا تباشر في مسؤكلية النظر

تمثؿ الجياز القضائي لؤلمـ المتحدة ، كيشكؿ نظاـ المحكمة األساسي جزء ال يتجزأ مف ميثاؽ األمـ 

إقميما  55تحدة . كفيما يتعمؽ بمجمس الكصاية فقد انشأ بمكجب الميثاؽ لتكفير اإلشراؼ الدكلي عمى الم

مشمكال بالكصاية ، تقكـ بإدارتيا سبع دكؿ أعضاء لضماف اتخاذ الخطكات البلزمة كالمبلئمة إلعداد ىذه 

 األقاليـ لمحكـ الذاتي أك االستقبلؿ .

العديد مف التساؤالت في األكساط األكاديمية حكؿ ، مي لؤلمـ المتحدة لقد أثار التنظيـ الييك          

كقدرتيا عمى خمؽ كسائؿ تمكنيا مف القياـ  كطبيعة الكظائؼ التي تقكـ بيا ،، مجاؿ عمؿ المنظمة 

كاف كاف معظـ الكتاب يتفقكف عمى أف األمـ المتحدة تمثؿ تنظيـ ما بيف الحككمات بيا .  بالمياـ المنكط

قيؽ الغايات التي حددىا في سبيؿ تح، عف طريؽ أجيزتيا  كمنظماتيا المختصة ، كظائؼ متعددة يقكـ ب

ال يمثؿ التركيز في دراسة ، كمع أف دراسة التنظيـ الييكمي أك البناء المؤسسي لؤلمـ المتحدة ميثاقيا .  

المنظمة لتحقيؽ  األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا المنظمة فقط ، بؿ البد مف فحص طريقة عمؿ ىذه

ىذه األىداؼ ، كتعمؿ المنظمة عمى تحقيؽ جممة مقاصد مثمت الحافز إلنشائيا ، كيمثؿ السمـ كاألمف 
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تبدك األمـ المتحدة كبعد ك . 1يما بإذ تسعى المنظمة لمنع األسباب التي تيدد أك تخؿ ، الدكلييف أىميا 

لتحكالت الجارية في النظاـ الدكلي بمعدالت أكثر مف ستيف عاما ىيئة مثقمة باألعباء كالتحديات ، فا

شديدة التسارع غيرت مفاىيـ كثيرة كطرحت فرصا كثيرة ، صاحبتيا في الكقت نفسو مخاطر كتحديات 

ظؿ كضعيا كتركيبتيا الراىنة  كتيديدات غير مسبكقة كىناؾ شككؾ كثيرة تحيط بقدرة األمـ المتحدة  في

    المخاطر كالتحديات المستحدثة . كلذلؾ تبدك األمـ المتحدة مكاجية  أكرص المتاحة انتياز الفعمى 

 . 2في حالة إجياد تاـ ، كتكاجو أزمة متعددة األبعاد تيدد باالنييار 

جب كذلؾ لتحقيؽ ىناؾ أسباب عديدة جعمت األمـ المتحدة تضعؼ كتتقيقر في أداء دكرىا كما ي         

     حفظ السمـ كاألمف الدكلييف ، يمكف تصنيفيا إلى مجمكعتيف : كال سيما ، ت مف اجميا األىداؼ التي أنشئ

تتعمؽ بالفترة الزمنية التي انقضت منذ إنشاء األمـ المتحدة ، فخبلؿ ىذه الفترة الطكيمة  : األكلى    

 مؿ ، سكاء في نصكص الميثاؽ نفسو    ظيرت مكاطف القكة كالضعؼ ، كما تجمت مكاطف التماسؾ كالخ

المتفؽ  اكؿ كالبنية التنظيمية األصمية ، أك في الكسائؿ كاآلليات المستخدمة لتحقيؽ األىداؼأك في اليي

 عمييا  .  

مرحمة جديدة مف مراحؿ تطكره ، كذلؾ ألسباب تتعمؽ ، فتتعمؽ بدخكؿ النظاـ العالمي : أما الثانية      

    ة ، أك بتغير ىياكؿ ك مكازيف القكللعممية العكلمة الناجمة عف االنجازات العممي، بالضغكط المتسارعة 

في النظاـ الدكلي . كال جداؿ في أف ىذا التطكر يستدعي تفكيرا جديدا ، كربما إعادة النظر في المنطمقات 
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كاألسس الفمسفية التي استند عمييا الميثاؽ نفسو، ناىيؾ عف البني كاليياكؿ التنظيمية  ككذلؾ اآلليات 

   .1األىداؼ المنشكدة  كالكسائؿ المستخدمة لتحقيؽ

 ي في حفظ السلم واألمن الدوليين المطلب الثالث :  دور االتحاد اإلفريق

نما كانت بمثابة الثمرة الناضجة التي أثمرتيا شجرة منظمة         لـ ينشأ االتحاد اإلفريقي مف فراغ ، كا 

بدكرىا السابؽ مع تطكير    فريقيةالكحدة اإلفريقية ، فجاء االتحاد اإلفريقي ليحؿ محؿ منظمة الكحدة اإل

 ا الدكر ليتناسب مع المجتمع الدكلي المعاصر.ىذ

 : 2ا ما أكده القانكف التأسيسي لئلتحاد اإلفريقي عندما نص عمى أنو كىذ

  يحؿ ىدا القانكف محؿ ميثاؽ منظمة الكحدة اإلفريقية ، غير أف الميثاؽ يظؿ ساريا لفترة انتقالية

 مدة أخرل يحددىا المؤتمر .....الخ .مدتيا سنة كاحدة أك ل

  تككف ألحكاـ ىدا القانكف األسبقية عمى أية أحكاـ في المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية

 اإلفريقية ال تتفؽ معو أك تعارضو .

  فكر دخكؿ ىدا القانكف حيز التنفيذ تتخذ جميع اإلجراءات البلزمة لتنفيذ أحكامو كضماف إنشاء

ص عمييا بمكجبو كفقا ألية تكجييات أك قرارات قد تعتمدىا األطراؼ في ىدا الصدد خبلؿ األجيزة المنصك 

 الفترة االنتقالية المذككرة أعبله.

  كالى أف يتـ إنشاء المجنة ، تككف األمانة العامة لمنظمة الكحدة اإلفريقية ىي األمانة العامة

 االنتقالية لبلتحاد .
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   . 0115قياـ االتحاد اإلفريقي كدلؾ في قمة لكساكا في يكليك  ا كقد تـ اإلعبلف رسميا عفىذ     

  حيث أف الدكؿ األعضاء في منظمة الكحدة اإلفريقية ، صادقت عمى القانكف التأسيسي لبلتحاد اإلفريقي

كحيث انو طبقا ليدا القانكف التأسيسي يقـك االتحاد اإلفريقي ليحؿ محؿ منظمة الكحدة اإلفريقية  كيرث 

 .1لؾ جديدة لذ د آليات كأجيزة المنظمة كيضيؼ إلييا أجيزةاالتحا

 مراحل إنشاء االتحاد اإلفريقي      : الفرع األول 

 انو ال خبلص طكاؿ كؿ ىذه العقكد لـ يتخؿ دعاة الكحدة اإلفريقية عف مطالبيـ خاصة تأكيدىـ    

ة كظيكر التكتبلت الدكلية ، مف لمقارة اإلفريقية في خضـ التطكرات العالمية كانييار الكتمة الشرقي

العمؿ عمى إنشاء اكبر قدر مف الكحدة فيما بينيا ، كقد ساعد عمى نمك ىذا التطكر تيميش القارة 

 اإلفريقية كنشكب عدد مف النزاعات المسمحة بيف دكؿ القارة كتقميؿ 

لدكلية  كتزايد عبء اىتماـ القكل الكبرل المؤثرة بالقارة كمشاكميا بؿ كانخفاض معدالت المساعدات ا

 المديكنية اإلفريقية 

 :2كاىـ التطكرات التي مرت بيا عممية إنشاء االتحاد اإلفريقي يمكف انجازىا فيما يمي         

  اء بمنظمة الكحدة اإلفريقية ؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات األعضلم 01شيدت الدكرة العادية رقـ

نة مسيرة االتحاد اإلفريقي كذلؾ بصدكر القرار بقبكؿ ( أكؿ لب 5555يكليك عاـ  57-50) الجزائر 

المؤتمر لمدعكة المقدمة مف الزعيـ الميبي معمر القذافي  الستضافة ببلده لمؤتمر قمة استثنائي لممنظمة 

   لمناقشة سبؿ كأدكات تفعيؿ منظمة الكحدة اإلفريقية بما يتماشى  5555سبتمبر  15-12خبلؿ الفترة 
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عداد القارة اإلفريقية بما يضمف ليا الحفاظ عمى مقدراتيا مع التطكرات السيا سية كاالقتصادية العالمية ، كا 

 االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية في إطار عممية العكلمة .

  القمة  5555كبناءا عميو استضافت مدينة سرت الميبية خبلؿ يكمي الثامف كالتاسع مف سبتمبر

    ء بمنظمة الكحدة اإلفريقية ، كىي القمة ء الدكؿ كالحككمات األعضاتمر رؤسااالستثنائية الرابعة لمؤ 

 ما يمي :  –ضمف أمكر أخرل  –إعبلف سرت الذم نص  5555-15-15التي صدر عنيا في 

إنشاء االتحاد اإلفريقي ، طبقا ألىداؼ ميثاؽ منظمة الكحدة اإلفريقية  كأحكاـ معاىدة إنشاء  - أ

 .الجماعة االقتصادية اإلفريقية 

التعجيؿ بمسيرة إدخاؿ المعاىدة المؤسسة لمجماعة االقتصادية اإلفريقية إلى حيز النفاذ كتحديدا  - ب

 فيما يتعمؽ فيما  يمي:        

    .بوجاأضغط المدد الزمنية لمراحؿ تنفيذ معاىدة  -

العمؿ عمى التعجيؿ بإنشاء كافة المؤسسات المنصكص عمييا بمعاىدات ابكجا ، كالبنؾ  -

االتحاد النقد اإلفريقي ، كمحكمة العدؿ اإلفريقية ، كبصفة خاصة إلفريقي المركزم ا

 برلماف عمـك إفريقيا .

دية لتحقيؽ أىداؼ الجماعة االقتصا، اإلقميمية ك االقتصادية تدعيـ كتقكية الجماعات  -

 اإلفريقية كالكحدة المنشكدة 

     فيذ ما تقدـ مف قرارات لتن، التخاذ الخطكات البلزمة ، تفكيض المجمس الكزارم لممنظمة  - ج

برفع تقرير في ىذا ، عمى أف يقكـ المجمس الكزارم، كال سيما إعداد الكثيقة القانكنية المنشئة لبلتحاد 

         اءكمات األعضلمؤتمر قمة المنظمة ، كما طمب مؤتمر الدكؿ كالحك 82الشأف إلى الدكرة العادية رقـ 

 . 1لمتابعة تنفيذ ىتو القرارات بصكرة عاجمة ، راءات ذات الصمة مف األميف العاـ القياـ بكافة اإلج
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  كترتيبا عمى التكميؼ الصادر بإعبلف سرت المتصؿ بإنشاء االتحاد اإلفريقي ، قامت األمانة

             بإعداد مشركع نص القانكف التأسيسي لبلتحاد األفريقي التي تمت دراستو، العامة لممنظمة 

 تية :في االجتماعات اآل

: لمخبراء القانكنييف كلمبرلمانيف لبحث مشركع القانكف التأسيسي لبلتحاد اإلفريقي االجتماع األكؿ  -

 . 0111ابريؿ  05-53كبركتكككؿ إنشاء برلماف عمـك إفريقيا المنعقد في اديسا بابا في 

لبلتحاد يسي : لمخبراء القانكنييف كلمبرلمانيف لبحث مشركع القانكف التأس :االجتماع الثاني   -

 . 0111مام  81-03كبركتكككؿ إنشاء برلماف عمـك إفريقيا المنعقد في طرابمس في الفترة مف  اإلفريقي

ؤتمر رؤساء الدكؿ لم 82كقد تـ التقدـ بمشركع الكثيقة التأسيسية لبلتحاد اإلفريقي إلى الدكرة العادية رقـ 

، حيث تـ  0111يكليك  50-51رة الممتدة مف في الفت لومي اء بالمنظمة المنعقد فيكالحككمات األعض

.كعند اختتاـ أعماؿ الدكرة في  اليـك المكالي لو  0111يكليك  55اعتماد القانكف التأسيسي رسميا في 

 -بينيف–السكداف  –ليبيا –الصحراء الغربية –دكلة قد كقعت عمى الكثيقة ىي الجزائر  03كانت 

غينيا  –غانا  –الغابكف –أثيكبيا  –غينيا االستكائية  –تشاد  –الرأس األخضر  –بكرندم  –بكركينافاسك 

 –طكغك  –سيراليكف  –السينغاؿ  –النيجر  –مالي  –ماالكم  –مدغشقر  –ليبيريا  –ليسكتك  –بيساك  –

جميكرية إفريقيا الكسطى ، بينما قامت مصر بالتكقيع عمى القانكف التأسيسي لبلتحاد  –جيبكتي  –زامبيا 

 .1باديسا بابا كيتـ التصديؽ عميو الحقا 0115-15-54في  اإلفريقي

 الفرع الثاني:  أهداف ومبادئ االتحاد اإلفريقي   

التأكيد عمى نفس األىداؼ التي سبؽ النص ، إلنشاء االتحاد اإلفريقي ، تضمف القانكف األساسي       

 ناسب المجتمع الدكلي المعاصر .عمييا في ميثاؽ إنشاء منظمة الكحدة اإلفريقية ، كأضاؼ إلييا ما ي
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 : 1 يتتمثؿ أىداؼ االتحاد اإلفريقي فيما يم  داف :ـــأوال / األه    

 تحقيؽ كحدة كتضامف أكبر فيما بيف البمداف كالشعكب اإلفريقية . -

 الدفاع عف سيادة الدكؿ األعضاء ككحدة أراضييا كاستقبلليا . -

 ماعي كاالقتصادم .التعجيؿ بتكامؿ القارة السياسي كاالجت -

 تعزيز مكاقؼ افريقية كحدة حكؿ المسائؿ ذات االىتماـ لمقارة كشعكبيا كالدفاع عنيا . -

 تشجيع التعاكف الدكؿ مع األخذ في االعتبار ميثاؽ األمـ المتحدة كاإلعبلف العالمي في القارة . -

 لرشيد .تعزيز المبادئ كالمؤسسات الديمقراطية كالمشاركة الشعبية كالحكـ ا -

تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف كالشعكب طبقا لمميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كالمكاثيؽ  -

 األخرل ذات الصمة بحقكؽ اإلنساف كالشعكب .

تييئة الظركؼ البلزمة التي تمكف القارة مف لعب دكرىا المناسب في االقتصاد العالمي كالمفاكضات  -

 الدكلية .

المستدامة عمى المستكيات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ككذلؾ تكامؿ االقتصاديات  تعزيز التنمية -

 اإلفريقية .

 تعزيز التعاكف في جميع مياديف النشاط البشرم لرفع مستكل معيشة الشعكب اإلفريقية . -

                                                           

القاىرة ، الييئة االمة  بركتكككؿ مجمس السمـ كاألمف اإلفريقي ، افاؽ افريقية ، ابراىيـ نصر الديف ، مف  18لمادة ا - 1
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ف أجؿ التحقيؽ تنسيؽ كمكائمة السياسات بيف المجمكعات االقتصادية اإلقميمية القائمة كالمستقبمية م -

 التدريجي ألىداؼ االتحاد 

العمؿ مع الشركاء الدكلييف ذكم الصمة لمقضاء عمى األكبئة التي يمكف الكقاية منيا تعزيز التنمية القارة  -

 عف طريؽ تعزيز البحث في كؿ المجاالت كخاصة مجاؿ العمـ كالتقنية .

 تعزيز الصحة الجيدة في القارة. -

 :  1يعمؿ االتحاد اإلفريقي كفقا لممبادئ التالية  ادئ :ــــا / المبــثاني       

 مبدأ المساكاة كالترابط بيف الدكؿ األعضاء في االتحاد . - 

 احتراـ الحدكد القائمة عند نيؿ االستقبلؿ . -

 مشاركة الشعكب اإلفريقية في أنشطة االتحاد . -

 كضع سياسة دفاعية مشتركة لمقارة اإلفريقية . -

 الخبلفات بيف الدكؿ األعضاء في االتحاد بكسائؿ يقررىا مؤتمر االتحاد . تسكية -

 منع استخداـ القكة أك التيديد باستخداميا بيف الدكؿ األعضاء في االتحاد . -

 عدـ تدخؿ أية دكلة عضك في الشؤكف الداخمية لدكلة أخرل . -

في ظؿ ظركؼ خطيرة مثؿ : جرائـ حؽ االتحاد في التدخؿ في دكلة عضك كفقا لما يقرره المؤتمر  -

 ضد اإلنسانية . الجماعية ك الحرب كاإلبادة
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 التعايش السممي بيف الدكؿ األعضاء في االتحاد كحقيا في العيش في سبلـ كأمف . -

 حؽ الدكؿ األعضاء في طمب التدخؿ في االتحاد إلعادة السبلـ كاألمف . -

 .تعزيز االعتماد عمى الذات في إطار االتحاد  -

 تعزيز المساكاة بيف الجنسيف . -

 احتراـ المبادئ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كسيادة القانكف كالحكـ الرشيد . -

 تعزيز العدالة االجتماعية لضماف تنمية اقتصادية متزنة . -

دانة كرفض اإلفبلت مف العقكبة كاالغتياالت السياسية كاألعماؿ اإل - رىابية احتراـ قدسية الحياة البشرية كا 

 كاألنشطة التخريبية 

 يرات الغير الدستكرية.   إدانة كرفض التغ -

  

 الفرع الثالث : مجمس السمم واألمن اإلفريقي  

اء اإلعبلف عف إنشاء مجمس السمـ كاألمف األفريقي في قمة االتحاد األفريقي األكلي بديرباف ج         

بعدما   نكط بو تعزيز السمـ كاألمف كاالستقرار في القارةليصبح الجياز الم 0110بجنكب أفريقيا في يكليك 

  ارة ( حرب أىمية ، أدت إلي تأخر الق51) ( نزاعات حدكدية كأكثر مف 1)عصفت بيا ما يقرب مف 

، تنكعت أسبابيا ما بيف الممارسات  كاالجتماعيةكاألمنية  كاالقتصاديةجميع المستكيات السياسية  ىعم

المشركطية السياسية األفريقية ، كالحرماف االقتصادم ، كالتنافس عمي المكارد ك القيرية ألنظمة الحكـ 
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كالعكلمة ، كالتدخؿ الخارجي في شئكف دكؿ القارة ، كعصر القطبية الكاحدة بزعامة الكاليات  كاالقتصادية 

 .1المتحدة.......الخ

فاذ ، كبدأ المجمس الممارسة دخؿ بركتكككؿ مجمس السمـ كاألمف حيز الن 0118ديسمبر  02كفي        

، بينما صدقت عميو  ( دكلة 11كقعت عميو ) 0112، كحتى فبراير  0117مايك 01الفعمية لعممو في 

بجنكب اء اإلعبلف عف إنشاء مجمس السمـ كاألمف األفريقي في قمة االتحاد األفريقي األكلي بديرباف ج)

(  18) ( مف دكؿ القارة البالغ عددىا 85عزيز السمـ ، ليصبح الجياز المنكط بو ت 0110أفريقيا في يكليك 

 . 2 دكلة

عكس ما سبؽ إجماع الدكؿ األفريقية عمي أىمية دكر مجمس السمـ كاألمف األفريقي في تعزيز بك       

في القارة ، كعزميا عمي تكفير البيئة المناسبة لمتنمية االقتصادية لتحقيؽ الرفاىية  السمـ كاألمف كاالستقرار

الساحة الدكلية بما يتفؽ مع ما لدييا مف مكارد كقدرات  ىعم كبيا ، كي تأخذ المكانة التي تميؽ بيالشع

 كثركات بشرية كمادية. 

كقد جاء بركتكككؿ مجمس السمـ كاألمف في اثنتيف كعشريف مادة فضبلن عف الديباجة ممثبلن إطاران     

 األفريقية.شامبلن لتعزيز السمـ كاألمف كاالستقرار في القارة 

اجتماعان قاـ خبلليا بالتعامؿ مع  71كما عقد مجمس السمـ كاألمف خبلؿ العاميف الماضييف أكثر مف     

في الدكؿ األفريقية نذكر منيا الصراع في بكركندم ، أفريقيا الكسطي ، غينيا  العديد مف الصراعات

 كجك ، مكريتانيا ، دارفكر....الخ.، ت الديمقراطيةاالستكائية ، ككت ديفكار ، الصكماؿ ، الككنغك 
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     ممحكظ في مجاؿ تسكية النزاعات الحدكدية في القارة مثؿ النزاع إال أنو لـ يكف لممجمس دكر

يكف دكره في تسكية األزمة التشادية/السكدانية إال في إطار محاكالتو لتسكية   اإلثيكبي/ اإلريترم ، كلـ

 أزمة دارفكر. 

  د بركتكككؿ المجمس بعد عاميف مف بدء عممو لتعزيز السمـ كاألمف كاالستقرار قراءة ألىـ مكاكىذه    

  في أفريقيا : 

استيؿ بركتكككؿ مجمس السمـ كاألمف األفريقي ديباجتو باإلعراب عف القمؽ مف جراء استمرار      

 .ت التنمية فييا أفريقيا ، كالتي تيدد األكضاع االجتماعية كاالقتصادية كعمميا في  ةالصراعات المسمح

 ىمع  مجكء كالعيش ببل مأكم ، عبلكة فضبلن عف أف الصراعات قد أرغمت المبلييف مف األفارقة إلي ال

 .1تداكؿ كانتقاؿ األسمحة التي تيدد األمف كالسمـ في أفريقيا

كذلؾ بالتركيز عمى أىدافو ، كمبادئو كيمكف تناكؿ أىـ مكاد البركتكككؿ في ضكء ما سبؽ        

عادة  حيث،  سمطات المجمس كمياموك  نصت أىـ األىداؼ عمي منع النزاعات ، كصنع كبناء السمـ كا 

كالحكـ الرشيد كسيادة القانكف كحماية حقكؽ  الديمقراطيةالتعمير بعد النزاعات ، كتعزيز الممارسات 

سياسة دفاع  اإلنساف كحرياتو األساسية ، كخمؽ الظركؼ المكاتية لتحقيؽ التنمية المستدامة. ككضع

 .2مف القانكف التأسيسي 7لممادة   مشترؾ لبلتحاد طبقان 
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عمي التسكية السممية لمنزاعات ، كاحتراـ الحدكد المكركثة عند نيؿ فنصت  أىـ المبادئ  أما      

االستقبلؿ ، كاحتراـ سيادة ككحدة الدكؿ األعضاء، مع حؽ التدخؿ في شئكنيا الداخمية في ثبلث حاالت 

  .1 جرائـ الحرب ، اإلبادة الجماعية كالجرائـ ضد اإلنسانية  فقط ىي:

( عضكان يمثمكف أقاليـ القارة الخمسة يتـ اختيارىـ عمي أساس 51يتشكؿ المجمس مف )ف ةالتشكيمأما     

الحقكؽ المتساكية  عشرة أعضاء يتـ انتخابيـ لفترة سنتيف ، كخمسة أعضاء يتـ انتخابيـ لفترة ثبلث 

تـ ثاني  0112، كفي قمة االتحاد األفريقي السادسة بالخرطكـ في يناير  االستمرارية سنكات لضماف

   . 2انتخاب ألعضاء المجمس لمدكؿ التي تنتخب لمدة سنتيف

يتمتع المجمس بسمطات كاسعة كشبو مطمقة لمقياـ بميامو ، فسمطات المجمس كميامو كمف ناحية        

ات التي يراىا مناسبة لمحيمكلة دكف تفجر النزاعات ، كاتخاذ القرارات في اتخاذ كافة المبادرات كاإلجراء

بشأف أم مسألة ليا آثار عمي إحبلؿ السمـ كاألمف في القارة بالتنسيؽ مع االتحاد ، كقد أثارت ىذه 

خاصة في ظؿ حؽ المجمس  -الصبلحيات جدالن حكؿ مدم تأثيرىا عمي السيادة الكطنية لمدكؿ األعضاء 

حيث يعتمد المجمس عمى عدة آليات  في الحاالت الثبلثة سالفة الذكر شئكف الدكؿ الداخمية التدخؿ في

  :  3لؾ لتنفيذ ميامو مف أبرزىا ما يميكذ

يتككف مف خمس شخصيات يقكـ باختيارىـ رئيس المفكضية عمي أساس التمثيؿ  مجمس الحكماء:أ /   

 .المؤتمر لمدة ثبلث سنكات مف قبؿ اإلقميمي ، كيتـ تعيينيـ 
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     يتككف مف كحدة مركزية في أديس أبابا بإثيكبيا ككحدات فرعية منتشرة  نظام إنذار قاري مبكر:ب / 

في أقاليـ القارة الخمس داخؿ اآلليات األمنية التابعة لمتجمعات اإلقميمية مثؿ آلية اإلككمكج في تجمع 

 .ؤ بالنزاعات كحدات بالمركز لمتنباإليككاس بغرب أفريقيا ، كيتـ ربط ال

 ترجع ضركرة إنشائيا إلي عدة عكامؿ تتضمف:  قوة أفريقية جاهزة لمتدخل السريع:ج /  

 زيادة إمكانية ردع الصراعات الداخمية كالحدكدية في الدكؿ اإلفريقية قبؿ كقكعيا.     -

 ر تفاقميا. التعامؿ مع أم مف الحركب األىمية أك النزاعات الحدكدية فكر كقكعيا كدكف انتظا     -

الحيمكلة دكف تدكيؿ الصراعات األفريقية ، كما كاف يحدث فيما مضي قبؿ إنشاء مجمس السمـ      -

 (سيراليكف،ليبيريا..)حاالت مثؿ  كاألمف

تمثؿ أكلكية قصكل لممساعدة عمي بسط األمف كتحقيؽ االستقرار في القارة كالذم يعتبر شرط أساسي   -

 في القارة كتفعيؿ مبادرة النيباد. لتحقيؽ التنمية المستدامة 

ىذا كقد كاف مقرران أف تتشكؿ القكة مف ألكية عسكرية تمثؿ األقاليـ الخمسة الرئيسية في أفريقيا كأف تتشكؿ 

 . ألؼ جندم كتديرىا فنيا بشكؿ مباشر لجنة أركاف حرب يرأسيا كزراء دفاع الدكؿ األعضاء  51 مبدئيا مف

مسألة التمكيؿ نقطة الضعؼ األساسية في عمؿ المجمس ، األمر الذم تعد   صندوق السمم :د /   

يمكف معو أف تؤثر مصادر التمكيؿ المختمفة مثؿ األمـ المتحدة ، كالقطاع الخاص ، كالمصادر األخرل 

في ممارستو لعممو. كلمعالجة ىذا األمر أنشئ صندكؽ  مف خارج االتحاد سمبيان عمي استقبللية المجمس

ر المكارد المالية البلزمة لمياـ دعـ السمـ كاألمف كاألنشطة التشغيمية األخرل المتعمقة بيما  السمـ لتكفي

مف المعكنات  عضك في اإلتحاد األفريقي ، كنسبةكتتككف ميزانية الصندكؽ مف نسبة مف مساىمة الدكلة ال

رئيس المفكضية قبكؿ االقتصادية التي تحصؿ عمييا ، كمساىمة الدكلة العضك في الصندكؽ ، كما يحؽ ل
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مف المجتمع المدني كاألفراد ، كأم مصادر أخرم خارج أفريقيا بشرط أف يككف ذلؾ كفقان  أم تمكيؿ 

كيؿ المجمس ما زاؿ ضعيفان مف تكسعة نطاؽ كفرص التمكيؿ إال أف تم  لمبادئ كأىداؼ االتحاد، كبالرغـ

 . 1 لمغاية

في تعزيز السمـ كاألمف دكرا كبيرا األمف اإلفريقي مجمس السمـ ك  ك مف الحاالت التي لعب فييا    

 . دارفكر  –مكريتانيا  –تكجك  حالة  كؿ مف كاالستقرار
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 المبحث الثالث

 الدوليين في الفقه الدولي  مبدأ حفظ السلم واألمن

األمـ المتحدة ،  مف المبادئ األساسية الكاردة في ميثاؽ، بالرغـ مف أف مبدأ حفظ السمـ كاألمف الدكلييف 

مما أدل إلى بركز اختبلؼ حكؿ ، لـ يضعكا مفيكما محددا ليذا المبدأ  ،إال أف كاضعي ىذا األخير

تبرز أىمية تطكيؽ ىذا االختبلؼ بالرجكع إلى تحميؿ مفيكـ ، كفي ىذا اإلطار  تحديد جكىره كمضمكنو،

"         ما يسمىأك  مجمميا أبعادا التي تشكؿ في، ىذا المبدأ ، كعميو يجب تفحص المعاني العميقة 

 كؿ العاـ ،الذم يدؿ عميو المصطمح إال بتكضيح المدل، التي ال يمكف فيميا كتفسيرىا  1بمككنات المفيكـ "

     تتجسد في التفريؽ بيف مفيكمي السمـ كاألمف الدكلييف مع اعتبار ،في إطار نظرة شاممة ك متكاممة 

 أف كبلىما يرتبط باآلخر .

كذلؾ مف خبلؿ  ،إلى مفيكـ السمـ عند مختمؼ فقياء القانكف الدكلي ، سنتطرؽ في ىذا المبحث     

 .فسنتطرؽ إلى مفيـك األمف في القانكف الدكلي الحديث ، المطمب األكؿ ، أما المطمب الثاني 

 المطلب األول : مفهوم السلم في الفقه الدولي 

         كالعديد ، التي تناكلو العديد مف فقياء القانكف الدكلي  مف بيف المفاىيـ، يعتبر مفيكـ السمـ      

عمى أف السمـ ىك حاجة إنسانية تسعى إلييا كافة ، مف الباحثيف كالمفكريف ، كاف كاف االتفاؽ بينيـ 

اختمفكا في مفيكـ مكحد  الشعكب كالحككمات ، بغية تحقيؽ االستقرار كالتنمية في كافة مجاالتيا ،إال أنيـ

مف المبادئ كالسمككيات  لة تتضمف تشكيمةكحا، كاف كاف لفظو الصريح يدؿ عمى انو نقيض الحرب ،  لو

 ، كالحككمات كتنشده البشرية جمعاء التي تعكس المستكل النظامي لمحاؿ التي ترغب فييا الدكؿ  
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ي إلى إرسائو السمـ الدكلي بناءا عمى العديد مف المناىج التي تفض،  أنس .ل.كمودحيث يعرؼ        

حيث أف كؿ منيج يركز اىتمامو في جانب كاحد مف مجمكع الجكانب ، عمى مستكل المجتمع الدكلي 

المؤدية لمحرب بيف الدكؿ ، كتضافر ىذه المناىج يؤدم إلى السمـ الدكلي الذم يعني : " ..انتفاء لمحرب 

حبلؿ لمكسائؿ الكدية محؿ الكسائؿ ا عف المطالبة بتغيير الكضع القائـ تنجـ لقيرية لحسـ النزاعات كالتي كا 

 .1" بيف الدكؿ

يتكقؼ عمى إحبلؿ السبلـ بيف كحداتو لتجنب ، ب انس .ؿ.كمكد سالدكلي بح عفمصير المجتم     

كمثؿ  مناص مف نشكبيا بيف كحداتو ،ال التي ، شبح الحرب ، كالتي تمثؿ طريقة تقميدية لحسـ النزاعات 

بؿ ال بد مف إيجاد بديؿ ليا حيث تقع ميمة ذلؾ عمى عاتؽ التنظيـ ، ىذه الحركب ال يمكف تجنبيا 

ئؿ السممية التي تحؿ محؿ التي تكفر مجمكعة مف البدا، المتمثؿ في منظمة األمـ المتحدة ، الدكلي 

 كتككف قابمة لبلستعماؿ مف قبؿ أطراؼ النزاع .، إلى العنؼ المجكء 

مجمكعة مف الدكؿ تعيش  ، عمى انو حاؿمـ الدكلي فيعرؼ الس، جاستون بوتول أما الفقيو     

تعتمد  كبحسب جاستكف فاف الطريقة التي يصاغ بيا طمب السبلـ بيف الدكؿ . 2االستقبلؿ السياسي

التي تمثؿ صكرة مف العنؼ المسمح الكاقع بيف ،  3 السائد عف مغزل الحرباعتمادا كثيقا ، عمى التصكر 

 .مجمكعات بشرية أك بيف الحككمات 

 .     ىك جزء مف السمكؾ الداخؿ في ىذا المركب ) الحرب (، لذا فاف السمـ الذم يسكد الدكؿ    

ليس تمؾ التي تككف أطرافيا  دكال فقط ، بؿ أيضا تمؾ ، ك الميؿ ضد النزعة لمحرب ، كالميؿ لمسمـ 

                                                           

 .817ص ،5527 ،قاىرةالالنيضة ،  دار  ،د اهلل العرياف النظاـ الدكلي كالسبلـ العالمي ، ترجمة عب انس ؿ.كمكد : - 1

Rens.ivo.La recherche  pour la paix et son double2 

 .51، ص  5548، ، القاىرة دار النيضة العربية  الحرب كالمجتمع ، ترجمة عباس الشربيني ،جاستكف بكتكؿ :  - 3



 مبدأ حفظ السلم واألمن الدوليين في الق انون الدولي                                                                      فصل تمهيدي

 

 

  رىا خارج إقميـ الدكلةتمتد آثا، الحركب األىمية التي تقع داخؿ الدكلة نفسيا ، لكنيا ذات طابع دكلي 

 كتمثؿ ىذه األطراؼ مجمكعات عرقية كاثنيو . كالتي اندلعت فييا ،

أف السمـ الدكلي ال يتحقؽ إال إذا تمت مقاكمة النزاعات السائدة داخؿ  "جاستكف"يعتقد ، فمف ىنا    

 .اجمة األخرل ما يميد الطريؽ لمسمـ مع الدكؿ األخرل ، حيث ال تتجرأ احدىما عمى مي، جسـ الدكلة 

لكنو ينشأ كنتيجة ، باف السبلـ الدكلي ليس ىدفا بحد ذاتو ، فقد أكرد  "هنري كيسنجر"أما المفكر       

ذا أصبح السبلـ الدكلي ىدفا في حد ذاتو  ،لقياـ نظاـ دكلي مستقر  سو فاف المجتمع الدكلي يجد نف، كا 

سكؼ تحاكؿ تيدئة ىذا العنؼ بأم ثمف  ، أف األطراؼ األخرل ، كذلؾ طرافو عنفا تحت رحمة أكثر أ

 . 1كضياع األمف الدكلي ،صيانة لمسبلـ ، كىذا في الحقيقة يؤدم إلى عدـ االستقرار

ال يتحقؽ إال إذا كاف ىناؾ رضا بشرعية دكلية تصكنيا ، فاالستقرار الدكلي حسب كيسنجر        

التي يعتقد كيسنجر ،في إطار الدبمكماسية  ترتيبات عممية متفؽ عمييا ، ذات أىداؼ كاطر محددة تتبمكر

ف تؤدم إلى تجنب المجكء أك استعماؿ قكة  التي مف شانيا، انو عمى عاتقيا يقع التكفيؽ في الحمكؿ 

 .السبلح ، مما يؤدم إلى عدـ استقرار النظاـ الدكلي

كـ المتداكؿ لو كعقد بيف متجاكزا بذلؾ المفي، فقد أكرد تعريفا لمسمـ الدكلي  " ايمانويل كانط"أما       

حيث يعتقد كانط أف السبلـ الدكلي ىك انتقاؿ  و ،دكلتيف أك أكثر إلى مشركع بعيد األمد البد مف تحقيق

 .2 الدكؿ مف الحالة الطبيعية )الحرب ( إلى الحالة المكضكعية القانكنية
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إذا كانت مؤسسة          ، إال  ينفي كانط كجكد حالة مف السمـ الدكلي، فمف خبلؿ ىذا الطرح       

    تعيش مجتمعة في ظؿ ،كتحمؿ مضمكنا قانكنيا يكتنؼ مجمكعة كبيرة مف الشعكبعمى األخبلؽ ، 

    .  1ىذا الكياف القانكني

 إذف ما يمكف استخبلصو مف جممة التعريفات السابقة ما يمي : 

م نحصره في بعده العسكرم أف جؿ ىذه التعريفات تركز عمى المفيكـ التقميدم لمسمـ الدكلي الذ -

 مف خبلؿ تجنب الحرب أك انتفاءىا مقارنة بالتعريفات الحديثة كالتي تحمؿ دالالت شتى كمتنكعة .

بيف السمـ الدكلي الذم يككف نتيجة النتياء الحرب كالسمـ ، ىناؾ خمط كاضح في بعض األحياف  -

كىذا الخمط  ،التي تتحدد بمدة زمنية معينة ،كاالتفاقيات كالكسائؿ القانكنية ، عمى المعاىدات  الذم يبنى

 نتيجة الفاصؿ الزمني الذم يفصؿ بيف ىذه التعريفات.

ال يمكف تعريفو في غياب العنؼ ميما ، تحمؿ داللة عمى أف السمـ الدكلي ، إف ىذه التعريفات  -

 اختمفت أبعاده .

     كرم إلى طرح أكثر شمكلية تعدل الطرح العس، نجد أف مفيكـ السمـ الدكلي ، فمف ىذا المنطمؽ    

ميدم الذم يحصره في بعده العسكرم          كىذا التكسع مف المفيكـ التق ، في فترة ما بعد الحرب الباردة

التي تأتي كنتيجة لتطكر ، الذم يأخذ في االعتبار مختمؼ الجكانب كاألبعاد  ، إلى المفيكـ الحديث

جعمت مفيكـ السمـ الدكلي أكثر ، لمتغيرات عمى الصعيد الدكلي كبركز العديد مف ا ، المجتمعات البشرية

 مركنة كشمكلية .

التي مرت بيا محاكالت صياغة مفيكـ ، يأتي كنتيجة لممراحؿ المختمفة ، حيث أف التعريؼ الحديث       

 كثانيا كنتيجة لئلجماع العالمي حكؿ ىذه النماذج الرئيسية .، متكامؿ لمسمـ 
                                                           

 كما بعدىا . 577ص ،0111العربية لمنشر كالتكزيع ،  مصر الديف كالسبلـ عند كانط ،فلاير حسف خميفة :  - 1



 مبدأ حفظ السلم واألمن الدوليين في الق انون الدولي                                                                      فصل تمهيدي

 

 

      . أف مفيـك السمـ قد تطكرت عناصره ، في ظؿ تطكر المتغيرات الدكلية الحالية ، ؿ مما سبؽ نقك      

" حالة من االستقرار لمفيكـ السمـ الدكلي كىك عبارة عف  ، حيث يمكننا أف نستنتج تعريفا عاما كشامبل  

 1 مجتمع الدولي ."كوحدات فاعمة في ال، بين الدول  ةوالمعنوي، تغيب فيها كافة أشكال العنف المادية 

 المطلب الثاني : مفهوم األمن الدولي

كأحد المفاىيـ ، مف المفاىيـ ذات األىمية في العبلقات الدكلية ، يعتبر مفيكـ األمف عامة         

، إال أنو ليس بالمفيكـ القديـ    كعمى الرغـ مف شيكع استعماؿ مفيـك األمف في أدبياتيا ، المركزية ليا 

 قؿ عممي مستقؿ بذاتو.رتباطو  ببركز العبلقات الدكلية كحإل، يد فييا بؿ حديث الع

         كمف منطمؽ تشارؾ الدكؿ ىك أساس إستمرار حركية كتفاعؿ الدكؿ ،، حيث يعتبر األمف       

اليادؼ في المقاـ األكؿ إلى تثبيت ، كجب التركيز عمى البعد الدكلي لؤلمف ، في التيديدات األمنية 

دراؾ شامؿ لمقكماتو .، رار الدكلي اإلستق  كا 

       إلى نياية الحرب العالمية الثانية،  في العبلقات الدكلية، كيعكد استخداـ مصطمح األمف الدكلي       

  مع التركيز بكجو خاص عمى دكر الدكؿ الكبرل ،باستخداـ القكة بيف الدكؿ ، قترف ىذا المفيكـإذ ا

   ال سيما ، بسبب الحركب كالنزاعات ،كاإلقميمية لمدكؿ، بلمة الحدكدية تيديد الس ، كيعكس ىذا الطرح

 .2تمؾ التي تككف أطرافيا قكل عظمى

                                                           

         الباردة ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير إدارة األمـ المتحدة لعمميات حفظ السبلـ ما بعد الحرب طرشي يسيف: - 1
 . 54ص  ، 0114/0115قسـ العمـك السياسية ،جامعة باتنة ، ي العمـك السياسية، كمية الحقكؽ ،ف

 . 05ص ، نفس المرجع السابؽ - 2
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يعني انتفاء التيديد شامؿ لمدكؿ، فقد حاكؿ العديد مف المفكريف كدكائر  ،كبحكـ أف األمف الدكلي      

فإف كانت المقاربة التقميدية  ،نيةصناع القرار صياغة مفيـك شامؿ لو، إنطبلقا مف كحدات مرجعية مع

كمنظمة  ،يمثؿ مجمكعة مف التدابير التي تتخذ في إطار المنظمات الدكلية، تركز عمى أف األمف الدكلي 

كتتضمف ىذه التدابير الدبمكماسية كاإلجراءات العسكرية ككذا  ، األمـ المتحدة لتحقيؽ السمـ كاألمف الدكلي

 .1 ة كغير ذلؾالمعاىدات ك اإلتفاقيات الدكلي

 BARY " باري بوزان "فعمى سبيؿ المثاؿ نرل أف ، إف المقاربات الحديثة تذىب إلى أبعد مف ذلؾ       

  BUZAN كفي سياؽ النظاـ الدكلي فيك قدرة الدكؿ  ،األمف ىك التحرر مف التيديد أف " يعتبر ،

التي      ضد قكل التغيير  ، ، كتماسكيا الكظيفيعمى الحفاظ عمى كيانيا المستقؿ ، كالمجتمعات 

 .2تعتبرىا معادية " 

ال يتـ إال عف طريؽ ، يعتقد أف الدكؿ تعيش في نظاـ دكلي فكضكم، كتحقيؽ أمنيا ، فبارم بكزاف      

فإف تعريؼ بكزاف يعتبر ، كفي ىذا السياؽ  التي تقكـ بيا لضماف إستمراريتيا .، مجمكعة مف اإلجراءات 

 لعاـ لؤلمـ المتحدة ، إلجراء دراسةا يفالذم شكمو األم ، ه فريؽ الخبراء الحككمييفتعريؼ مكمبل لما أكرد

حالة ترل فييا الدكؿ أنو ليس ثمة أم خطر في شف ىجـك ، فيك مف حيث المبدأ "  ،شاممة لمفاىيـ األمف

مؿ بحيث تتمكف مف المضي قدما نحك الع أك إكراه إقتصادم ،، أك ممارسة أم ضغط سياسي ، عسكرم 

كتفى التقرير في مجاؿ تعريؼ األمف الدكلي  عمى أنو "نتيجة ، عمى تحقيؽ تنميتيا الذاتية كتقدميا " كا 

 فمف خبلؿ التعريفات السابقة نجد : " كحاصؿ أمف كؿ دكلة عضك في المجتمع الدكلي

                                                           

 00نفسو، ص السابؽ  المرجع  - 1

مركز الدراسات  في ظؿ التغيرات الدكلية الراىنة ،دكر األمـ المتحدة في تحقيؽ السمـ كاألمف الدكلي حسف نافعة :  - 2
 . 53، ص  5552، 5العربية ، ط
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تي يعترض ال إذ يسمح بتحميؿ تمؾ المخاطر ، مف الدكلي: يركز عمى الدكلة ككحدة تحميؿ األتعريؼ  -5

 التي يقيمكف بيا.، مف طرؼ الدكلة ذاتيا ،  ليا الفرد

في إطاره العسكرم مف خبلؿ حصر المفيـك ، تركز عمى مفيـك األمف الدكلي  أف معظـ التعريفات  -0

مف طرؼ كحدات دكلية أخرل ، ضمف منظكمة المجتمع الدكلي ، في تمؾ التيديدات التي تكاجو الدكلة 

، مف قمع سياسي ، تغفؿ النظر عما يجرم مف تيديدات داخؿ الدكلة ، ريفات التقميدية معادية،كبذلؾ فالتع

 كمتاجرة بالمخدرات .........إلخ.

، في ظؿ تطكر المجتمع الدكلي مف خبللو يمكف إدراؾ األمف الدكلي الحقيقي ، غياب معيار أساسي  -8

 حتممة.كالتيديدات الم، عمى المدل الطكيؿ  ككذلؾ افتقاره التركيز

   إستطاع مفيكـ األمف الدكلي ، التي أعقبت الحرب الباردة ، فنتيجة لبركز العديد مف المتغيرات       

 .        كترتيب أكلكياتو مف جديد ، مف خبلؿ إعادة تعريفو ، أف يعكس طبيعة القضايا األمنية المستجدة 

  في خضـ استقبلؿ العديد مف الدكؿ مةتمؾ التطكرات التي صاحبت العكلالتكجو ، كما يعضد ىذا    

كالحدكد الجغرافية أماـ طكفاف ، باإلضافة إلى إىتزاز المفاىيـ ، اإلستعمار  التي كانت تحت سيطرة

كتزايد االعتماد المتبادؿ كبركز  ، كتطكر اىتماـ الدكؿ المشتركة، ككسائؿ النقؿ كاالتصاؿ ، العكلمة 

 القدرة عمى التأثير ، كأفراد ليـ كشركات عالمية  ، ير الحككميةغير الدكؿ كالمنظمات غ، فاعميف جدد 

كتعدد ، إلى جانب تكسع اىتمامات العالـ .  1أكثر مما تحدثو بعض الدكؿ ، في السياسة العالمية 

                                                           

مركز قافي ، المستقبؿ العربي ، حرب افغانستاف التحكؿ مف الجيكستراتيجي الى الجيكثعمي احمد حسف حاج :  - 1
 . 81ص ،0110، ديسمبربيركت ،  ، 042دراسات الكحدة العربية، عدد 
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كاليجرة السرية كالصراعات ، مف الفقر كاألمراض ، قضاياه كظيكر تحديات جديدة تكاجو الجنس البشرم 

 . 1العرقية 

أف التكاليؼ " ، كلكرم غاريت ، كماتيكس ، جيسكا تيشماف " اعتبرت كؿ مف ، كفي ىذا السياؽ      

 يركز عمى تأثير التيديدات بدال  ، لغرض كضع تعريؼ متكامؿ لؤلمف الدكلي، التي تجرىا التيديدات 

 .2 مف محاكلة تصنيفيا

لتركيز عمى الدكؿ ككحدة تحميؿ أساسية مف ا ،أدل إلى تطكر مفيكـ األمف الدكلي، فيذا اإلدراؾ     

   في دائرة األمف الدكلي ، كبعد أساسي ، إلى التركيز عمى الفرد ، كفاعؿ كحدكم في السياسة العالمية 

   كذلؾ بادراؾ العبلقة بيف الدكلة كالفرد ، إذ لـ يعد امف الفرد ،  3ما يعرؼ باألمف اإلنساني  مف خبلؿ

فاف األمف الدكلي كامف الفرد يعتبراف كجياف لعممة ، تعبير بارم بكزاف  كعمى حد . 4مف امف الدكلة 

  5 كاحدة

                                                           

 . 050ص  ، 0118بيركت ،  ، 5دار امكاج لمنشر كالتكزيع ، ط/د : نظرية العبلقات الدكلية ،حسيف عدناف السي - 1

2 - Jean st liz op.cit  ،05ص ، مرجع سابؽنقبل عف طرشي يسيف . 

 . 81مرجع سابؽ ،ص عمي احمد حسف حاج :  - 3

 00ص ،مرجع سابؽ  طرشي يسيف: - 4

دكر الطرؼ الثالث، رسالة ماجستير في العبلقات  ي فترة ما بعد الحرب الباردة،إدارة النزاعات االثنية فادؿ زقاع : ع - 5
  22، ص  0117اسية ،جامعة باتنة ،قسـ العمـك السي الدكلية ،
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" اإلدراك الواعي لكافة أنواع التهديدات  ىكيمكننا القكؿ أف األمف الدكلي  ، كنتيجة لما سبؽ    

بية والعقا، عن وحدات النظام الدولي ومؤسساته ، من خالل مجموع اإلجراءات الوقائية ، وانتفاءها 

 1 عمى صعيد الواقع العممي ."، التي تؤدي إلى تحقيقه 
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 الفصل األول

 مبدأ حفظ السلم واألمن الدوليين وفقا لميثاق األمم المتحدة

امية ، كخدمة البشرية جمعاء ، حيث أف اليدؼ لقد أنشأت األمـ المتحدة لغرض تحقيؽ أىداؼ س

الدكلييف ، كاف كانت تعجز  ىك حفظ السمـ كاألمف، األسمى الذم تسعى منظمة األمـ المتحدة لتحقيقو 

كاليائمة مف القتمى الذيف سقطكا جراء النزاعات ، بدليؿ األعداد الكبيرة ، أحيانا عجزا كبيرا في تحقيؽ ذلؾ 

التي تؤدم ، أكجدت مجمكعة مف الكسائؿ كاآلليات ، فاف األمـ المتحدة ، مف ذلؾ  بالرغـك  . 1الدكلية 

 كمنع تفاقـ النزاعات الدكلية كتحكليا إلى مكاجيات عسكرية .، إلى الحؿ السممي 

كالكسائؿ ينبثؽ مف منطمقات المدرسة المثالية ، إف المفيـك الفمسفي الذم ترتكز عميو ىتو اآلليات 

كاالىتماـ بتسكية النزاعات بالطرؽ ، في العبلقات الدكلية ، بلؿ السمـ كاألمف الدكلييف الداعية إلى إح

مف اجؿ تفادم استخداـ القكة في العبلقات الدكلية ، كىذا ما يتفؽ بما جاء ت بو األمـ المتحدة ، السممية 

 كالمفيكـ العاـ .في اليدؼ ، تشترؾ أك ما كرد في نصكص صادرة عنيا ، مف خبلؿ ما كرد في ميثاقيا 

المختص بحؿ النزاعات حبل سمميا كذلؾ ، جاء اىتماـ الفصؿ السادس مف الميثاؽ ، كفي ىذا الصدد 

أف  همف شأف استمرار ، الفقرة األكلى : "يجب عمى أطراؼ أم نزاع دكلي  (88)مف خبلؿ نص المادة 

بطريؽ المفاكضات كالتحقيؽ ،  أف يمتمسكا حمو بادئ ذم بدء، يعرض حفظ السمـ كاألمف الدكلي لمخطر 

  كالتنظيمات اإلقميمية أك غيرىا، كالتسكية القضائية، أك أف يمجؤكا إلى الككاالت ، كالتحكيـ ، كالتكفيؽ ، 

 .   2  التي يقع عمييا اختيارىـ"، مف الكسائؿ السممية 

                                                           
مركز األىراـ لمدراسات اسية ، مجمة العمـك السيالدبمكماسية الكقائية بيف نصكص الميثاؽ كأجندة السبلـ ، محمد األخضر كراـ :  - 1

  .501ص ،  0114،  القاىرة،  53اإلستراتيجية ،عدد 

 . 88ميثاؽ األمـ المتحدة ، المادة   -2
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ف ىذه المادة يتضح لنا أ، مف ميثاؽ األمـ المتحدة (  88)حيث مف خبلؿ ما نصت عميو المادة  

 لنزاعات الدكلية بالطرؽ السممية .  لمحد مف ا، التي تستخدميا األمـ المتحدة  عددت الكسائؿ كاآلليات

فاف تصنيؼ ىتو الكسائؿ كاآلليات لـ يكف تصنيفا مكحدا ، كاف كاف يشترؾ في المفيكـ ، كمف جية ثانية 

 كىك الحؿ السممي لمنزاعات الدكلية .، العاـ 

كمحمد  عتمد عمى التصنيؼ الذم اعتمده كؿ مف زايد عبد اهلل مصباح سن، ي ىذه الدراسة إال أننا ف

 القضائية   كىك اآلليات )الكسائؿ( القانكنية أك ،األخضر كراـ ، كىك تصنيؼ ىذه الكسائؿ إلى صنفيف

ستراتيجيتيا في، كىك اآلليات )الكسائؿ( الدبمكماسية أك السياسية ، أما الصنؼ الثاني  حؿ النزاعات  كا 

 لكف ماذا يقصد بالنزاعات الدكلية؟. كما ىي أىـ الطرؽ لحؿ ىذه النزاعات ؟ .،  الدكلية 

 ىذا ما سنتعرؼ عميو مف خبلؿ ىذا الفصؿ الذم ينقسـ إلى مبحثيف كىي :

 .اآلليات الـقـانونية ) القضائيـة ( لحفظ السلم و األمن الدوليين المبحث األكؿ :

 . ( لحفظ السلم و األمن الدوليين السياسية) الدبلوماسية  آللياتاالمبحث الثاني : 
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 المبحث األول

 اآلليات الـقـانونية ) القضائيـة ( لحفظ السلم و األمن الدوليين

قبؿ الخكض في اآلليات أك الكسائؿ التي مف شأنيا ، أف تحافظ عمى السمـ ك األمف الدكلييف يتحتـ 

ة ، كىي تختمؼ باختبلؼ مكاضيعيا ، متعددة كمتنكع، فيذه األخيرة ازعات الدكلية المنعمينا دراسة ظاىرة 

كتختمؼ النزاعات الدكلية باختبلؼ طبيعتيا ، فقد  ، تيديدا لمسمـ كاألمف الدكلييف .فقد يترتب عمى النزاع 

كأخرل ، كنية أك ذا طبيعة مختمطة يحتكم في آف كاحد عمى جكانب قان، يككف النزاع قانكنيا أك سياسيا 

 سياسية .

كبيف اآلليات )الكسائؿ( الدبمكماسية ،  )القضائية(بيف اآلليات القانكنية ، لذلؾ فاف ىناؾ فرؽ جكىرم 

، ذات صبغة ممزمة عمى الدكؿ المتنازعة ، كىك أف الكسائؿ القانكنية لحؿ النزاعات الدكلية .  )السياسية(

مف  كلكف ىذا الفرؽ ال يجرد ىذا النكعنزاع معيف .  يئات مختارة ، لمنظر فيمف قبؿ شخصيات أك ى

 أك القضائية كما سنرل الحقا .، مف العناصر األساسية لمكظيفة القانكنية ، التسكية 

 ك أنكاعو    كالتمييز بيف ، سنحاكؿ التعرؼ عمى ماىية النزاعات الدكلية ، كمف خبلؿ ىذا المبحث 

مف ثـ التطرؽ إلى اآلليات القانكنية لحؿ ىذا لمية الثانية . معرفة أىـ سماتو ، خاصة بعد الحرب العا

 حفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف .النزاع كذلؾ لم
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 ماهية النزاعات الدولية: :المطمب األول

لك  عدنا إلى المغة العربية ، كما تنطكم عمييا مف ببلغة ، كاشتقاؽ ، نجد  في معجـ لساف العرب أف 

ع أك التخاصـ ، كنزاع القـك ىك خصاميـ . كمف جية أخرل نجد تشابؾ ، ك تداخؿ بيف النزاع مف التناز 

مفيكمي النزاع كالصراع ، أما ىذا األخير ، فيدؿ عمى المجابية الحادة ، حيث نجد النزاع اقؿ حدة مف 

ف الصراع . كنجد أيضا عدد مف المكسكعات األجنبية المعاصرة ، الحظت ىذا التمييز ، مف حيث   أ

الصراع ينطكم عمى جداؿ عنيؼ ، بينما يشير النزاع إلى االختبلؼ أك التعارض ، أك التنافس     في 

 األفكار، كىذا يعني أف النزاع ، مرحمة سابقة لمصراع ، قد ال تتحكؿ إلى الصراع .

 تعريف النزاع الدولي :الفرع األول 

لة مف مسائؿ الكاقع أك "عدـ االتفاؽ بشأف مسأ عرفت المحكمة الدائمة لمعدؿ الدكلي النزاع الدكلي بأنو

القانكف " . كينشأ النزاع أيضا عندما تعترض الدكلة عمى مكقؼ محدد لدكلة أخرل ، كاف االدعاء 

.    1مرفكض، كيجب التكضيح أف احتجاج احد األطراؼ يصدـ بالتناقض المبيف مف الطرؼ األخر 

ف كاف إثارتو   ساع فإنو لـ ينج مف النقد بسبب عمكميتو عمى الرغـ مما يمتاز بو ىذا التعريؼ مف ات كا 

 لمتضارب ك الخبلؼ عند تطبيقو .

كالنزاع ىك الخبلؼ بيف اتجاىات دكلتيف أك أكثر ، حكؿ مسائؿ أك قضايا محددة ، كيمكف أف ينشأ 

 . 2بيف األفراد كالجماعات ، داخؿ الدكلة الكاحدة  
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ـ بيف اتجاىات مختمفة ، أك عدـ تكافؽ في المصالح       كيحدث النزاع نتيجة تعارض ، أك تصاد

بيف طرفيف أك أكثر ، مما يدفع باألطراؼ المعنية مباشرة ، إلى عدـ القبكؿ بالكضع القائـ ، كمحاكلة 

 . 1تغييره ، فيكمف النزاع إذف ، في عممية التفاعؿ بيف اثنيف أك أكثر 

مى مسالة قانكنية ، أك حادث معيف ، أك سبب كيعرؼ النزاع أيضا ، بأنو خبلؼ بيف دكلتيف ع

 .2تعارضت فيو كجيات نظرىا القانكنية، أك مصالحيا 

كيعتبر مكضكع النزاع ، مف أىـ المكاضيع التي كاكبت البشرية في جميع المياديف ، كلذلؾ ال يمكف 

الحرب العالمية  دراسة أم نزاع بمعزؿ عف ىذا التطكر ، كالدارس لمنزاعات يجد أف حدتيا قد زادت بعد

 الثانية ، نظرا لمتطكر السريع في اغمب المجاالت .

كتميزت النزاعات بعد الحرب العالمية الثانية بازدياد عددىا ، بشكؿ عاـ ، مقارنة بالفترات السابقة ، 

 كاىـ ما ميز ىذه النزاعات نمخصو في النقاط التالية :

، أمريكا البلتينية ( مقابؿ ذلؾ غياب النزاعات في  انحصار النزاعات في بؤر معينة ) أسيا ، إفريقيا -

 أكركبا ، نتيجة لميزاف الرعب بيف القكتيف العظمتيف .

ازدياد عدد النزاعات الداخمية ، أك التي تبدأ عمى المستكل الداخمي ، كتتحكؿ إلى المستكل اإلقميمي  -

لؾ انخفاض الحركب        ثـ الدكلي ، نتيجة لتدخؿ قكل خارجية عسكريا ، كسياسيا  . كقابؿ ذ

 أك النزاعات بيف الدكؿ ، كخاصة الحركب االستعمارية .

                                                           

 . 058ص  ،5541بيركت ، ، 15ناصيؼ يكسؼ حتي : النظرية في العبلقات الدكلية  ، دار الكتاب العربي ، ط - 1

شارؿ ركسك  : القانكف الدكلي العاـ  ، ترجمة شكر اهلل خميفة عبد المحسف ، االىمية لمنشر كالتكزيع ، بيركت         - 2
 . 048ص 
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ازدياد التدخؿ الخارجي في النزاعات  ، بشكؿ ممحكظ ، حيث أصبحت ىذه التدخبلت بشكؿ غير  -

 مباشر ، خاصة في مرحمة بعد الستينات .

لستينات ، كبداية بناء الدكلة انتياء حركب التحرير ، مف االستعمار ، التي قامت في الخمسينات كا -

 كالتطمع لممستقبؿ .

ازدياد درجات العنؼ ، في الحركب الداخمية ، كذلؾ مف خبلؿ ارتفاع اليائؿ في عدد ضحايا ىتو  -

 .1الحركب ، كحجـ األضرار المادية التي لحقت بالمتنازعيف 

ف أفراد    مف عات التي تثكر بيالسمة األساسية لمنزاع الدكلي ىي تعمقو بالدكؿ ، أما المناز  أف كال شؾ

تخضع ألحكاـ القانكف الدكلي الخاص حيث ، نسبيا مف قبيؿ المنازعات الدكلية دكؿ مختمفة ، فبل تعد 

مف حيث تحديد القانكف الكاجب تطبيقو عمييا أك تعييف جية االختصاص القضائي مع مبلحظة أف ىذه 

سكاء كانكا مف _ذا ما تدخمت الدكلة التي يتبعيا ىؤالء المنازعات الفردية قد ينجـ عنيا منازعات دكلية إ

 سيا في مكاجية دكلة أخرل .لحمايتيـ دبمكمااألفراد أك الشركات 

 .الفرع الثاني : أسباب النزاع الدولي 

إف البحث في النزاعات الدكلية ، كثيرا ما يؤدم بنا إلى التفرع ، كسمكؾ عدة طرؽ في البحث . األمر 

مف أصعب المكاضيع في القانكف الدكلي ، كىذا نتيجة لؤلسباب المؤدية إلى ىذه  الذم يجعؿ منيا

النزاعات ، كتنكعيا في الحياة الدكلية ، ككذلؾ بالنسبة لؤلشكاؿ كالصكر التي تظير بيا . لذلؾ سنحاكؿ 

لمية الثانية أف نتعرؼ عمى أىـ األسباب الحقيقية لمنزاعات الدكلية ، كمعرفة أىـ سماتيا ، بعد الحرب العا

 أم بعد قياـ ىيئة األمـ المتحدة .
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مف الدرجة األكلى إال أف النزاع الدكلي ال يقتصر دكؿ ، إذا كاف قائما بيف خذ النزاع صفة الدكلية يأ

فقد يشمؿ أشخاص القانكف الدكؿ العاـ اآلخريف ، كالشركات  –كما ذكرنا سابقا  –عمى النزاع بيف الدكؿ 

كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية ، كحركات التحرر الكطني ، كأحيانا األشخاص المتعددة الجنسيات ، 

الطبيعييف . كذلؾ ألىمية تأثيرىـ في النظاـ الدكلي ، عمى الرغـ ما يكجد مف التباس كنقاش حكؿ دكر 

 ىؤالء األشخاص .

اعية ، كاقتصادية كالنزاع الدكلي معقد بطبيعتو ، ألنو يرتبط بعدة عكامؿ ، سياسية ، كدكلية ، كاجتم

 : 1كثقافية ، ك أيدكلكجية . لذلؾ تعددت أسبابو ، التي يمكف تمخيصيا في النقاط التالية

أسباب سيككلكجية ناتجة عف حالة اإلحباط ، كاإلخفاؽ التي تمر بيا الشعكب ، أك فئات منيا  -

، مقاكمة الشعب  تدفعيا إلى مقاكمة النظاـ السياسي القائـ ، أك االحتبلؿ الجاثـ . كمثاؿ ذلؾ

الفمسطيني لبلحتبلؿ اإلسرائيمي .  كما يمكف أف تككف أسباب شخصية صانع القرار ، كما فييا مف 

ميكؿ عدكانية أك تكسعية إقميمية ، كمثاؿ ذلؾ الحركات الفاشية ك النازية ، التي أشعمت نيراف 

 الحرب العالمية الثانية .

الختبلؼ الفكرم بيف النظـ السياسية ، كما تحممو أسباب ايدكلكجية ، ناتجة عف التجانس أك ا -

العقائد السياسية كاالقتصادية ، كاالجتماعية ، مف محددات كمفاىيـ مختمفة . كمثاؿ ذلؾ النزاعات 

 ذات الطابع االيدكلكجي بيف الدكؿ الرأسمالية ، كالدكؿ االشتراكية عقب الحرب العالمية الثانية .

ظى بأىمية بالغة كمؤثرة في مسار النظاـ الدكلي سمما أك حربا كقد أسباب جيك سياسية ، فإنيا تح -

 أعيد االعتبار إلى دكر الجغرافيا السياسية في رسـ السياسة الدكلية بعد انقضاء الحرب الباردة .
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أسباب ديمكغرافية ، تتعمؽ بيجرة السكاف ، أك تيجيرىـ ، حيث أصبحت ظاىرة متفاعمة في عصرنا  -

ت المتعمقة بحقكؽ اإلنساف ، كزيادة التفاعؿ بيف األمـ كالشعكب ، كمثاؿ ذلؾ بالرغـ مف الشعارا

 اليجرة غير الشرعية لؤلفارقة اتجاه دكؿ أكركبا .

أسباب اقتصادية ، كسياسية ، فالتنازع عمى مكارد النفط كالمياه ، قائمة بشكؿ كبير ، عمى غرار  -

شركات المتعددة الجنسيات ، كأساليب أزمة المياه في الشرؽ األكسط ، مف جية أخرل نجد ال

 .1الحصار االقتصادم لمدكؿ 

 الفرع الثالث : أنواع النزاع الدولي

تعددت االجتيادات كالمعايير، في تصنيؼ النزاعات الدكلية ، فيناؾ تصنيفات عديدة لمنزاعات كحسب 

لتحذير مف ذلؾ . معايير مختمفة بعضيا نسبي ، كبعضيا األخر غير محدد بدقة . كبالتالي كجب  ا

كذلؾ نتيجة الترابط كالتداخؿ العممي بيف كافة النزاعات ، حيث نجد مف يفرؽ بيف النزاعات الدكلية كبيف 

النزاعات الداخمية ، كىناؾ نزاعات بيف القكل الكبرل كنزاعات بيف أطراؼ الحمؼ الكاحد ، كنزاعات 

ـ إلى التفصيؿ لكؿ ىذه النزاعات ، لذا سنكتفي دكلية سياسية ، كأخرل قانكنية . إال انو ال يتسع المقا

 بتكضيح الفرؽ بيف النزاع القانكني ، كالنزاع السياسي كالتمييز بينيما .

التفكؽ في السمطة  ىي كؿ نزاع مف اجؿ، إلى أف المنازعات السياسية ، ذىب جانب مف الفقو الدكلي 

ما عداىا يعتبر  كأف يا المنازعات القانكنية ،ذاتيا تقـك عمى أساسباف األفكار كحدد البعض كالييمنة . 

 مف قبيؿ المناعات السياسية .

 مقانكف الدكلي .ا لالمنازعات التي تصمح لتسكية قضائية تطبيق  -5
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 ة العميا . تؤثر عمى مصالح الدكلالمنازعات التي تتعمؽ بمسائؿ قانكنية ال  -0

مييزىا عف اإلدعاءات التي تيدؼ إلى المساس المنازعات التي تنطكم عمى حقكؽ قانكنية يمكف ت  -8

 . 1بالقانكف القائـ

كحسب رغبتيا أف تسبغ  تستطيع باختيارىا ، ،إلى أف األطراؼ المتنازعة ، ك يذىب جانب مف الفقو 

.                فيككف نزاعا سياسيا ، أك صفة سياسية  فيككف نزاعا قانكنيا ، ، عمى النزاع صفة قانكنية

كما أف مف غير  ذا الفريؽ إلى القكؿ بأف مف الخطأ إلى طبيعة النزاع إلسباغ صفة ما عميو ،ك يذىب ى

 التي يجب عمى المحكمة أف تقـك بتطبيقيا ليذا الغرض .، المبلئـ الرجكع إلى طبيعة القكاعد 

بينيا  مف أف تتفؽ فيما، إلى القكؿ بأنو ال يكجد ما يمنع الدكؿ ، ك يذىب بعض أنصار ىذا االتجاه 

       . كفي خضـ االنتقادات 2كاف النزاع قانكنيا أك سياسيا ، سكاءعمى عرض أم نزاع عمى التحكيـ 

ظير اتجاه فقيي مكضكعي حكؿ  ، في تحديد مفيـك النزاع الدكلي ،المذىب ىذا التي كجيت إلى 

ىي تمؾ المنازعات التي يرل  ،االستناد إلى قكاعد القانكف الدكلي، ك ذلؾ بالقكؿ باف المنازعات القانكنية 

 األطراؼ فييا أف إدعاءاتيـ تقكـ عمى أساس مف القانكف الدكلي ، ك مثاؿ ذلؾ تفسير المعاىدات الدكلية .

ىي تمؾ المنازعات التي تعتمد فييا كؿ ، إلى القكؿ بأف المنازعات القانكنية  ، ك ذىب البعض اآلخر

خبلؿ تطبيؽ القانكف ، دكف حاجة إلى المجكء إلى كسائؿ مف ، األطراؼ بأنيا تستطيع تحقيؽ مصالحيا 

 عمى اإلدعاءات االقتصادية ، التي تعتمد فييا الدكلة لمنازعات السياسية ، فيي المنازعات أجرل ، أما ا

 التي لـ تنظميا بعد قكاعد القانكف الدكلي . كاألخبلقية،، السياسية ك 
                                                           

"تنفيذ  بعنكاف : 5553الحقكؽ بجامعة القاىرة في عاـ  يةذلؾ رسالة الدكتكر جمعو صالح حسيف عمر ، كم بتفصيؿ أكثر أنظر   - 1
     50ك التحكيـ الدكلييف كأثر ذلؾ عمى مبدأ السيادة "ص أحكاـ القضاء ،

 571ص 0113،جامعة القاىرة ، مطبعة ية بالقاىرة العرب دار النيضة العاـ ،مة لدراسة القانكف الدكلي مقد صبلح الديف عامر:  - 2
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          يف النزاع القانكني ، ك غيره مف المنازعات الدكلية لمتمييز ب، كىكذا تعددت المعايير ك اآلراء 

بؿ إف البعض قد ذىب إلى حد التعكيؿ عمى أىمية المنازعة  رافضا  ،ك خاصة ما يكصؼ بالسياسي منيا

عمى المنازعات ذات األىمية الكبرل ، ك التي تتعمؽ بالمصالح األساسية  ، إضفاء كصؼ النزاع القانكني

ال تتعمؽ بحياة  التي باف المنازعات القانكنية ىي تمؾ المنازعات ، ب البعض إلى حد القكؿالدكلية ، كذى

قة بيف المسائؿ   التي تتعمؽ بكجكد إلى التفر  "بمف تشيمي"ذىب البعض  . في حيفأك مستقبؿ األمـ 

ذىب ك  . دكلةلعدـ الخكؼ مف سيادة ال ،األقؿ أىمية قميمية لمدكؿ ، ك األمكر كاستقبلؿ ك السبلمة اإل

في  ص مسائؿ قانكنية حتى كلك دعت إلى فح، إلى أف المنازعة تككف سياسية ،  "فكش"البعض األخر 

 . 1أك مصالحيا الحيكية ، حالة ما إذا كانت تؤثر عمى استقبلؿ الدكلة 

يتسـ بالمكضعية كيككف أساسا لتفرقة حاسمة  صعكبة كضع معيار متفؽ عميو ، ، كالكاضح مما تقدـ

 فإف االلتزاـ باالتفاقات  منيا ، سياا، كخاصة ما كاف سيالنزاع القانكني كغيره مف المنازعات الدكلية مف 

ف أكفؽ السبؿ لتقديـ التي انطكت عمى تحديد المقصكد بالنزاع القانكني قد يكك ، ك الكثائؽ الدكلية النافذة 

إلى طكائؼ معينة مف  5513,5355 يا ،فقد أشارت اتفاقية الم فؽ عميو لمنزاع القانكني ،المفيـك المت

الميا األكؿ عاـ  مف اتفاقية (52ية قانكنية ، حيث نصت المادة )معتبرة إياىا منازعات دكل، المنازعات 

ك تطبيؽ مسائؿ تفسير  ،، كفي المقاـ األكؿذات الطبيعة القانكنية ئؿ في المسا "عمى أنو " " 5355

لتسكية  ،الىك الكسيمة األكثر فاعمية كعد بأف التحكيـ، تعاىدة تسمـ األطراؼ الم االتفاقات الدكلية،

 التي لـ يتـ تسكيتيا بالطرؼ الدبمكماسية" . المنازعات الدكلية ،

 :أنياك أكردت الفقرة الثانية مف المادة الثالثة عشر مف عيد عصبة األمـ تعدادا لممنازعات القانكنية ب
                                                           

    54ص، مرجع سابؽ،  جمعة صالح حسيف عمر  مذكرة  - 1

 



 المتحدة األمم لميثاق وفق ا الدوليين واألمن السلم حفظ مبدأ                                                  األول                الفصل

 

51 

 

 دات الدكلية .المنازعات المتعمقة بتفسير المعاى  - 5

 المنازعات المتعمقة بأية مسألة مف مسائؿ القانكف الدكلي .  - 0

 ىذا التعكيض المنازعات المتعمقة بتحقيؽ كاقعة كالتي إذا ثبتت كانت خرقا اللتزاـ دكلي ،كمدل - 8

 المنازعات المتعمقة بنكع التعكيض ،المترتب عمى خرؽ التزاـ دكلي. - 7

مف النظاـ األساسي ، مف المادة السادسة كالثبلثيف ، نصت الفقرة الثانية فقد ، كأخيرا كليس أخرا 

أف تصرح في أم ، لمدكؿ التي ىي أطراؼ في ىذا النظاـ األساسي العدؿ الدكلية عمى أنو " لمحكمة 

تقر لممحكمة بكاليتيا الجبرية في النظر ، كبدكف حاجة إلى إتفاؽ خاص ، كقت بأنيا بذات تصريحيا ىذا 

متى كانت ىذه المنازعات  ، بيف دكلة تقبؿ اإللتزاـ نفسوك التي تقـك بينيا ، المنازعات القانكنية  ميعفي ج

 القانكنية تتعمؽ بالمسائؿ اآلتية:

 .تفسير معاىدة مف المعاىدات  -5

 أية مسألة مف مسائؿ القانكف الدكلي . -0

 اـ دكلي.تحقيؽ كاقعة مف الكقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا اللتز  - 8

 . 1نكع التعكيض المترتب عمى خرؽ التزاـ دكلي كمدل ىذا التعكيض - 7
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 المطمب الثاني: آليــة التسوية بواسطة التحكيــم الدولـي

التحكيـ مبدأ قديـ عرفتو المدف اليكنانية التي كاف ليا مجمس دائـ لمتحكيـ لفض بعض المنازعات 

أك  القركف الكسطى أسمكب التحكيـ ،فكانت تحتكـ إلى البابا الدينية بينيا كعرفت الدكؿ المسيحية في

 1 الممكؾ كاألباطرة .كعندما ضعفت سمطة البابا كاألباطرة راحت تمجأ إلى ىيئات تحكيمية.

ثـ تطكرت األمكر فأصبحت تتفؽ مقدما يف بالتحكيـ عند قياـ نزاع معيف ، ككانت الدكؿ قديما تستع

، عمى الرجكع إلى التحكيـ لدل إندالع نزاع بينيا حكؿ تفسير  في معاىدات تبرميا ليذا الغرض

 2 المعاىدات أك تنفيذىا كتفضؿ الدكؿ اليكـ عقد اتفاقات عامة لمتحكيـ قابمة لمتطبيؽ عند الحاجة.

( ، بمناسبة قضية 5421-5425كالتحكيـ الدكلي بشكمو الحديث ظير بعد االنفصاؿ في الك.ـ.أ)

.فقد اتيمت الك.ـ.أ بعد انتياء الحرب 5430در قرار تحكيمي بشأنيا في العاـ السفينة )أالباما(التي ص

الداخمية فييا،المممكة البريطانية بإنتياؾ قكاعد الحياد كالسماح ببناء سفف حربية في مرافئيا لحساب 

 .شمالية الك.األمريكية الجنكبية المتمردة كمنيا السفينة )أالباما(التي أنزلت أضرار جسيمة بالكاليات ال

ككانت ىيئة ى عرض النزاع عمى التحكيـ كطالبت كاشنطف بتعكيضات عف الخسائر كاتفؽ الطرفاف عم

التحكيـ مؤلفة مف خمسة أعضاء ثبلثة منيـ ال يحممكف جنسية إحدل الدكلتيف ككاف ذلؾ مف المستجدات   

 3 التي استرعت االنتباه كأمست مثبل يحتذم بو .

كالخطكة األكلى  ،تو مف نتائج طيبة أزدىر أسمكب التحكيـ كتطكر كتقدـكبفضؿ الممارسة كما أفرز 

الذم تبنى اتفاقية حكؿ تسكية المنازعات  ،5455ظيرت في مؤتمر الىام لعاـ  ،كاألىـ في ىذا السبيؿ
                                                           

2- pf.chapal.làrbitrablitè des diferfèrends internationaux.pèdone.paris. 1967                                

                         L.Caflisch.L àvenir de làrbitrage interètatique.AFDI.1979.P5-45                   - 2  
J.P.Francais. La cour permanente dàrbitrage .RCADI.I.1955.P.457.553                                       - 3  
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مكرسا لمكضكع التحكيـ كفي مؤتمر  (13-51ككاف الجزء الرابع منيا المكاد) ، الدكلية بالكسائؿ السممية

كبعد الحرب العالمية األكلى شيد  أدخمت تعديبلت عمى اتفاقية التحكيـ.، 5513 الثاني لعاـ  الىام

كعندما  الكثيقة العامة لمتحكيـ  02/5/5504في ا جديدا عندما تبنت جمعية العصبة التحكيـ ازدىار 

 . 1أقدمت دكؿ عديدة عمى عقد اتفاقيات ثنائية حكؿ التحكيـ 

 يم الدولي وأشكالهالفرع األول: تعريف التحك

 أوال : تعريف التحكيم الدولي

التحكيـ الدكلي ىك النظر في نزاع بمعرفة شخص أك ىيئة يمجأ إليو أك إلييا المتنازعكف مع التزاميـ 

بشأف التسكية  5513مف إتفاقية الىام لعاـ 83بتنفيذ القرار الذم يصدر في النزاع كما عرفتو المادة 

ة بأنو )تسكية المنازعات فيما بيف الدكؿ بكاسطة القضاة الذيف تختارىـ كعمى السممية لممنازعات الدكلي

كمف ثـ فإف أىـ ما يميز التحكيـ ىك قياـ األطراؼ باختيار قضاتيـ كأف ، أساس احتراـ القانكف الدكلي (

تحكيـ كىكذا يمكف القكؿ بأف ال ، التحكيـ يجب أف يككف عمى أساس مف االحتراـ الكاجب لمقانكف الدكلي

سكاء أكاف الحكـ شخصا أك ىيئة تحكيـ كيعتبر المحكـ  يتـ عمى يد طرؼ ثالث مف غير أطراؼ النزاع ،

قاضيا اختاره الطرفاف المتنازعاف ، لحسـ النزاع بينيما، بحكـ يصدره كفقا لمقانكف ، يككف ممزما لؤلطراؼ 

 . 2كيحكز قكة الشيء المقضي بو في مكاجيتيـ
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 لي:أشكال التحكيم الدو  - أ

يتخذ التحكيـ أشكاال متعددة، فقد يعمد األطراؼ إلى اتفاؽ عمى اختيار محكـ فرد يعيد إليو بالنظر في 

النزاع ك اتخاذ قرار بشأنو،كقد يفضؿ أطراؼ النزاع،كىك الغالب،االحتكاـ إلى ىيئة تحكيـ يتـ تشكيميا مف 

ختياريا كقد يككف إجباريا كىك ما عدد مف المحكميف ، أك لجنة مشتركة لمتحكيـ كقد يككف التحكيـ ا

 نعرض لو فيما يمي:

الممارسة الدكلية العديد مف الحاالت التي جرل فييا االتفاؽ بيف أطراؼ  عرفت / المحكم الفرد:1

النزاع عمى االحتكاـ إلى محكـ فرد ككاف االحتكاـ إلى البابا رئيس الكنيسة الكاثكليكية ،أسمكبا معمكال بو 

بية ،ثـ كثر المجكء إلى رؤساء الدكؿ األجنبية لمقياـ بدكر المحكـ كىك ما أدل إلى تسكية بيف الدكؿ األكرك 

العديد مف  المنازعات الدكلية حيث كاف الثقؿ السياسي لممحكـ يمعب دكره في مرحمة نظر النزاع أك عند 

ممؾ بريطانيا عندا تنفيذ ما يصدر عنو مف قرار بشأف تسكية النزاع مثاؿ ذلؾ ما قاـ بو إدكارد السابع 

كاختيار ممؾ إيطاليا في  5515أسندت إليو ميمة التحكيـ في نزاع الحدكد بيف شيمي كاألرجنتيف في عاـ 

 كمحكـ بيف فرنسا كالمكسيؾ في نزاعيما حكؿ جزيرة كميبرتكف .5585عاـ 

صؿ في النزاع كمما يؤخذ عمى ىذا األسمكب ما قد يفتر إليو رئيس الدكلة مف خبرة قانكنية الزمة لمف

،فضبل عف إمكانية عدـ التزاـ الحياد التاـ ألسباب سياسية أك لتخكفو مف إرساء مبادئ قد تطبؽ في 

 . 1 مكاجية دكلة مستقببل

                                                           
 .   81-05ص، مرجع سابؽ،  جمعة صالح حسيف عمر  - 1
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مف رجاؿ القانكف البارزيف  –في الغالب  -بحيث أصبح المحكـ الفرد، كقد تطكر ىذا األسمكب 

مف أمثمة عمى ذلؾ تحكيـ جزيرة بالمابيف الك.ـ.أ كىكلندا المشيكد ليـ بالكفاءة كالنزاىة كحسف السمعة، ك 

 كالذم اتفؽ فيو الطرفاف عمى اختيار السكيسرم ماكس ىكبر كمحكـ فرد. 5504في عاـ 

كتتككف مف عضكيف ، المجاف المختمطة ،يطمؽ عمى ىذه المجاف عادة   لجان التحكيم الدولي : /2

بحسب األحكاؿ لرئاسة لجنة  ،يككف الثالث أك الخامس أربعة أعضاء كيتـ اختيار رئيس أك ،كطنييف 

اختياره ، القكؿ الفصؿ فيما يصدر  الذم يتـ االتفاؽ عمى كمف الطبيعي أف يككف ليذا الرئيس    التحكيـ

عمى إنشاء ىيئة تحكيـ مختمطة بيف ،مف معاىدة فيرسام  817كقد نصت المادة ، عف المجنة مف قرارات 

كيتـ  نت كؿ دكلة تقكـ بتعييف عضك كاحدحيث كا كألمانيا مف ناحية أخرل ،، دكؿ الحمفاء مف ناحية

كفي حالة فشميـ في االتفاؽ عمى اختياره تقكـ عصبة األمـ  ار رئيس المجنة مف جانب األعضاء اختي

 المتحدة بيذه الميمة.

ضماف حياد  كقد ساىـ ىذا األسمكب في تطكير نظاـ التحكيـ الدكلي، نظرا لمضكابط التي تستيدؼ

كىك ما جعؿ القرارات التي تصدرىا ىذه  ،بيف المتخصصيف في القانكف الدكلياألعضاء كاختيارىـ مف 

 المجاف المختمطة بمثابة سكابؽ قانكنية.

ىي الشكؿ الغالب عمى ، أصبحت ىيئات التحكيـ أك محاكـ التحكيـ  كقدمحاكم التحكيم الدولي:  /3

ف ، حيث تتألؼ محكمة التحكيـ مف عدد مف القضاة المستقميف أك المشيكد التحكيـ الدكلي في الكقت الراى

ليـ بالكفاءة كالنزاىة يقـك كؿ طرؼ مف األطراؼ بتعييف محكـ مف جنسيتو ، كيتفؽ ىؤالء أك األطراؼ 

أنفسيـ عمى تعييف رئيس محايد أك أعضاء كرئيس مف المحايديف ،أم مف جنسيات دكؿ أخرل غير الدكؿ 

يتفؽ عمى أف تتكلى جية ما ميمة تعييف رئيس ىيئة التحكيـ،في حالة عدـ  كقد . ي النزاعاألطراؼ ف

تمكف األطراؼ مف االتفاؽ عمى تعيينو خبلؿ مدة محددة كالعمؿ مستقر عمى كجكب أف يككف عدد مف 
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يـ التي ىيئة التحك ،كمف األمثمة الحديثة عمى ىيئات أك محاكـ التحكيـ.  األعضاء فردل)ثبلثة أك خمسة(

سرائيؿ عمى تشكيميا ،  التي كقعتيا الدكلتاف  بمكجب المادة األكلى مف مشارطة التحكيـ ، اتفقت مصر كا 

 . 1 قضاة مف خمسة  5542سبتمبر  55في 

 ثـانيـا : التحكيم االختيـاري والتحكيم اإللـزامي:

 جانب الدكؿ األطراؼ  بكؿ الحر مفيقكـ عمى أساس االختيار كالق، األصؿ أف المجكء إلى التحكيـ 

كلمراحؿ صياغة مشارطة التحكيـ  إلجراءات التحكيـ ،يف لنا بكضكح عندما نتعرض كىك األمر الذم سيب

قد عرؼ بعض المجاالت التي استيدفت جعؿ التحكيـ إلزاميا أك إجباريا بيدؼ  ، إال أف المجتمع الدكلي

التي يمكف أف تتطكر إلى نزاعات بالقكة ، لية كالقضاء عمى الخبلفات الدك ، تسكية المنازعات الدكلية 

    5513ك5455كقد طرحت مثؿ ىذه األفكار عمى مؤتمر الىام لمسبلـ في دكرتيو عامي ، المسمحة 

حيث قنعت الدكؿ  ،إال أف فكرة السيادة لعبت دكرا بارزا في الحيمكلة دكف تحديد حاالت لمتحكيـ اإللزامي

نشاء محكمة التحكيـ،غة القكاعد المتعمقة بإجراءات التحكيـ بصيا ،المشاركة في مؤتمرم الىام   كا 

صبح فييا التحكيـ إلزاميا كمع ذلؾ فإنو مف المتعيف االنتباه إلى أف ىناؾ بعض الحاالت التي ي، الدائمة

 . 2أبرزىا

نصا يقضي بالتزاـ أطراؼ المعاىدة أف يعرضكا عمى التحكيـ الدكلي كؿ ، أف تتضمف معاىدة ما  -

إذا لـ يتكصمكا إلى تسكيتو بالكسائؿ  ، ينشأ بينيا بخصكص تفسير أك تطبيؽ ىذه المعاىدة نزاع

 السياسية لتسكية المنازعات الدكلية ،كىك ما يعرؼ بشرط اإلحالة إلى التحكيـ.

                                                           
 .521-527-528ص ر: مرجع سابؽ ، صبلح الديف عام  - 1

 . 524ص صبلح الديف عامر: مرجع سابؽ ،  - 2



 المتحدة األمم لميثاق وفق ا الدوليين واألمن السلم حفظ مبدأ                                                  األول                الفصل

 

52 

 

تتضمف النص عمى قبكؿ الدكؿ األطراؼ مقدما عرض المنازعات ، أف تكقع الدكؿ معاىدة تحكيـ  -

 بينيا عمى التحكيـ الدكلي . التي يمكف أف تنشأ

 ثـالثـا: محكمـة التحكيـم الدائمـة :

، كجعمت كاليتيا اختيارية ألف الدكؿ األعضاء  ،في مؤتمر الىام األكؿ، تقرر إنشاء ىذه المحكمة 

كلـ تكف ىذه المحكمة مككنة مف قضاة  في االحتكاـ إلى أية ىيئة أخرل تختارىا. حرة فضمت أف تبؽ

أم مف قضاة مكجكديف دائما في مقر المحكمة لمنظر في المنازعات التي تعرض عمييـ،  ،فمعينيف كدائمي

نما كانت ىناؾ قائمة بأسماء عدد مف رجاؿ القانكف المشيكريف تنتخبيـ كؿ دكلة عضك في االتفاقية  ، كا 

تار الدكؿ بمعدؿ أربعة لكؿ دكلة عمى األكثر ، كمف ىذه القائمة تخ، تجديد ملمدة ستة سنكات قابمة ل

في الىام ككاف ليا        ككاف مركز المحكمة ،المتنازعة ىيئة التحكيـ التي تتألؼ مف خمسة أعضاء

كمف الممثميف  كيتككف مف كزير خارجية ىكلندا )رئيسا( ، يشرؼ عمى شؤكنيا اإلدارية ،مجمس إدارم دائـ

مة في خمس قضايا خبلؿ األعكاـ كنظرت المحك. الدبمكماسييف في الىام لمدكؿ المكقعة في االتفاقية

، غير أف نشاطيا بدأ يتبلشى بعد ذلؾ ،  5500-5514قضية خبلؿ األعكاـ  50 كفي  5455-5513

كبمغ مجمكع ما أصدرت مف قرارات عشريف قرارا فقط. كجرت  ،5580خر قرار ليا في عاـ كقد صدر آ

 .1ال أنيا لـ تكمؿ بالنجاحإلحياء المحكمة كتكسيع نطاؽ التحكيـ،إ 5520محاكالت في العاـ 

 رابـعـا: إجراءات التحكيم الدولي:

إذا كاف األصؿ في االلتجاء إلى التحكيـ الدكلي ىك مبدأ حرية االختيار،فإف مف الطبيعي أف يتفؽ 

الطرفاف أكال عمى إحالة النزاع إلى التحكيـ ،أك أف يككف ىناؾ ما يقكـ مقاـ ىذا االتفاؽ مف اتفاؽ 

                                                           

 . 403ص ، مرجع سابؽ : محمد المجذكب   - 1
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لطرفاف عمى صياغة ما يعرؼ بمشارطة التحكيـ ، ثـ بعد ذلؾ يأتي حكـ التحكيـ الذم مسبؽ،ثـ يتفؽ ا

 يفصؿ في المنازعة كيضع ليا نياية كاحدا

تتـ إحالة النزاع الدكلي إلى التحكيـ الدكلي بمكجب اتفاؽ  االتفاؽ عمى إحالة النزاع إلى التحكيـ: -1

يتعمؽ بالنزاع مثؿ اتفاؽ الكاليات المتحدة أطراؼ النزاع كقد يككف ىذا االتفاؽ صريحا كمباشرا ك 

بحر األحمر إلى التحكيـ كقد تككف األمريكية كىكلندا عمى إحالة نزاعيما حكؿ جزر حنيش في ال

 .1اإلحالة إلى التحكيـ تنفيذ التفاؽ سابؽ لؤلطراؼ عمى إحالة أم نزاع ينشأ بينيما عمى التحكيـ 

ف العمؿ يجرم عمى أف تتفؽ الدكلتاف عمى إحالة النزاع إلى كمع ذلؾ فإ، كىنا يككف التحكيـ إلزاميا 

حيث أف اإلحالة اإللزامية إلى التحكيـ تككف مشركطة في الغالب األعـ مف الحاالت بعدـ ، التحكيـ 

تكصؿ األطراؼ إلى تسكية النزاع مف خبلؿ المفاكضات كيعمف الطرفاف رغبنيما في إحالة النزاع إلى 

 يما إلى تسكية النزاع مف خبلؿ المفاكضات .التحكيـ عند عدـ تكصم

اتفاقي،      عمى إحالة النزاع إلى التحكيـ تطبيقا لنص ،األطراؼ  إتفاؽكيحدث أحيانا أف يستغرؽ 

سرائيؿ حكؿ مكاضع ، بعض الكقت كلعؿ مف أبرز األمثمة عمى ذلؾ  ما حدث بشأف الخبلؼ بيف مصر كا 

 . 2ي بينيمابعض عبلمات الحدكد عمى خط الحدكد الدكل

عمى أنو خط الحدكد الدكلية المعترؼ بو بيف  5535كالذم اتفقا بمكجب معاىدة السبلـ بينيما في عاـ 

قميـ فمسطيف تحت االنتداب ، كالذم كاف يتعيف تسكيتو طبقا لممادة السابعة مف معاىدة السبلـ  مصر كا 

عمى كجكب تسكية نيائية ، طبقا 5540أبريؿ 01عف طريؽ التحكيـ .كعمى الرغـ مف إتفاؽ الطرفيف في 

لممادة السابعة مف معاىدة السبلـ ، فإف كزير الخارجية اإلسرائيمي كتب إلى نائب كرئيس الكزراء ككزير 
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كضركرة المجكء  5540أبريؿ 01الخارجية المصرم )ردا عمى الخطاب الذم تمقاه منو مطالبا بتنفيذ إتفاؽ 

ة التي ينبغي أف تمي مرحمة المفاكضات ىي التكفيؽ كليس عرض إلى التحكيـ لتسكية المشكمة(بأف الخطك 

قرارا بقبكؿ كجية النظر  5540يناير58النزاع عمى التحكيـ ، حيث أصدرت الحككمة اإلسرائيمية في 

 . المصرية بعرض النزاع عمى التحكيـ الدكلي، حيث انتقمت الدكلتاف إلى مرحمة صياغة مشارطة التحكيـ

فإنو يككف متعينا عمييا ، دما تتفؽ األطراؼ عمى إحالة النزاع إلى التحكيـ عنمشارطة التحكيـ:  -0

أك النظاـ األساسي لييئة التحكيـ، حيث تتضمف ىذه  ،صياغة كثيقة قانكنية تككف بمثابة الدستكر

كىك ما يعرؼ  المسألة أك المسائؿ القانكنية التي يتعيف عمى الييئة أف تفصؿ فييا،، الكثيقة 

ذم يطرحو أطراؼ النزاع عمى ىيئة التحكيـ، كقد يأخذ شكؿ سؤاليف أك أكثر ، كتبذؿ بالسؤاؿ ال

األطراؼ عناية فائقة بما يتضمنو السؤاؿ أك األسئمة التي تطرح عمى ىيئة التحكيـ كيستغرؽ 

التفاكض بشأف السؤاؿ عادة جانبا ىاما مف المفاكضات الخاصة بصياغة مشارطة التحكيـ كما 

لتحكيـ أسماء المحكميف أك غالبيتيـ عمى األقؿ كذلؾ إذا ما تركت ميمة اختيار تتضمف مشارطة ا

رئيس الييئة لممحكميف الذيف يقـك األطراؼ بتعيينيـ ، كفي مثؿ تمؾ األحكاؿ تتضمف المشارطة 

      إذا لـ يتفؽ المحكمكف المعينكف ،الجية أك الشخص الذم يقـك بتعييف رئيس ىيئة التحكيـ

كيبلحظ كما سبقت اإلشارة أف عدد أعضاء ىيئة التحكيـ يككف فرديا تسييبل لميمة ،  عمى اختياره

 الحكـ في المنازعة.

     عمى النزاع المطركح ، يحرص األطراؼ عمى تحديد القانكف الكاجب التطبيؽ ، كمف ناحية أخرل 

ارطة التحكيـ بيف مصر ما نصت عميو المادة الثانية مف مش، عمى ىيئة التحكيـ كمف األمثمة عمى ذلؾ 

سرائيؿ بشأف ما عرؼ بنزاع طابا. ذا كانت ىذه المادة قد حددت المصادر الخاصة لمقكاعد القانكنية  كا  كا 

فإف ذلؾ ال يعني  كصكال إلى اإلجابة عف السؤاؿ المطركح عمى المحكمة ، ، التي تطبقيا المحكمة
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الدكلي العاـ فيذه المصادر الخاصة التي عينتيا  بطبيعة الحاؿ استبعاد األحكاـ كالمبادئ العامة لمقانكف

 المادة الثانية مف المشارطة يتعيف كضعيا في إطار تمؾ القكاعد كالمبادئ العامة لمقانكف الدكلي العاـ .

بيانا بالقكاعد اإلجرائية التي تمتـز بيا ىيئة التحكيـ ، كقد تترؾ مشارطات ، كتتضمف المشارطة 

 كتفي بإيراد بعض المبادئ العامة ىذه الميمة لييئة التحكيـ ذاتيا، حيث ت التحكيـ في بعض األحياف

التي يجب عمييا في مثؿ ىذه األحكاؿ اإللتزاـ بالقكاعد العامة بشأف  ،تاركة التفصيبلت لييئة التحكيـ

كأف ترجع إلى األطراؼ لمحصكؿ ، 5455/5513إجراءات التحكيـ كما كردت في اتفاقيتي الىام لعامي 

 . مكافقتيا عمى اإلجراءات التي تقـك بكضعيا عمى

لمغة أك المغات التي تستخدـ فيو ، ككذلؾ الكيفية اك ، كذلؾ أيضا تتضمف المشارطة بيانا لمقر التحكيـ 

تحديدا لفترة زمنية معينة يجب  ،كما تتضمف المشارطة أحيانااؼ مصاريؼ التحكيـ ،التي يتحمؿ بيا األطر 

 .1حكيـ حكميا في النزاعأف تصدر خبلليا ىيئة الت

كيكقع  ، كيذكر فيو أسماء المحكميف كيحتكم عمى األسباب، يصدر القرار باألغمبية  قرار التحكيـ: -8

سة عمنية بعد كأميف السر الذم يقكـ بميمة كاتب الجمسة ، كيتمى القرار في جم ،عميو رئيس الييئة

و يممؾ قكة األحكاـ القضائية ، كىك كقرار التحكيـ ممـز لمطرفيف ،أم أنالنداء عمى الخصـك ، 

كال يجكز طمب إعادة النظر في القرار إال في حالة  نيائي كال يقبؿ الطعف بطريؽ االستئناؼ .

 كمة مف المحكميف قبؿ صدكر الحكـكاحدة فقط ،ىي حدكث ظركؼ كاف مف شأنيا، لك كانت معم

في إتفاؽ اإلحالة عمى  أف تجعؿ الحكـ يصدر بشكؿ أخر ، كلكنو يشترط أف ينص عمى ذلؾ

فالدكؿ تعتبر  ،كنبلحظ اليـك أف التعامؿ الدكلي يسجؿ اتجاىا نحك التحكيـ اإللزامي  ، التحكيـ
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التحكيـ عمبل اختياريا ال تمجأ إليو إال إذا رغبت في ذلؾ كبناءا عمى إتفاؽ صريح بينيا ، ككانت 

      كليذا أطمؽ ع أك بمناسبة حدكثو.الدكؿ في الماضي ال تبـر ىذا االتفاؽ إال بعد قياـ النزا

عمى التحكيـ اسـ التحكيـ االختيارم أك الطارئ ، غير أف النتائج الطيبة التي تمخض عنيا 

كدفعيا إلى التفكير ، شجع مختمؼ الدكؿ عمى تعميمو كتكسيع مجاؿ تطبيقو ، التحكيـ منذ انتشاره 

 في جعؿ المجكء إليو إلزاميا.

مف المعاىدات  فنصت في كثير ،، كما ذكرنا الخطكة األكلى في ىذا السبيؿكخطت مجمكعة مف الدكؿ

ككانت  معاىدات أك تنفيذىا عمى التحكيـ،التي أبرمتيا عمى عرض كؿ نزاع ينشأ عف تطبيؽ ىذه ال

الخطكة الثانية إبراـ معاىدات خاصة بالتحكيـ تتعيد كؿ دكلة فييا بأف تعرض عمى التحكيـ جميع 

الصفة القانكنية كأخيرا أخذت الدكؿ تتعيد في معاىدات التحكيـ بعرض جميع المنازعات المنازعات ذات 

 أيا يكف نكعيا عمى التحكيـ.

 سنكتفي باإلشارة إلى ثبلثة أمثمة أك أحكاـ: :خامسا : أمثمـة عمى التحكيم

الجزيرة  فرض الحماية الفرنسية عمى المغرب عيدت كثيقة قبؿ :قضية الفاريف مف الدار البيضاء /5

قررف السمطات الفرنسية احتبلؿ منطقة  5513بميمة الشرطة في المغرب لفرنسا، كفي العاـ 5512لمعاـ 

تضـ مدينة الدار البيضاء ككانت الفرقة األجنبية التابعة لفرنسا تتككف مف جنكد أجانب ، كمف بينيـ ألماف 

لكا الفرار بمساعدة مف القنصؿ األلماني ، كانتيز المجندكف األلماف فرصة كجكدىـ في تمؾ المدينة فحاك 

الذم أكاىـ في مبنى القنصمية .ككقعت آنذاؾ إصطدامات في القنصمية كأعتدم عمى المكظفيف فييا.كأدل 

الحادث إلى قياـ نزاع شديد بيف فرنسا كألمانيا ، كاتفقت الدكلتاف عمى عرض النزاع عمى التحكيـ .كصدر 

ا تكفيقيا ييدؼ إلى إجراء تكفيؽ بيف الدكلتيف، فيك أقر كجية نظر فرنسا ككاف قرار  5514القرار في العاـ 

في ضركرة احتراـ حقكقيا في المغرب باعتبارىا دكلة احتبلؿ كفي عدـ جكاز تدخؿ قنصؿ ألمانيا لحماية 
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أقدمت  كلكف القرار ندد بالسمطات الفرنسية التي-الفاريف مف الفرقة األجنبية، كلك كانكا مف الرعايا األلماف

 .1كانتيى النزاع بتبادؿ الدكلتيف األسؼ عمى ما حدث عمى مكظفي القنصمية األلمانية    عمى االعتداء

سرائيؿ في  / قضية طابا:2 نصت عمى 02/8/5535فالمعاىدة التي أبرمت بيف الحككمة المصرية كا 

كالتزاـ الكاممة عمييا  ادة مصر لسيادتياإنياء الحرب بيف الدكلتيف كانسحاب إسرائيؿ مف سيناء كاستع

قميـ فمسطيف الذم  الطرفاف بأف تككف الحدكد الدائمة بينيما ىي )الحدكد الدكلية المعترؼ بيا بيف مصر كا 

 كاف خاضعا لبلنتداب(.

أف يتـ حؿ المنازعات الناجمة عف تطبيؽ أك تفسير ىذه المادة الرابعة مف المعاىدة عمى "  كنصت

طريؽ التكفيؽ أك عف طريؽ إحالتو         ، يمكف التماس حميا عفالمعاىدة عف طريؽ المفاكضات 

في الكصكؿ إلى حؿ قرر الطرفاف  كعندما أخفقت المفاكضات )ككذلؾ كساطة كاشنطف( .عمى التحكيـ" 

كأنشئت باالتفاؽ بينيما ، كنص االتفاؽ عمى ، إحالة النزاع إلى محكمة تحكيـ دكلية ،  55/5/5542في 

فعات المكتكبة كالشفكية أماميا نيؼ مقر لممحكمة، كعمى أف تككف اإلنجميزية لغة المراأف تككف مدينة ج

 .2 . كعمى أف يقبؿ الطرفاف ) الحكـ نيائيا كممزما مع تنفيذه بأقصى سرعة كبحسف نية (

صدر حكـ المحكمة ككاف لصالح مصر كتميز الحكـ بأمكر ثبلثة : بأنو كاف أكؿ  05/5/5544كفي 

نفذت في إطار معاىدة الصمح بيف الطرفيف ، كبأنو كاف جزءا مف ركاسب االستعمار القديـ  عممية تحكيـ

 .3الذم عرفتو المنطقة، كبأنو كاف مثبل بارزا عمى نزاع حدكدم بيف الدكؿ 
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كىي مف أحدث القضايا الكبرل في التحكيـ :  / قضية جزيرة حنيش الكبرل بيف اليمف كأريتيريا3

عمى  كتقع  ميبل بحريا ، 04كتبعد عف الساحؿ اليمني حكالي  ،0كمـ40ة الجزيرة كتبمغ مساح الدكلي ،

 .مقربة مف مضيؽ باب المندب الذم يعتبر المفتاح الجنكبي لمبحر األحمر

شنت ىجكما مباغتا عمييا  50/5551/ 51كادعت إريتريا بعد نيميا االستقبلؿ ، ممكية الجزيرة كفي 

مع أفراد الحراسة مف اليمنييف،كلـ تمجأ اليمف إلى استخداـ القكة، السترداد كاحتميا بعد قتاؿ غير متكافئ 

الجزيرة ،بؿ اقترحت االستعانة بالكسائؿ السممية لحؿ النزاع ، كعمى إثر الكساطة الفرنسية قبؿ الطرفاف 

لجزيرة .كتكقيع إتفاؽ بإنشاء محكمة تحكيـ تككف ميمتيا تحديد السيادة اإلقميمية عمى ا 8/51/5552في 

خمسة قضاة عينت صنعاء اثنيف منيـ ، كتحديد الحدكد البحرية بيف الدكلتيف ،كتككنت ىيئة التحكيـ مف 

أصدرت قرارا  5/51/5554كاتخذت ىيئة لندف مقر ليا كفي  كاختير الخامس رئيسا ليا ، كأسمرة اثنيف،

يف األريتيرييف حؽ الصيد عمى مجمكعة جزر حنيش ، كأف لمصياد،كاعتبرت فيو أف لميمف حؽ السيادة 

 .1 في المياه التي تأكدت سيادة اليمف عمييا

 المطمب الثالث: آليـة التسويـة بواسطـة القضاء الدولي

لـ يرك غميؿ الدكؿ المحبة لمسبلـ كالراغبة في إيجاد ىيئة قضائية ، إف إنشاء محكمة دكلية لمتحكيـ 

كلـ يتحقؽ ذلؾ إال بعد الحربيف العالميتيف  بيف الدكؿ .تفصؿ في كؿ المنازعات القانكنية ، دكلية دائمة 

، حمت محكمة العدؿ الدكلية 5570ظيرت محكمة العدؿ الدكلية الدائمة كفي سنة  ،5501ففي العاـ 

 .2محميا كسارت عمى خطاىا 

                                                           

 . 480/488ص : مرجع سابؽ ، محمد المجذكب  - 1

 . 488ص، مرجع سابؽ :  محمد المجذكب  - 2



 المتحدة األمم لميثاق وفق ا الدوليين واألمن السلم حفظ مبدأ                                                  األول                الفصل

 

08 

 

ية قد تـ في ظؿ عصبة األمـ، كأف محكمة العدؿ الدكلية الحال، كلي دفإنشاء المحكمة الدائمة لمعدؿ ال

قد نشأت تحت عباءة ىيئة األمـ المتحدة ، كتعتبر فرعا رئيسيا مف فركعيا ، كألحؽ نظاميا األساسي 

ذا كانت ىاتاف التجربتاف الرائدتاف مف تجارب القضاء  بميثاؽ األمـ المتحدة ، كيعتبر جزءا ال يتجزأ منو. كا 

فإنيا أيضا ف إنجازاتيا كنجاحيا أحيانا ت مالدكلي الدائـ قد ارتبطت بالمنظمات الدكلية العالمية ، كأفاد

كبذات القدر كانت مرآة عكست في بعض األحياف إخفاؽ المنظمة الدكلية مثمما حدث لممحكمة الدائمة 

 . 1 لدل انييار عصبة األمـ

الرغبة في إقامة قضاء دكلي دائـ لقد جاء عيد عصبة األمـ خطكة حاسمة في سبيؿ التعبير عف 

مف عيد عصبة األمـ  57العصبة تشكيؿ لجنة مف المتشرعيف تطبيقا لممادة  كسرعاف ما قرر مجمس

 5501يكليك 07ف إعداد مشركعيا في إلعداد مشركع محكمة دائمة لمعد الدكلي، حيث فرغت الجنة م

 5501أكتكبر 04كىك المشركع الذم كافؽ عميو مجمس العصبة ، مع بعض التعديبلت الطفيفة في 

 كعشية   كبيذا نشأت المحكمة الدائمة لمعدؿ الدكلي  5501 ديسمبر58عصبة في ككافقت عميو جمعية ال

دقت عمى النظاـ األساسي لممحكمة الدائمة لمعدؿ االحرب العالمية الثانية كانت خمسكف دكلة قد ص

ة كعندما عصفت الحرب العالمي ،استثناء الكاليات المتحدة األمريكية كاإلتحاد السكفياتي السابؽب ،الدكلي

مف استقبلؿ  الثانية بعصبة األمـ ذىبت المحكمة الدائمة لمعدؿ الدكلي أدراج الرياح كذلؾ عمى الرغـ

 .2 .نظاميا األساسي عف عيد عصبة األمـ 

لكضع الصياغة النيائية لميثاؽ األمـ المتحدة  ، الدكؿ في مؤتمر ساف فرانسيسكك كعندما اجتمعت

عمى ضركرة إنشاء محكمة العدؿ الدكلية فحسب، كلكنيا اتفقت  باالتفاؽ لـ تكتؼ (5571يكنيك–)إبريؿ 
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كانت ىذه الخطكة ، فرعا رئيسيا مف فركع ىيئة األمـ المتحدة ، أيضا عمى ضركرة أف تككف ىذه المحكمة 

لممحكمة الدائمة لمعدؿ الدكلي ، كمف ثـ فقد جاء النظاـ  ،مقركنة بضركرة الحفاظ عمى التراث القضائي

 .1الدكلي مع بعض التعديبلت الطفيفة كمة الدائمة لمعدؿ األساسي لممح

ذا كانت محكمة العدؿ الدكلية التي تعتبر استمرارا  لممحكمة الدائمة لمعدؿ  -مف الناحية الفعمية –كا 

مف عناصر  الدكلي تمثؿ القضاء الدكلي العاـ، الذم يسيـ في تسكية المنازعات الدكلية ، كيعتبر عنصرا 

بعضيا  ،جتمع الدكلي المعاصر ، فإنو سرعاف ما أعقبت ذلؾ ظيكر أجيزة قضائية أخرلالتنظيـ في الم

     كبعضيا إقميمي متخصص ، فضبل عف المحاكـ اإلدارية ، كبعضيا متخصص  ، لو طابع إقميمي

لمنظر في مطالبات ، كفي طميعتيا ىيئة األمـ المتحدة إلى إنشائيا ، التي عمدت بعض المنظمات الدكلية 

 .كمنازعاتيـ اإلدارية قبؿ المنظمة ذاتيا، كظفي تمؾ المنظمات م

 الفرع األول: محكمة العدل الدولية

أشارت ديباجة ميثاؽ األمـ المتحدة إلى أف كاحدا مف األىداؼ العامة لؤلمـ المتحدة ىك بياف األحكاؿ 

ت كغيرىا مف مصادر القانكف التي يمكف في ظميا تحقيؽ العدالة كاحتراـ االلتزامات الناشئة عف المعاىدا

 الدكلي.

كتضمنت المادة األكلى في فقرتيا األكلى إشارة إلى التذرع بالكسائؿ السممية كفقا لمبادلء العدؿ 

 لحؿ المنازعات الدكلية التي قد تؤدم إلى اإلخبلؿ بالسمـ أك لتسكيتيا . كالقانكف الدكلي ،
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يف عمى أسس كطيدة ، تتطمب إيجاد األجيزة القادرة كبدييي أف الرغبة في إقامة السمـ كاألمف الدكلي

 عمى التصدم لتسكية المنازعات الدكلية بالكسائؿ السممية.

كقد أفرد كاضعك ميثاؽ األمـ المتحدة الفصؿ الرابع عشر مف الميثاؽ لمحكمة العدؿ الدكلية، كجاء 

كتقكـ ية الرئيسية لؤلمـ المتحدة، ية ىي األداة القضائمحكمة العدؿ الدكل( مف الميثاؽ ، أف 50)بالمادة 

كمحكمة العدؿ الدكلية ىي محكمة جديدة لمعدؿ يا األساسي الممحؽ بيذا الميثاؽ ، بعمميا كفؽ نظام

الدكلي ،حيث يتطابؽ النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية ، الممحؽ بميثاؽ األمـ المتحدة ، مع النظاـ 

فيما عدا تعديبلت شكمية طفيفة ، كىك األمر الذم يتيح االستفادة  األساسي لممحكمة الدائمة لمعدؿ الدكلي

 .1مف تراث المحكمة السابقة 

 الفرع الثـاني: تشكيـل المحكمــة

يختاركف مف بيف األشخاص ذكم الصفات ، مف خمسة عشر قاضيا ، تتككف محكمة العدؿ الدكلية 

ت العممية المطمكبة لمتعييف في أرفع المناصب كالحائزيف في ببلدىـ عمى أعمى المؤىبل، الخمقية العالية 

 0/5بغض النظر عف جنسياتيـ عمبل بالمادة  ، أك مف الفقياء المتميزيف في القانكف الدكلي، القضائية 

 .2 مف النظاـ األساسي لممحكمة

ذا كاف ألحد القضاة الخمسة  ىذا كال يجكز أف يككف مف بيف رعايا أم دكلة أكثر مف قاض كاحد كا 

 8 ثر مف جنسية فإنو يعتبر ممثبل لمدكلة التي يمارس فييا عادة حقكقو المدنية كالسياسية كفقا لممادة أك

مف النظاـ األساسي لممحكمة ،كمدة كالية كؿ قاضي تسع سنكات ،كتجدد كالية خمس قضاة مرة كؿ ثبلثة 
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القرعة التي يجرييا  سنكات ،ككالية الخمسة التاليف ليـ بعد مضي ستة سنكات كىكذا كيتـ عف طريؽ

مف النظاـ األساسي  58/0،5األميف العاـ لممنظمة الدكلية بمجرد االنتياء مف أكؿ انتخاب عمبل بالمكاد 

 لممحكمة .

 : 1 كالنتخاب قضاة المحكمة إجراءات خاصة يمكف إيضاحيا كما يمي

عدؿ الدكلية كتتمخص عمى اإلجراءات الكاجب إتباعيا عند اختيار قضاة محكمة ال 57،7تنص المادتيف

 ىذه اإلجراءات فيما يمي:

ينتخب الجمعية العامة كمجمس األمف كؿ عمى حدل أعضاء المحكمة مف بيف مجمكعة األشخاص  -

المرشحيف الذيف تضمنتيـ قكائـ ترشيح الشعب األىمية في محاكـ التحكيـ الدائمة كالمرتبة حسب الحركؼ 

يما يتعمؽ باألعضاء في األمـ المتحدة كغير الممثميف في محاكـ ، أما ف3/5، 7/5األبجدية عمبل بالمكاد 

بمعرفة حككماتيا تعينو ليذا الغرض كفقا لنفس الشركط ، التحكيـ الدائمة فتتكلى شعب أىمية ترشيحيـ 

 المنصكص عمييا في إتفاقية الىام لعاـ،  المكضكعة سمفا ألعضاء محكمة التحكيـ الدائمة

كال يجكز ألم شعبة أف تسمي أكثر .  0/7عمبل بالمادة ، ة لممنازعات الدكلية بشأف التسكية السممي5513

كال يجكز أف يزيد مرشحك شعبة عف ، كال أف يككف أكثر مف اثنيف مف جنسيتيا ، مف أربعة مرشحيف 

كيعتبر المرشحكف الحاصمكف عمى األغمبية  ،  2كالمادة 1/0ضعؼ الكظائؼ المراد شغميا عمبل بالمادة 

ىـ األشخاص المقبكليف لمتعييف ضمف قضاة ، كمجمس األمف ، مقة لؤلصكات في الجمعية العامة المط

 .2األعضاء الدائميف كغير الدائميف  ىذه المحكمة ببل تفرقة بيف
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عمى األغمبية المطمقة لؤلصكات في ، مف مرشحي دكلة كاحدة ، كيبلحظ عند حصكؿ أكثر مف كاحد 

النظاـ  ( مف 51)اعتبر أكثرىـ سنا ىك المنتخب عمبل بالمادة ، ف كمجمس األم، الجمعية العامة 

 األساسي لممحكمة .

كال يكفي النتخاب قضاة المحكمة أف يككف ىؤالء مف الحاصميف عمى أعمى المؤىبلت العممية في 

ية في ببلدىـ لمتعييف بؿ يجب أف يراعى فييا تمثيؿ مختمؼ مدنيات العالـ الكبرل كالنظـ القانكنية الرئيس

 .1 العالـ

ذا ب قي منصب أك أكثر خاليا بعد أكؿ جمسة انتخاب تـ عقد جمسة ثانية كثالثة لنفس الغرض كبنفس كا 

مف البلئحة ، كعند بقاء منصب أك أكثر شاغرا بعد الجمسة 55اإلجراءات عند الضركرة عمبل بالمادة 

ؤتمر مشترؾ مف ستة أعضاء،تسمى الثالثة جاز بناءا عمى طمب الجمعية العامة كمجمس األمف تككيف م

الجمعية العامة ثبلثة منيـ كيسمى مجمس األمف الثبلثة اآلخريف بحيث يتـ االختيار أيضا بطريقة األكثرية 

كمجمس األمف  ، بحيث يعرض اسمو عمى الجمعية العامة  ، المطمقة لؤلصكات مرشحا لكؿ منصب شاغر

عدـ نجاح ، فإذا رأل المؤتمر المشترؾ  مف البلئحة ، 50/5مف كؿ منيما عمبل بالمادة ، لممكافقة عميو 

مف بيف األشخاص الحاصميف عمى أعمى ، لممقاعد الخالية فيختار الباقيف ، العضك أك أكثر ممف رشحكا 

 مف البلئحة الداخمية. 50/0في الجمعية العامة أك مجمس األمف عمبل بالمادة ، األصكات 

لى جانب القضاة الحككميكف  ىناؾ القضاة ، لمرشحكف مف قبؿ الشعب األىمية التي تعينيا دكليـ ا، كا 

أكلئؾ الذيف يتـ  ، كىـ كليسكا مرشحيف مف قبؿ دكليـ، الخاصكف الذيف يختاركف عمى أساس شخصي 

 كلتفصيؿ ذلؾ نقكؿ:، اختيارىـ كفؽ معايير معينة 
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اسي لممحكمة يجكز ألحد القضاة مف البلئحة الداخمية لمنظاـ األس548فكفقا لممادة  : القاضي الخاص

ممف يككف مف جنسية أطراؼ الدعكل أف يجمس لنظر ىذه الدعكل كيسمى ىذا القاضي بالقاضي الخاص 

أك القاضي المؤقت ألف صبلحيتو تنتيي بالحكـ في الدعكل كبمقتضى ىذا النظاـ إذا كاف في ىيئة 

اآلخريف أـ يختار قاضيا أخر المحكمة قاض مف جنسية أحد أطراؼ الدعكل جاز لكؿ أطرافيا 

(،كلقد تضمف النظاـ األساسي لممحكمة  نظاما أخر مفاده أنو إذا لـ يكف في ىيئة 85/0لمقضاء)ـ

، 85/5المحكمة قاض مف جنسية أطراؼ الدعكل جاز لكؿ منيـ أف يختار قاضيا خاصا عمبل بالمادة 

ذا كاف لعدة أطراؼ نفس المصمحة فيعتبركف كطرؼ كاحد بالنس بة إلمكانية اختيار قاض خاص كعند كا 

،كيشترؾ القضاة 85/1حدكث شؾ في ىذا المكضكع تفصؿ المحكمة في المكضكع كفقا لنص المادة 

 (85/2مع القضاة األصمييف )المادةالمؤقتكف في الحكـ في القضايا التي اختيركا ليا عمى المساكاة التامة 

ر أطراؼ الدعكل إال أنو يعاب عميو في أنو يفتقد كرغـ نجاح ىذا النظاـ في حؿ مشكمة قد تؤرؽ ضمي

 . 1 الحيدة كالنزاىة كاالستقبلؿ كىي ضمانات ضركرية كالزمة لمقاضي الذم يفصؿ في نزاع ما

 الفرع الثـالث: اختصاص محكمة العدل الدولية:

    تمارس المحكمة نكعيف مف االختصاص ،ىما االختصاص القضائي ، كاالختصاص االستشارم 

 اإلفتائي.أك 

يثير االختصاص القضائي لمحكمة العدؿ الدكلية مسائؿ : االختصاص القضائي لممحكمة –أوال 

 عديدة منيا:مف لو حؽ التقاضي أماميا، كشركط رفع الدعكل ،كالقكاعد القانكنية التي تطبقيا:

                                                           

 0117/0111طبعة ، ة بيف اإلبقاء كاإللغاء في ضكء التطكرات الدكلية الراىنة ألمـ المتحدرجب عبد المنعـ متكلى :  - 1
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ىا ، لذا يقتصر االختصاص القضائي لمحكمة العدؿ الدكلية عمى الدكؿ كحد مف لو حؽ التقاضي: -أ

في         مف النظاـ األساسي عمى أنو )لمدكؿ كحدىا الحؽ في أف تككف أطرافا  87/5تنص المادة 

 الدعاكل التي ترفع لممحكمة(.كعمى ذلؾ ال يمكف لمكائنات القانكنية اآلتية رفع دعاكل أماـ المحكمة:

     ى الصعيد الدكلي ،إال أنو إذ عمى الرغـ مف تحسف الكضع القانكني لمفرد عم األفراد العاديكف: -

 ال يمكنو المجكء إلى محكمة العدؿ الدكلية مباشرة

يمكف لمنظمة دكلية أف تقاضي دكلة أك منظمة أخرل أماـ محكمة العدؿ المنظمات الدكلية :ال  -

 الدكلية ، رغـ ككف المنظمة الدكلية شخصا مف أشخاص القانكف الدكلي يتككف أساسا مف الدكؿ.

الدكؿ ال يمكنيا أف تتقاضى أماـ محكمة  ليست أطرافا في النظاـ األساسي لممحكمة:ىذهالدكؿ  -

العدؿ الدكلية ، ألف المحكمة مفتكحة فقط لمدكؿ التي ىي أطراؼ في نظاميا األساسي .عمى أف لمجمس 

بالمساكاة األمف أف يحدد الشركط التي يجكز بمكجبيا ليذه الدكؿ أف تتقاضى أماـ المحكمة ، بما ال يخؿ 

 بيف المتقاضيف أماميا.

شركط رفع الدعكل أماـ المحكمة باف تككف الدكؿ أطراؼ النزاع  تتمثؿ شركط رفع دعكل أماميا: -ب

كيعتبر أعضاء األمـ المتحدة بحكـ عضكيتيـ في المنظمة أطرافا  أطرافا في النظاـ األساسي لممحكمة .

   أعضاء األمـ المتحدة االنضماـ .ككذلؾ يجكز لغير ؿ الدكلية أيضافي النظاـ األساسي لمحكمة العد

، كما أنو بالنسبة لمدكؿ غير األطراؼ  لعدؿ الدكلية بالشركط السالؼ ذكرىاإلى النظاـ األساسي لمحكمة ا

في النظاـ األساسي ، فإنو يمكف ليا التقاضي أماـ المحكمة ، كفقا لمشركط التي يحددىا مجمس األمف ، 

 .1  الشركط بالمساكاة بيف المتقاضيف أماـ المحكمة كعمى أال تخؿ تمؾ
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أف تقبؿ أطراؼ النزاع جميعا قياـ المحكمة بالفصؿ في النزاع :إذ ال يكفي أف تككف أطرافا في النظاـ 

نما البد مف قبكليا اختصاص المحكمة بنظر النزاع. أف         تفسير ذلؾ ك  األساسي لممحكمة ، كا 

 كبالتالي ال يمكف إجبار أية دكلة عمى المجكءند في مجمكعو ،إلى إرادة الدكؿ ، تالقضاء الدكلي الحالي يس

نما البد مف مكافقتيا  إلى المحكمة رغما عنيا، عمى إعطاء المحكمة كالية حؿ  -بطريقة أك بأخرل –كا 

 اؼإذ يمكف أف تنص عمييا إتفاقية مبرمة بيف أطر  كال تخضع  ىذه المكافقة ألم شرط شكمي، النزاع.

باتفاؽ خاص بإحالة النزاع المحكمة، أك بالتطبيؽ إلعبلف قبكؿ االختصاص اإللزامي ، أك النزاع 

كبدكف حاجة إلى إتفاؽ  أنيا بذات تصريحيا ىذا،، كىك تصريح تعمف بمقتضاه الدكلة مسبقا  لممحكمة،

 .1آلتية ازعات القانكنية بالمسائؿ اة في نظر جميع المنير تقر لممحكمة بكاليتيا الجب خاص،

 تفسير معاىدة مف المعاىدات. -

 أية مسألة مف مسائؿ القانكف الدكلي. -

 تحقيؽ كاقعة مف الكقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا اللتزاـ دكلي. -

كيجكز أف تصدر تمؾ ، كمدل ىذا التعكيض ، نكع التعكيض المترتب عمى خرؽ التزاـ دكلي -

عمى شرط التبادؿ مف جانب دكلة معينة ،أك أف تقيد بمدة التصريحات دكف قيد أك شرط ، أك أف تعمؽ 

 معينة.
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لدائمة لمعدؿ الدكلي ، المعمكؿ بيا لممحكمة ا، بكؿ الكالية اإلجبارية تجدر اإلشارة أف تصريحات ق

بمثابة قبكؿ لمكالية اإلجبارية ليذه  ،لمحكمة العدؿ الدكلية ،تعتبر فيما بيف الدكؿ أطراؼ النظاـ األساسي

 .1، ككفقا لمشركط الكاردة فييا  كذلؾ في الفترة المتبقية مف مدة سرياف تمؾ التصريحات مة،المحك

في حالة قياـ نزاع حكـ كالية محكمة العدؿ الدكلية ، مقتضاه أنو عمى أية حاؿ ىناؾ مبدأ جكىرم ، ي

إذف ىي سيدة  فالمحكمة بقرار منيا .، أك اختصاصيا تفصؿ المحكمة في ىذا النزاع ،  بخصكص كاليتيا

ذلؾ أف ممارسة الكظيفة القضائية  بعبارة أخرل أف ليا )االختصاص في تحديد االختصاص( اختصاصيا،

 .2متصكرة إذا لـ تكف المحكمة مختصة غير 

حاالت لكف ىؿ يمكف اعتبار تكصية مجمس األمف بإحالة نزاع ما إلى محكمة العدؿ الدكلية ،حالة مف 

 . الكالية الجبرية لممحكمة ؟

 التي يمكف لمجمس األمف المجكء إلييا، ، قمنا سمفا أف مف بيف الكسائؿ السممية لحؿ المنازعات الدكلية

كفقا ألحكاـ ،بعرض المنازعات القانكنية عمى محكمة العدؿ الدكلية ، تتمثؿ في تكصية أطراؼ النزاع 

امية لمثؿ ىذه التكصية بالنسبة (. كقد ثار خبلؼ بشأف القيمة اإللز 82النظاـ األساسي ليذه المحكمة )ـ

 في ذلؾ أنيا غير ممزمة ألطراؼ النزاع. كالرأم الصحيح 

مراعاة كافة الشركط اإلجرائية التي ينص ، أماـ محكمة العدؿ الدكلية ، كأخيرا،عمى أطراؼ أية قضية 

 عمييا النظاـ األساسي كالبلئحة الداخمية.
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المحكمة عمى المنازعات التي ترفع إلييا العديد مف  تطبؽ :القكاعد القانكنية التي تطبقيا المحكمة -ج

 84القكاعد القانكنية ذات المصادر المتغايرة ،كذات الطبيعة المختمفة . كقد نصت عمى ىذه القكاعد المادة 

 مف النظاـ األساسي بقكليا أف المحكمة تطبؽ:

 راحة مف جانب الدكؿ المتنازعة:االتفاقات الدكلية العامة كالخاصة التي تضع قكاعد معترؼ بيا ص -

 العادات الدكلية المرعية المعتبرة بمثابة قانكف دؿ عميو تكاتر االستعماؿ. -

 مبادئ القانكف العامة التي أقرتيا األمـ المتمدينة. -

أحكاـ المحاكـ كمذاىب كبار المؤلفيف في القانكف الدكلي في مختمؼ األمـ. كيعتبر ىذا أك ذاؾ  -

 يا لقكاعد القانكف.مصدرا احتياط

 في القضية كفقا لمبادئ العدؿ كاإلنصاؼ متى كافؽ أطراؼ الدعكل عمى ذلؾ. -

يراعي أف كظيفة المحكمة، ىي تطبيؽ القانكف الدكلي ، كليس خمقو.لذلؾ فإنو في حالة كجكد نقص 

ف كانت المحكمة لدييا،في ىذا       في القانكف ،فإف المحكمة قد ترفض الفصؿ في النزاع. كا 

الخصكص، متسع مف المصادر التي تمكنيا مف االستناد إلى قكاعد قانكنية خصكصا استنادا إلى المبادئ 

 . 1العامة لمقانكف

جانب كظيفتيا القضائية، تمارس المحكمة كظيفة إفتائية  إلى الوظيفة اإلفتائية أو االستشارية: -ثانيا

 اآلتي:أك استشارية كيتميز االختصاص االستشارم لممحكمة ب
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بؿ ليا االمتناع عف ذلؾ متى رأت أف طبيعتيا  ،أف المحكمة ليست ممزمة بإصدار أراء استشارية

باعتبارىا الجياز القضائي الرئيسي لؤلمـ المتحدة ، تراعى دائما كأف المحكمة  القضائية تحتـ عمييا ذلؾ ،

 ى القياـ بكظائفيا.عدـ االمتناع عف إصدار مثؿ ىذه اآلراء لمساعدة المنظمات الدكلية عم

كلسائر الفركع األخرل ف الجمعية العامة أك مجمس األمف ، يجب أف يصدر طمب الرأم االستشارم ع

ككذلؾ لمككاالت الدكلية المتخصصة أف تطمب ىذا الرأم،بشرط أف تأذف ليا الجمعية  لؤلمـ المتحدة،

ياز الرئيسي الكحيد في األمـ المتحدة العامة لؤلمـ المتحدة بذلؾ )تجدر اإلشارة أف السكرتارية ىي الج

 الذم لـ تسمح لو الجمعية العامة بطمب رأل استشارم(.

 معنى ذلؾ أنو ال يجكز لمكائنات القانكنية اآلتية طمب رأل استشارم :

 األفراد العاديكف: إذ ليس ليـ التقدـ إلى المحكمة لطمب رأل استشارم. -

 استشارية مف المحكمة.الدكؿ: كذلؾ ال يمكف لمدكؿ طمب أراء  -

 . 1يجب أف ينصب طمب الرأم االستشارم عمى مسألة قانكنية -

 الفرع الرابع: حكــم المحكمــة:

كذلؾ عقب مداكلة تجرم بيف قضاة  ،تصدر المحكمة حكميا بعد انتياء اإلجراءات المكتكبة كالشفكية

في األصكات يرجح الجانب  التساكمالقضاة كعند كيصدر حكـ المحكمة برأم أكثر ،المحكمة بطريقة سرية

الذم بو الرئيس أك مف يقكـ مقامو مف القضاة ، كيجب أف يشتمؿ الحكـ عمى بياف مفصؿ لكقائع النزاع 

ذا ما صدر الحكـ بإجماع اآلراء كمو أك بعضو  ، ككذلؾ عمى أسبابو التي بنى عمييا قضائو ،كألسبابو كا 
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القاضي المخالؼ كيكقع الحكـ مف الرئيس كالمسجؿ كيتمى كجب أف يتضمف بيانا أك مذكرة مفصمة برأم 

كيبلحظ ىنا أف لمحكـ الصادر مف المحكمة  بذلؾ إخطارا صحيحا، ،في جمسة عمنية بعد إخطار الككبلء

بالنسبة لمخصـك كالذيف صدر  ة إلزامو قاصرة عمى أطرافو فقط أماكلكنو نسبي األثر أم أف قك  ، قكة ممزمة

كلكف يجكز  ،يككف الحكـ ىنا نيائيا غير قابؿ لبلستئناؼزاع الذم صدر فيو فـ كفي خصكص النبيني

كيقبؿ الحكـ ، بطمب يقدـ مف أحد الخصـك إلى نفس المحكمة التي تقكـ بتفسيره ، الطعف عميو بالغمكض 

    التماس إعادة النظر فيو مف نفس المحكمة التي أصدرت الحكـ كذلؾ متى ظيرت لمخصكـ كاقعة

إلى إىماؿ  لك كقع عمييا بصر المحكمة لتغير رأييا في الدعكل شريطة أال يككف الغمكض راجعا، جديدة 

، كيقدـ طمب إعادة النظر خبلؿ ستة أشير مف تاريخ اكتشاؼ الكاقعة الجديدة كال  منسكب ألحد الخصـك

 .1 يجكز تقديمو بعد مركر أكثر مف عشر سنكات عمى تاريخ صدكر الحكـ

تقاضيف تنفيذ حكـ المحكمة عف طريؽ مجمس األمف بكصفو الجياز األكحد الذم كيجب عمى جميع الم

يمكف مف خبللو تنفيذ أحكاـ محكمة العدؿ الدكلية بالقكة الجبيرة عند امتناع أحد الخصـك عف تنفيذ حكـ 

المحكمة طكاعية كاختيارا كيسرم ىذا الحكـ عمى جميع المتقاضيف سكاء أكانكا أعضاء في النظاـ 

 .مف الميثاؽ57،57اسي أك لـ يكف يككنكا عمبل بنص المادتيفاألس

 الفرع الخامس: أجهزة القضاء الدولي ذات االختصاص المحدود :

اؾ أجيزة ىن كالتي يمكنيا النظر في جميع الخبلفات بيف الدكؿ ، إلى جانب األجيزة القضائية الدكلية 

ما ألنيا ال  مى عدد محدكد مف الدكؿ ،إما ألف مراجعتيا مقتصرة ع،  أكثر تخصصا كأضيؽ نطاقا كا 

 إال في نماذج معينة مف المنازعات. كتجمع بيف ىذه األجيزة ميزتاف أساسيتاف :تستطيع النظر 
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االشتراؾ المباشر أك غير المباشر         قدرة األفراد عمى المجكء إلييا ، أك عمى األقؿ السماح ليـ ب -

 دكؿ مف ىذه الميزة(.)دكف استبعاد ال في الدعكل الدكلية

 تمتع ىذه األجيزة باختصاصات يحددىا الميثاؽ المنشئ لممنظمة أك تحددىا اتفاقيات جماعية معينة. -

 : 1القضائية الدكلية القائمة حاليا كأشير األجيزة

(.كىي تتألؼ 2كالممحؽ 51)القسـ 5540أنشأتيا إتفاقية قانكف البحار لمعاـ  محكمة قانكف البحار: -5

عضكا يمثمكف مختمؼ األنظمة القانكنية في العالـ ، كفقا لتكزيع جغرافي عادؿ .كيشترط في  05مف 

العضك فييا أف يككف ذا اختصاص المع    في قانكف البحار .كينتخب األعضاء مف قبؿ الدكؿ األطراؼ 

    اقية البحارفي االتفاقية لمدة تسع سنكات كتختص المحكمة بالنظر في المنازعات المتعمقة بتفسير إتف

 أك تطبيقيا ، أك بأم اتفاؽ يتصؿ بأىداؼ االتفاقية.

كتتألؼ مف عدد مف القضاة 5511نشأتيا إتفاقية ركما لمعاـ المحكمة األكركبية لحقكؽ اإلنساف: أ -0

يكازم عدد الدكؿ األعضاء في مجمس أكركبا.كتنتخبيـ الجمعية االستشارية في المجمس لمدة تسع 

حقكؽ اإلنساف كمقرىا مدينة ستراسبكرغ )فرنسا(.كفي العاـ  احتراـحكمة السير عمى سنكات.كميمة الم

،أدخؿ تعديؿ ميـ عمى اآلليات األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف ،كاف الغرض منو تحسيف ىذه 5554

يجاد محكمة كاحدة دائمة،كجعؿ مدة كالية القاضي ست سنكات  اآلليات ، كسرعة الفصؿ في الشكاكل كا 

 ،كأصبح بإمكاف الفرد عرض شككاه مباشرة عمى المحكمة الجديدة.5554ذ العاـ .كمن

       5525أنشأتيا اتفاقية ساف جكزيو )ككستاريكا(لمعاـ  المحكمة األمريكية لحقكؽ اإلنساف: -8

 عمى صكرة المحكمة األكركبية. كتتمتع المحكمة بصفة استشارية باإلضافة إلى الصفة القضائية.
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مقرىا في جنيؼ.كىي مككنة مف سبعة قضاة ينتخبيـ اإلدارية لمنظمة العمؿ الدكلية: المحكمة -7

العاـ لممنظمة لمدة ثبلث سنكات .كاختصاصيا يتجاكز نطاؽ منظمة العمؿ، فيناؾ ككاالت متخصصة 

 كمنظمةالصحة العالمية ، كمنظمة الفاك  كثيرة تتقبؿ أحكاـ المحكمة، كمنيا : منظمة األكنسكك، كمنظمة

 األرصاد الجكية الدكلية،كقراراتيا نيائية ال تقبؿ االستئناؼ.

العامة لؤلمـ  بقرار مف الجمعية 07/55/5575أنشئت في المحكمة اإلدارية لؤلمـ المتحدة:  -1

مف سبعة قضاة ترشحيـ الحككمات كتنتخبيـ الجمعية العامة لمدة ثبلث سنكات  المتحدة.كىي تتألؼ

في الشكاكل المرفكعة مف مكظفي األمـ المتحدة ضد قرارات  .كميمتيا النظر .كمقر المحكمة في نيكيكرؾ

األميف العاـ التي تعنييـ.كىناؾ إتفاؽ بيف األميف العاـ كالككاالت المتخصصة يحدد شركط إخضاع 

 مكظفييا لمراجعة المحكمة.

الذم عقد مف مكة  تقرر إنشائيا خبلؿ مؤتمر القمة اإلسبلميةمحكمة العدؿ الدكلية اإلسبلمية:  -2

كتمت المكافقة عمى نظاميا األساسي في مؤتمر القمة الذم عقد في الككيت  5545المكرمة في أكؿ العاـ 

 .كلـ يدخؿ حتى اآلف حيز التنفيذ  بسبب التمكؤ في إتماـ عمميات التصديؽ عميو.5543في العاـ 

ا بإنشاء ىذه المحكمة ، كلـ تؼ تعيدت الدكؿ العربية في ميثاؽ جامعتي محكمة العدؿ العربية: -3

بالتعيد بعد انقضاء أكثر مف نصؼ قرف عمى قياـ الجامعة .كبفضؿ إلحاح بعض المخمصيف شكمت لجنة 

مف خبراء لكضع مشركع نظاـ أساسي لممحكمة ،فاجتمعت عدة مرات كقدمت أنكاعا مختمفة مف المشاريع 

ـ األنظمة العربية مف قياـ ىيئة قضائية ترفع فمـ تكمؿ جيكدىا بالتكفيؽ.كالسبب يعزل إلى تخكؼ معظ
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لكاء القانكف ، كتنادم بدكلة المؤسسات ، كتدافع عف حقكؽ األفراد كالشعكب ، كتطالب بإطبلؽ الحريات 

 . 1 العامة

 المطمب الرابع: آليـة المجوء إلى الوكاالت والمنظمات اإلقميمية

بسمطات خاصة تتعمؽ بتسكية المنازعات الدكلية بما ،  تتمتع أغمب المنظمات الدكلية العالمية كاإلقميمية

كمنظمة التغذية كالزراعة ، كمنظمة الصحة العالمية ، في ذلؾ الككاالت المتخصصة لؤلمـ المتحدة 

فقد جعؿ ميثاؽ األمـ المتحدة ، )صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير( ،كاألجيزة المالية

  تسكية المنازعات الدكلية التي مف شأنيا أف تؤدم ، ساسية لمنظمة األمـ المتحدة مف بيف األىداؼ األ

 . 2كالكسائؿ السممية كفقان لمبادئ العدؿ كالقانكف الدكلي، إلى اإلخبلؿ بالسمـ 

غير مشركط فيو يتعمؽ بتسكية ، فرض عمى الدكؿ األعضاء التزامان عامان ، كبالتالي فإف الميثاؽ 

كبالمقابؿ فإف االلتزاـ الذم فرضو الميثاؽ عمى المنظمة في ىذا المجاؿ يبقى ، رؽ السممية المنازعات بالط

فقد اقتصر الفصؿ الخاص ، التي تؤدم باإلخبلؿ بالسمـ ، كمحدكدان بتسكية المنازعات ، التزامان مقيدان 

ا أف يعرض حفظ عمى المنازعات التي مف شأف استمرارى، بتسكية المنازعات سمميان )الفصؿ السادس( 

يتعمؽ بتأميف السمـ بينما تبقى ، ـ(. فاالنشغاؿ األكؿ لممنظمة إذف 88/5لمخطر ) يفالسبلـ كاألمف الدكلي

أنو مف المفارقة أف يككف  "Duilius Stone "  مسألة تسكية المنازعات الثانكية مقارنة بذلؾ. كقد الحظ

يضعؼ مف استعداد الدكؿ لمبحث ، ريـ استخداـ القكة األثر النيائي لتحريـ استخداـ القكة سمبيان. ألف تح

زاما متى كأف مف شأف ، فإف اختصاص المنظمة يككف إلعف تسكية سميمة لمنازعاتيا، كبعبارة أخرل 
                                                           

  483،  481، مرجع سابؽ، ص القانكف الدكلي العاـ محمد المجذكب:  - 1
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كمشركطان بمكافقة أطراؼ ، كيككف اختياريان في غير تمؾ الحاالت ،النزاع تيديدان لمسمـ كاألمف الدكلييف فقط 

اؽ اختصاصان إلزاميان لمجمس األمف بمقتضى الفصؿ السادس مف الميثاؽ فيقكـ المجمس النزاع. كمنح الميث

 : 1 بما يمي

مف          (88المادة )المنصكص عمييا في ، تسكية بإحدل الطرؽ السممية مبدعكة أطراؼ النزاع ل

كعرض األطراؼ مف اإلجراءات كطرؽ التسكية ، (. كلو أف يكصي بما يراه مبلئمان 0الميثاؽ، الفقرة )

في تسكيتو سميمان بالكسيمة التي كقع ، محكمة العدؿ الدكلية. كفي حالة فشؿ أطراؼ النزاعلمنازعاتيـ 

مف شركط  بما يراه مبلئمان  كجب عمى ىذا األخير أف يكصي، أك أكصى بيا المجمس ، عمييا اختيارىـ 

ف لمجمس األمف أف يتدخؿ مف تمقاء إذا كاف يعرض السمـ كاألمف الدكلييف لمخطر. كيمك، لحؿ النزاع 

أك بناء ( ،  01ـ)أك بناء عمى طمب أحد أعضاء األمـ المتحدة  ( ،82)ك (87)طبقان لممادتيف ، نفسو 

(،  متى 8فقرة  55ـ)أك الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة (،  55ـ)عمى طمب األميف العاـ لؤلمـ المتحدة 

 أف يعرض السمـ إلى الخطر.لحاالت ، النزاع في كؿ ىذه ا كاف مف شأف

  في حقيا   ص ، كيتمخفمحدكد جدان ، أما اختصاص الجمعية العامة في مجاؿ  تسكية المنازعات الدكلية 

يرفعيا إلييا مجمس األمف أك عضك ، تككف ليا صمة بحفظ السمـ كاألمف الدكلييف  ،في مناقشة أم مسألة

. كينحصر دكرىا في تقديـ تكصياتيا ( 0فقرة 81 )مادةكفقان لم،أك دكلة غير عضك ، مف أعضاء المنظمة 

مف الميثاؽ   (50 ) مع مراعاة المادة ،لمجمس األمف أك لكمييما، أك الدكؿ المعنية ، بصدد النزاع لمدكلة 

إال إذا طمب منيا المجمس نفسو ،بشأف نزاع معركض عمى مجمس األمف ،التي تمنعيا مف أية تكصية ، 

 ذلؾ.

                                                           

 .85الخير قشي، مرجع سابؽ، ص -1
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عمى تسكية المنازعات الدكلية بكاسطة المنظمات ، مف ميثاؽ األمـ المتحدة (  10)كنصت المادة 

إلتزاـ بذؿ كؿ جيكدىـ ، أك الككاالت اإلقميمية ، كيقع عمى الدكؿ األعضاء في التنظيمات ، اإلقميمية 

 قبؿ عرضيا عمى، عف طريؽ ىذه التنظيمات أك الككاالت ، لتدبير الحؿ السممي لممنازعات المحمية 

ىذه المنظمات اإلقميمية ذات الطبيعة السياسية  يةأىمعمى مكاثيؽ التنص  (. ك0فقرة 10)ـ  مجمس األمف

ة، كيختمؼ نطاؽ ىذا االختصاص كفعاليتو يمتسكية المنازعات المحمية تسكية سمفي  ىاعمى دكر ك 

ف ميثاؽ ( م 1)منظـ بمقتضى المادة ، فاختصاص جامعة الدكؿ العربية مثبلن  . 1باختبلؼ المنظمات

بيف نكعيف مف المنازعات: تمؾ التي يخشى منيا كقكع حرب بيف عضكيف ،  كتفرؽ ىذه المادة، الجامعة 

       فتتعمؽ بالمنازعات األخرل التي، أك بيف دكلة كأخرل غير عضك. أما الفئة الثانية ، في الجامعة 

 عض الصبلحيات باعتباره ىيئة تحكيـ.ال يخشى أف تؤدم إلى اندالع حرب، كقد منح المجمس بصددىا ب

فقد جعمت مف بيف مبادئيا "التسكية السممية لممنازعات عف طريؽ التفاكض ، أما منظمة الكحدة اإلفريقية 

مف الميثاؽ لممنظمة (  55)أك الكساطة أك التكفيؽ أك التحكيـ"، كتعيدت الدكؿ األعضاء بمقتضى المادة 

أنشئت لجنة  ، مف النزاعات بالكسائؿ السممية، كتحقيقان ليذه الغاية، بتسكية جميع ما قد ينشأ بينيا 

  الذم صدر بالفعؿ ، بمقتضى بركتكككؿ لجنة الكساطة كالتكفيؽ كالتحكيـ ، الكساطة كالتكفيؽ كالتحكيـ 

 . 2لمنظمةعتبر جزءنا ال يتجزأ مف الميثاؽ اكأ ، بالقاىرة 5527يكليك  05في 

بالطرؽ السممية  ، تسكية المنازعات بيف الدكؿ األعضاء فييا، مريكية كذلؾ مف أىداؼ منظمة الدكؿ األك 

عمى إمكانية المجكء إلى المساعي الحميدة كالكساطة كالتحقيؽ ،  5574فقد نص ميثاؽ "بكغكتا" سنة ، 

إال أف نصكص الميثاؽ بقيت حبران عمى ، كالتسكية القضائية بكاسطة محكمة العدؿ الدكلية ، كالتحكيـ 
                                                           

 .80الخير قشي، مرجع سابؽ، ص -1

 .80الخير قشي، مرجع سابؽ، ص -2
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كقد تـ التأكيد في ،  بكسائؿ لـ ترد في الميثاؽ ، كتمت تسكية المنازعات بيف الدكؿ األعضاء ، رؽ ك 

عمى التسكية السممية كأصبحت تشكؿ كظيفة أساسية ،  5523التعديبلت التي أجريت عمى الميثاؽ سنة 

  لممجمس الدائـ المقترح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 سية ( لحفظ السمم و األمن الدولييناآلليات الدبموماسية ) السيا
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أك  نشكء العبلقات الدكلية فقد عرفت المفاكضات ب ، ارتبط كجكد كسائؿ لتسكية المنازعات الدكلية

أشكاؿ مف الكساطة التي يتكالىا طرؼ ثالث بغية تسييؿ اتفاؽ األطراؼ المتنازعة في الحضارات القديمة، 

مدف اليكنانية، كأدل تطكر ىذه التقنيات مع مركر الزمف إلى كما عرؼ التحكيـ في العبلقات ما بيف ال

نشكء قكاعد عرفية، كما أدل تطكر العبلقات الدكلية في القرنيف التاسع عشر كالعشريف عمى ظيكر تقنيات 

جديدة كالتحقيؽ كالتكفيؽ كالتسكية القضائية كالمجكء إلى المنظمات الدكلية، كحظيت ىذه الكسائؿ باىتماـ 

ميثاؽ األمـ المتحدة نتيجة ربطيا بمبدأ تحريـ القكة في العبلقات الدكلية كالمحافظة عمى السمـ، خاص في 

فقد التزمت الدكؿ بالبحث عف حمكؿ مقبكلة كعادلة لمنازعاتيا في عيد لـ يكف فيو استعماؿ القكة محرمان 

كف الدكلي في مرحمة تاريخية ة لممنازعات الدكلية دخؿ نطاؽ القانيمنكنان، حيث أف مبدأ التسكية السمقا

ؿ كؿ عمى: "أف الدكؿ المتعاقدة اتفقت عمى بذ 5513سابقة، فقد نصت إحدل اتفاقيات الىام لسنة 

 ة لممنازعات كذلؾ بغية الحيمكلة قدر اإلمكاف دكف المجكء إلى القكة".يمجيكدىا لتأميف التسكية السم

كسائؿ المعتادة لتسكية المنازعات الدكلية مف ميثاؽ األمـ المتحدة بعض ال 88كقد عددت المادة 

بنصيا: "يجب عمى أطراؼ أم نزاع دكلي مف شأف استمرار أف يعرض حفظ السمـ كاألمف الدكلي لمخطر 

أف يمتمسكا حمو بادئ ذم بدء بطريؽ المفاكضات كالتحقيؽ كالتكفيؽ كالتحكيـ كالتسكية القضائية، أك أف 

 مف الكسائؿ السممية التي يقع عمييا اختيارىـ". قميمية أك غيرىات كالتنظيمات اإليمجؤكا إلى الككاال

كيتضح مف جممة "أك غيرىا مف الكسائؿ السممية..." أف ىذا التعداد عمى سبيؿ المثاؿ كليس عمى 

ة التي لـ تذكرىا ىذه المادة "المساعي الحميدة" كالتي يمف الكسائؿ المألكفة لمتسكية السمكمالحصر، سبيؿ 
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كلية كإعبلف بيف الكسائؿ التي عددتيا كثائؽ أخرل خاصة بالتسكية السميمة لممنازعات الد نجدىا مف

 .1 ةيممانيبل لمتسكية السم

 المطمب األول: آليــة المفاوضـات

كيشير  المنازعات الدكلية كأكثر شيكعان  تعد المفاكضات الدبمكماسية المباشرة مف أقدـ كسائؿ تسكية

كانت تشعر منذ العيكد القديمة بكجكد التزاـ قانكني يفرض عمييا التفاكض  بعض الكتاب إلى أف الدكؿ

   قبؿ المجكء إلى استخداـ القكة، حتى كلك لـ يتعد ذلؾ االلتزاـ اإلطار الشكمي ككاف ليذا المفيـك دكره 

عة الحرب العادلة كضركرة يفي المجيكدات التي بذليا الحقكقيكف خبلؿ القركف الكسطى لتحديد طب

كاعتبر التفاكض في القركف البلحقة بأنو يشكؿ أحد .  2 ة الجميع عمى استخداـ القكةافقلتفاكض قبؿ مك ا

 الشركط المسبقة الضركرية لئلقرار بعدالة استخداـ القكة.

كأزداد دكر المفاكضات في العصر الحالي، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية فقد عرفت الجماعة 

تميز بكثرة التكتبلت في مختمؼ المجاالت كتعقد العبلقات الدكلية كتشابكيا كتطكرىا الدكلية عصران جديدان 

في المجاالت االقتصادية كالسياسية كالعسكرية كالثقافية كاالجتماعية كغيرىا. كساعد ذلؾ ازدىار 

ا مرحمة المفاكضات باعتبارىا األداة المركزية الدبمكماسية عمى درجة أف المرحمة الحالية كصفت عمى أني

     كيثار اليكـ عمى الساحة القانكنية كالسياسية عمكمان جدؿ حاد حكؿ المفاكضات الدكلية .3مفاكضات

في ظؿ الجيكد السميمة التي تبذؿ لتطكير العبلقات الدكلية، فقد ساىمت خبلؿ مأتي سنة في حؿ العديد 
                                                           

الخير قشي: المفاضمة بيف الكسائؿ التحاكمية كغير التحاكمية لتسكية المنازعات الدكلية، المؤسسة الجامعية لمدراسات   -1
 .3.2.1، ص5555كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى بيركت، 

 .51.57، ص نفس المرجع الخير قشي:  - 2

 .51ص نفس المرجع:  3 -
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 اإلنساف، كالتنمية كالمياه كالبيئة. مف القضايا التي تكاجو المجتمع الدكلي، مثؿ: نزع السبلح، كحقكؽ 

كمف المتكقع أف تساىـ مستقببلن بدكر ىاـ في تطكير القانكف الدكلي، كفي إرساء أسس النظاـ االقتصادم 

أف عمـ  الدكلي الجديد الذم أثبت المناقشات طابعو الحاسـ بالنسبة لتقدـ الشعكب فمف المبلحظ 

 قو حاليان بشأف عقد معاىدة دكلية   ة لمعمـك القانكنية، كيجرم تطبيالمفاكضات قد قطع تطكران ىائبلن بالنسب

 . 1 أك في عدد مسائؿ أخرل مف خبلؿ ممارسة الدبمكماسية

إلى خمسة كنظران لؤلىمية البالغة التي تكتسبيا المفاكضات أردنا التكسع في طياتيا لذا قسمنا ىذا المطمب 

ت، ثانيا عناصر المفاكضات، ثالثا األطر الدكلية إلى تعريؼ المفاكضانقاط، حيث تطرقنا أكال 

 أما خامسا أنماط المفاكضات،  لممفاكضات، رابعا إستراتيجية التفاكض كتكتيكاتو

 الفرع األول: تعريف المفاوضات

ليس مف السيؿ تقديـ تعريؼ مقتضب كمحدد لممفاكضات التي تجرم لعقد اتفاؽ نظران لتعقد المكضكع، 

اجة إلى تقديـ بعض التعريفات بشأنيا لمكصكؿ في النياية إلى تعريؼ محدد كال كمف ثـ تبدك ىناؾ ح

 لبس فيو.

فقد كتب الدكتكر حسف فتح الباب في مؤلفو المنازعات الدكلية كدكر األمـ المتحدة في المشكبلت 

اقيا أك ، بأف لمفظ المفاكضة معنى عاـ، كىك "تبادؿ كجيات النظر بيف الدكؿ المتفاكضة كاتف2 المعاصرة

اختبلفيا في النتائج، تبعان لمفيكـ كؿ منيا عف اليدؼ األساسي لممفاكضة، كىك تسكية المنازعات بالطرؽ 

 السميمة، كالعكامؿ المؤثرة في تحقيؽ ىذا اليدؼ، كفي مقدمتيا المصالح القكمية".

                                                           

 .557، الجزائر، ص0117،  0المعاصر، )د.ـ.ج( ، ط عمر سعد اهلل: دراسات في القانكف الدكلي - 1

 .885المنازعات الدكلية كدكر األمـ المتحدة، عالـ الكتب، القاىرة، بدكف تاريخ، صحسف فتح الباب:  -2
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أك في صدد  يةكال مجاؿ لمشؾ في أف ىذا التعريؼ ال يمثؿ المفاكضات، التي تجرم لعقد معاىدة دكل

معاىدات، ، فاألرضية التي يغطييا التعريؼ، أضيؽ مف مفيـك المفاكضات المؤدية إلى ال مسائؿ أخرل

 العكامؿ المؤثرة فييا.حيث ركز دكر المفاكضات إلى 

لدل الدكتكر جعفر عبد السبلـ يقكؿ فيو: "ىي إجراء دكلي يتـ فيو ، كنشيد ىنا تعريفان آخر لممفاكضة 

 . 1ائؿ بقصد الكصكؿ إلى اتفاؽ دكلي" ف أك أكثر عف كجية نظرىـ تجاه مستعبير دكلتي

، كيركز االىتماـ عمى القضايا الرئيسية  فيو تجسيد عاف لممكضكع، الكاقع أف ىذا التعريؼ ك 

شامؿ بما فيو الكفاية، بحيث يمـ بجميع األمكر ذات الصمة فيك ، كلكنو في الكقت ذاتو ، لممفاكضات 

 ، كمضمكنيا المرتبط باإلدارة الدكلية كىدفيا، كاعتبارىا جزءان مف القانكف الدكلي.يعكس طبيعتيا

  كثمة تعريؼ آخر لممفاكضات يقكؿ: "بأنيا إحدل الطرؽ الدبمكماسية إلجراء تسكية كدية بيف دكلتيف

يسجؿ في ىذه المفاكضات ك ، لمكصكؿ إلى حؿ تقرره األطراؼ المشتركة ، أك أكثر، كذلؾ بتبادؿ الرأم 

كبصفة شاممة تجرم المفاكضات بيف الدكؿ تمييدان لتنظيـ أية ف أك معاىدة ، كتابة في شكؿ اتفاقية 

 .2كلك لـ يسبؽ ذلؾ نزاع يقتضي تسكية أك حؿ"، عبلقة قانكنية بينيما 

في مضمار العبلقات الدكلية عامة، كمجاؿ تطبيؽ ، األثر الفعمي لممفاكضات ، يكضح ىذا التعريؼ ك 

حيث تتناكؿ شتى المسائؿ التي تيـ أعضاء المجتمع ، ه المفاكضات، كىك مجاؿ غير محدد مثؿ ىذ

 الدكلي.

                                                           

 . 052، ص5540قانكف العبلقات الدكلية، دار الكتاب الجامعي، القاىرة،  بلـ:جعفر عبد الس -1

نقبل عف عمر سعد اهلل   .5015، ص5524، دار النيضة العربية، القاىرة،  : القامكس السياسي أحمد عطية اهلل -2
 . 552المرجع السابؽ ، ص 



 المتحدة األمم لميثاق وفق ا الدوليين واألمن السلم حفظ مبدأ                                                  األول                الفصل

 

71 

 

فيي "اإلجراءات  ، أف تعريؼ المفاكضات، ليس كذلؾ عند الفقيو السكفياتي تكنكيؾ في حيف

يؼ الذم ". كىك التعر  كجمسات المنظمة الدكلية، الدبمكماسية بيف الدكؿ أثناء المداكالت في المؤتمرات 

 بإقراره بأف الدبمكماسية ىي فف التفاكض بيف الحككمات.، يخمط بيف المفاكضات كالدبمكماسية 

ىي الحكار الذم يتـ بيف ممثمي الدكؿ المعتمديف، بمكجب كثيقة  ،ند آخريفكتأخذ المفاكضات ع

لممثميف كيساعد ا ،كحدكد سمطتو ،المحددة لصفة المفاكض، التفاكض التي يصدرىا رئيس الدكلة 

 المعتمديف جياز مف الفنييف كالخبراء كاالختصاصييف.

يذىب عمى جكانبيا المختمفة، فيي: "حكار ، ا، إلبداء تعريؼ لممفاكضات الدكلية كسنغتنـ الفرصة ىن

    ، لمكصكؿ  ، سرية أك عمنية بيف مفكضيف ألشخاص دكلية يجرم ضمف جمسات أك مداكالت عامة

 .1نظيـ العبلقات القائمة فيما بينيـ"إلى إتفاؽ ينشئ أك يعيد ت

بقصد الكصكؿ إلى تسكية كحؿ لمنزاع القائـ ، ىي تبادؿ الرأم بيف دكلتيف متنازعتيف ، فالمفاكضة إذف 

أك مف يككؿ إلييـ القياـ بتمؾ ، أك كزراء الخارجية ، بينيما، كيقـك بالمفاكضة في الغالب رؤساء الدكؿ 

 .الميمة المبعكثيف الدبمكماسييف

 كىناؾ لممفاكضات تعاريؼ كثيرة نذكر منيا:

 تفاعؿ بيف األطراؼ المتنازعة بيدؼ التكصؿ إلى اتفاؽ القضايا المطركحة بينيا.  -

مى أنو متحكـ في مصادر إشباعاتو مباحثات تتـ بيف طرفيف أك أكثر ينظر كؿ منيما لآلخر ع -

 إلى االتفاؽ عمى تغيير ىذه األكضاع. كييدفاف منيا
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يستخدماف ما لدييما مف ميارات االتصاؿ المفظي لتبادؿ ، كب لبلتصاؿ العقمي بيف طرفيف أسم -

 . ليصبل إلى تحقيؽ مكاسب مشتركة، الحكار االقناعي 

بيف طرفيف أك أكثر، بيدؼ التكصؿ إلى إتفاؽ يؤدم إلى حسـ قضية ،حكار أك تبادؿ مقترحات  -

 ؽ المصالح المشتركة فيما بينيـ أك المحافظة عمييا.كفي الكقت نفسو تحقي أك قضايا نزاعية بينيـ،

محادثات مؤدية عمى التفاعؿ، أم أنيا محادثات متعمقة بالتكصؿ إلى أساس لبلتفاؽ نحك  -

 مشكمة قائمة أك مكضكع معيف.

 . 1 مف أجؿ عقد اتفاؽ ىدنة أك صمح، عممية تجرم بيف فريقيف متحاربيف  -

     أف تككف رغبة كاردة في التكصؿ، كعمى كجو الخصكص البد ، كلضماف نجاح أية مفاكضات 

مف الثقة المتبادلة بيف الطرفيف ، إلى إتفاؽ حكؿ القضايا المتنازع حكليا، كىذا بدكره يتطمب درجة معينة 

 2.كمعرفة التعامؿ مع المصالح المتبادلة لمطرفيف

 الفرع الثاني: عناصر المفاوضات

المفاكضات، كنبحث مف جديد عف تحديد أدؽ ليا، مف خبلؿ مف المناسب أف نتريث عند مفيـك 

 العناصر الخاصة، التي ال غنى عنيا في كؿ مفاكضات، كفي رأينا أف تمؾ العناصر تتمخص في اآلتي:

                                                           

 .51.57، عماف ، االردف. ص 5553،  5، دار مجدالكم لمنشر، ط/ أصكؿ التفاكض:   نادر أحمد أبك شيخة -1

معا صر، ديكاف المطبكعات الجامعية ، بف عكنكف ، النزاعات اإلقميمية في ضكء القانكف الدكلي ال نكرم مرزة جعفر:  -2
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مباشرة حكار بعد اختيار المغة التي تستعمؿ في المفاكضة كفي صياغة المعاىدة كذلؾ يتبادؿ اآلراء   -

كبيف عمى أضيؽ نطاؽ بمثابة اإلجراء الذم منو تنطمؽ المفاكضات كمشاكرات ككجيات النظر بيف المند

 بيف الخبراء أنفسيـ.

تـ الشركع في االتفاؽ عمى المضمكف بعقد مداكالت كجمسات ضمف مؤتمرات كمنظمات دكلية فيي   -

ضات مجرد تحتاج إلى جك مغمؽ يسكده اليدكء كالبعد عف المؤتمرات الخارجية، كبدكف ذلؾ تصبح المفاك 

 شكؿ خاٍؿ مف أم مضمكف.

كيقتضي أف تتـ المفاكضات بيف ممثميف رسمييف ألشخاص القانكف الدكلي، كبحسب األصؿ يككف ىذا   -

، أك مف بينية مف الخبراء كالسياسييف مف رؤساء الحككمات، كأدكات الشؤكف  الممثؿ رئيسان لمدكلة

في مرحمة   دبمكماسية، استنادان إلى أف أكؿ ما يباشر بوالخارجية، كالبعثات الخاصة، كرؤساء الممثميات ال

 المفاكضات ىك اإلطبلع عمى كثائؽ التفكيض.

إلى إنجاز اتفاؽ في المجاؿ الدكلي، يقكـ في األصؿ عمى العدالة كالمساكاة ، كتفترض المفاكضات   -

العمؿ ، نص  كمما تقدـ العمؿ في صياغة، كالتضامف، كيبرز مضمكف االتفاؽ خبلؿ المفاكضات 

 القانكني الجارم تحضيره.

ميما كاف الشكؿ الذم تتخذه ، بالمفاكضات بيف الممثميف الرسمييف لؤلطراؼ ، كتبدأ إجراءات االتفاؽ 

بنياية المفاكضات كقد يؤجؿ ، كالمستكل الذم تجرم فيو، كقد ينتيي إلى ىذا االتفاؽ .  1تمؾ المفاكضات

 أك مفتكحة المكعد.، محددة  بسبب إرجاء التفاكض عمى جكلة أخرل
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غك كأخيران ال يمكف أف ننظر إلى المفاكضات مجردان عف العبلقات الدكلية ذاتيا كذلؾ ألنو مف ل -

الكبلـ عف الصفة الرسمية لممفاكضات، إذ لـ تعتبر متعمقة بكضع ترتيبات كقكاعد معينة تدخؿ 

تكسع في ىذه النقطة في مكضع في نطاؽ إعادة تنظيـ العبلقات الدكلية، كستككف لنا فرصة ال

آخر غير أننا ال نغالي إذا قمنا أف المفاكضات تؤدم إلى ظيكر قكاعد قانكنية لتنظيـ المجتمع 

الدكلي كازدىار المضمكف الديمقراطي لمبادئ القانكف الدكلي، بؿ كعمى مبادئ تقدمية جكىرية 

 الممثؿ الساطع عمى ذلؾ. 5540جديدة، كلنا في إتفاقية األمـ المتحدة لقانكف البحار عاـ 

،  نكف الدكلي ، مصطمح نسبي كليس مطمؽفي القا، كميما يكف، فمصطمح المفاكضات الدبمكماسية 

       حيث يشمؿ عرض اآلراء المتعددة لؤلطراؼ المتفاكضة، كتكافؽ مكاقفيا الدكلية، بفضؿ التنازالت 

     ىذه األداة، لذيف يقرركف كيؼ تستخدـ عف بعض المطالب، كىي أداة في أيدم رجاؿ الدكلة، فيـ ا

   ، كينطبؽ كؿ ذلؾ عمى ما جرل في السياسة الخارجية، كىذا كمو يتحدل التعريؼ القاطع لممفاكضات

ة مكماسية مكثفة ، لكافة الدكؿ المعنيدب، الذم ىك تجسيد لمفاكضات  5555ـ في مؤتمر مدريد لمسبلـ عا

 .1 بيف األطراؼ، اء نتيجة اتصاالت تفاكضية مباشرة بالنزاع العربي اإلسرائيمي، حيث ج

 الفرع الثالث: األطر الدولية لممفاوضات

إف المفاكضات ليست مجاالن رحبان لكؿ مف رغب في ممارستيا، بؿ ىي منظمة كمقيدة بقكاعد كأحكاـ 

ناه باألطر كتفتح سبؿ نجاحيا كتحقيؽ غايتيا، كىك األمر الذم قصد، تجعؿ منيا كسيمة فعالة ، خاصة 

 : 2الدكلية لممفاكضات كلتكضيح الرؤيا أكثر قسمنا دراسة المفاكضات فيما يمي
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    بيف عدد  تجرم في إطار ضيؽ، كانت المفاكضات في أصميا كجكىرىا  أوال: فيما بين الدول:

نكنية ألف العبلقات الدكلية كانت في األساس عبلقات ما بيف الدكؿ، كتعتبر أف البنية القا ،مف الدكؿ

مسؤكلة بشكؿ رئيسي عف المجكء إلى ىذا اإلطار، فيي التي كرست كاقع الدكؿ الكبرل  ،لممجتمع الدكلي

اعد القانكف الدكلي بصفة خاصة. التي تقـك بدكر ىاـ في مجاؿ العبلقات الدكلية العامة، كفي إنشاء قك 

بإقرار مبدأ إجماع آراء الدكؿ ، كما ىك معركؼ ، تجمى دكر الدكؿ الكبرل في مجاؿ العبلقات الدكلية كي

عمى القرارات التي يمكف ، كحقيا في استخداـ حؽ الفيتك ، الكبرل في مجمس األمف التابع لؤلمـ المتحدة 

      عميا تتفاكض جي، كاالقتصادم ، أف تصدر عف ىذا الجياز، كما أف كضع ىذه الدكؿ العسكرم 

 كماليان ، لتنفيذ مبادئ دكلية مثؿ مؤسسيان ، قاعدة فعالة عمى األنظمة القانكنية التي تيدؼ إلى تكفير 

فالمفاكضات في ىذا  ريكية كاالتحاد السكفياتي سابقان.مفاكضات نزع السبلح بيف الكاليات المتحدة األم

عف طبيعة  دكران رئيسيان بصرؼ النظر، كيمعب فييا مركز الدكلة  ،اإلطار متميزة في مكضكعاتيا كأىدافيا

قد تتـ في إحدل الممثميات الدبمكماسية التابعة  ، اركة كحككماتيا، فالمفاكضات في ىذا اإلطارالدكؿ المش

ألحدل الدكؿ، قبؿ أف تنتقؿ إلى الممثمية الدبمكماسية لمدكلة األخرل، كما يمكف أف تجرم في أراضي دكلة 

ذكرات خطية يتبادليا أك م، أك عمى شكؿ مكالمات سرية ،ـ بشكؿ عمني أك سرم تمحايدة تمامان، كقد ت

المفاكضكف، أك في شكؿ محاضر لمجمسات مما يعني أنو ليس ىناؾ نيجان معينان ينبغي إتباعو في ىذا 

 اإلطار.

 أشخاص دكليةالمؤتمر الدكلي عبارة عف اجتماع مشترؾ يجمع ممثميف عف  :المؤتمر الدوليثانيا : 

زاكية بمثابة كعاء لنشاط دبمكماسي، يتـ بيف عدد فيك مف ىذه ال ،إلجراء مداكالت حكؿ نظاـ قانكني معيف
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مف مندكبي األشخاص الدكلية بيدؼ تحضير صؾ قانكني، كلقد اعتبرت بيذا اإلطار اتفاقية فيينا لقانكف 

 . ( 0)الفقرة  5ضمف المادة  5525المعاىدات 

      ف لمسبلـ لقد كاف التحسيف كالكماؿ لنظاـ قانكني دكلي في زمف الحرب مكضكع مؤتمريف دكليي

، لقد كصفيا ج.ب سككت، كىك قانكني دكلي أمريكي 5513كالثاني عاـ  ،5455في الىام األكؿ عاـ 

يمتئماف في زمف السمـ بغرض المحافظة عمى السمـ ال بغرض إنيا ، بأنيما أكؿ ممتقييف دكلييف حقيقييف 

الذم عقد بمدريد  ،لشرؽ األكسط. كنشير ىنا إلى المؤتمر الدكلي لمسبلـ في افي حينوالحرب ناشئة 

بما فييا حركة التحرير الكطني  ،كأدل إلى اجتماع كافة األطراؼ في المنظمة ،5555)أسبانيا( عاـ 

كممارسة الشعب ، مف األراضي العربية التي تحتميا ، ككاف مكضكعيا انسحاب إسرائيؿ  ،الفمسطينية

   كاالستقبلؿ السياسي لكؿ دكلة ، سبلمة اإلقميمية الفمسطيني حقكقو المشركعة، كاالعتراؼ بالسيادة كال

 في المنطقة كاحتراميا.

مظيران تاريخيان لقابمية المجتمع الدكلي ، ـ 5580المنعقد عاـ ، لعالمي لنزع السبلح اكشكؿ المؤتمر 

ف محد منشاء نظاـ لؤلمف الجماعي لكتناكؿ المؤتمر إ .  1في إطار المؤتمرات الدكلية، عمى المفاكضة 

،  نفقات الدفاع الكطنيرية كالبحرية كالجكم، كالحد مف قكة القكات المسمحة، ككضع حدكد لؤلسمحة الب

حظر الحرب باألسمحة الكيماكية كالمحرقة، مراقبة صنع ضمانات لمتنفيذ، تحقيؽ نزع السبلح عمى ك 

كذلؾ نذكر مؤتمر األمـ الصعيد األخبلقي الذم يؤديو خمؽ جك مبلئـ ثـ لمحؿ السممي لممشاكؿ الدكلية، ك 

مف       5541أكتكبر/ تشريف األكؿ  51كأسفر في ،  5541-5535المتحدة لؤلسمحة التقميدية في 

                                                           


ألغمبية أعمنت أنو يتـ إقرار معاىدة في مؤتمر دكلي بأغمبية ثمثي أصكات الدكؿ الحاضرة كقت التصكيت إال إذا تقرر با - 
 راجع اتفاقية فيينا لممعاىدات . نفسيا تطبؽ قاعدة مغايرة.
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إعبلف كثيقة ختامية ألحقت بيا "اتفاقية لحظر أك تقييد استخداـ بعض األسمحة التقميدية التي قد تعتبر 

 اتفاقية األسمحة غير اإلنسانية. بالغة الضرر أك عشكائية األثر". كالتي يشار إلييا باسـ

كمف ىنا يتبيف أنو تجرم في المؤتمرات، كعبر ىيئاتيا المتخصصة كالفرعية كلجاف المتابعة مفاكضات 

 دكلية، تتعمؽ بتطكير العبلقات الدكلية ككضع صككؾ دكلية.

المفاكضات لعؿ مف أىـ التطكرات التي حدثت في عصرنا ىذا ىك تمؾ  :ثالثا: داخل المنظمة الدولية

ُ  مف الدكؿ تمثؿ بشكؿ مختمؼ األنظمة  التي تجرم في إطار المنظمة الدكلية، حيث تجمع عددان

حفظ السمـ  في    كمف بينيا الدكؿ الكبرل التي تتكلى المسؤكلية الرئيسية ، القانكنية، كالمناطؽ الجغرافية 

ية المتخصصة. كبذلؾ يمتد نشاطيا ك األمف الدكلييف، كتنعقد المفاكضات ضمف  جمسات المنظمات الدكل

إلى مجاؿ الدفاع عف أعضائيا، كحؿ المنازعات التي تنشأ بينيـ، كالربط بيف السياسة الخارجية لمدكؿ 

 . 1 األعضاء

يقتصر اختصاصيا عمى تحقيؽ التعاكف بيف ، كبالمثؿ، فإف المنظمة المتخصصة، منظمة دكلية 

ىك تحقيؽ التعاكف بيف ، ي، كقد يككف نشاط المنظمة ىنا لو طابع سياس، أعضائيا بشأف مكضكع معيف 

أك الثقافية أك الفنية، كىذا ىك الكضع ،  أك االجتماعية، أعضائيا في إحدل المجاالت االقتصادية 

كمنظمة اليكنسكك. كثمة منظمات عالمية ، بالنسبة لمبنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير، كمنظمة العمؿ الدكلية 

لمي في ىذا اكتكسب تأييد كدعـ الرأم العاـ الع، ع بمياـ جادة في المفاكضات غير حككمية تضطم

ف كانت المفاكضات ،كمف أمثمتو ف المجاؿ  المجنة الدكلية لمصميب األحمر، كأطباء ببل حدكد...إلخ كا 

 راـ حقكؽ اإلنساف كسيادة القانكف.تتتعمؽ عادة باح، التي تدعك إلييا ىذه المنظمات 
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 إستراتيجية التفاوض وتكتيكاته الفرع الرابع:

       كؿ عنصر  سندرس ،كتكتيؾ التفاكض، كالتداخؿ بيف إستراتيجية التفاكض ، نظران لمتشابو الكبير 

 .كالغكص فييما أكثر ، كذلؾ لتسيير فيـ القارئ مف جية، كالتكسع في كؿ مف العنصريف ، عمى حدا 

كيكجو كيحدد ، اإلطار العاـ الذم يحكـ السمكؾ التفاكضي إلستراتيجية ىي ا أوال : إستراتيجية التفاوض:

مف          كعادة ما ترتكز اإلستراتيجية عمى األىداؼ بعيدة المدل، فيي نكع ، اتجاىاتو الرئيسية 

،  مكبان الكتساب ميزة أك تفكؽ جزئيأك أس، تنفيذيان  الكضع الخطط كبرامج العمؿ، كتمثؿ إجراء، التخطيط 

لتنفيذ اإلستراتيجية، فيك إذف تحرؾ ، يؾ عادة بالعمميات التنفيذية، كالمناكرات المستخدمة كيرتبط التكت

 . 1 محدد مسبقان كىذا اإلطار ىك اإلستراتيجية، جزئي في إطار عاـ 

طبقان ألسس مختمفة، فكفقان ، المفاكض  ياالتي يمكف أف يستخمص، يمكف تصنيؼ االستراتيجيات 

  بجميع األطراؼ، كاستراتيجيات تيدؼ  ، تيدؼ إلى تكسيع قاعدة المنافع المشتركةلميدؼ ثمة استراتيجيات 

بؿ ربما  إلى تعظيـ المكاسب الذاتية فقط، بالحصكؿ عمى أكبر قدر مف المنافع مف الطرؼ اآلخر،

مكؾ التفاكض، ثمة استراتيجيات ىجكمية كاستراتيجيات دفاعية كما تيدفت إلحاؽ الضرر بو، ككفقان لساس

التعاكف،  ف ىناؾ استراتيجيات التدرج )خطكة خطكة(، كاستراتيجيات الصفقة الكاحدة، كىناؾ استراتيجياتأ

 كاستراتيجيات المكاجية .

 ىناؾ العديد مف االستراتيجيات نذكر منيا ما يمي:

ساعد تتطمب ىذه اإلستراتيجية مناخان إيجابيان ي : StrategyCollaborativeاإلستراتيجية التعاكنية  -أ

حيف يككف المفاكضكف ميتميف بالعمؿ معان ، أطراؼ التفاكض لمعمؿ معا، كبالتالي يحسف استخدامو 
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    لمتكصؿ إلى اتفاؽ يضمف تحقيؽ مصالح أطراؼ التفاكض، كتتميز ىذه اإلستراتيجية بالثقة كاالنفتاح

اجات كؿ طرؼ بدقة كالتعبير أك معرفة ح ،في التعبير عف األفكار، كاإلعفاء كعدـ المباغتة أك المفاجأة 

 . 1 كالتيديد كغيرىا مف أساليب االستفزاز كالتسمط، عنيا. كال يتـ عادة استخداـ أساليب الضغط 

حيف يككف أحد ، تستخدـ ىذه اإلستراتيجية  : StrategyCompétitiveاإلستراتيجية التنافسية  -ب

ىك محاكلة ، الرئيسي في المفاكضات أطراؼ التفاكض ميتمان بالعمؿ لمصمحتو فقط، كيصبح نشاطو 

تحقيؽ كؿ األىداؼ عمى حساب الطرؼ اآلخر. تقـك ىذه اإلستراتيجية عمى أساس تحقيؽ كؿ طرؼ 

ألقصى قدر ممكف مف الربح في المفاكضات. تقكـ ىذه اإلستراتيجية عمى السرية كعدـ االنفتاح كالسمكؾ 

اإلستراتيجية يستخدـ مختمؼ كسائؿ التأثير، باإلضافة  العدكاني كعدـ الثقة في الطرؼ اآلخر، ككفقان ليذه

 إلى المباغتة كالتيديد كالكعيد كاليجكـ.

نية مف اإلستراتيجية أكثر عدكا، تعتبر ىذه اإلستراتيجية  : StrategyFehlingاإلستراتيجية القتالية  -ج

ض فحسب، بؿ تحقيؽ إذ أف اليدؼ ليس تحقيؽ أقصى قدر ممكف مف الربح لمطرؼ المفاك التنافسية ، 

ظيار  أكثر خسارة ممكنة لمطرؼ اآلخر، كيستخدـ المفاكض ىذه اإلستراتيجية أساليب االستقرار، كا 

 كالتجسس...إلخ.، الغضب... كيستعمؿ الرشكة 

       ال يعمؿ الطرؼ المفاكض في ىذا النكع  : StrategySubordinationاإلستراتيجية التبعية  -د

ة مصالحو، بؿ ينحصر اىتمامو في تحقيؽ مصالح الطرؼ اآلخر، في محاكلة مف اإلستراتيجية لخدم

لتجنب النزاع كالمكاجية، كمف األساليب المستخدمة في ىذه اإلستراتيجية، المكافقة عمى طمبات اآلخر 

عطاء كثير مف المعمكمات.  كاإلصغاء لحاجاتو، كاستخداـ أسمكب التممؽ كالخضكع، كا 
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حاالت محددة ،  بكصفيا أساليب تستخدـ في، ينظر إلى التكتيكات عمكمان  ض:ثانيـا : تكتيكات التفاو 

تعنى جميعان بإيجاد الظركؼ التي تؤدم فييا  يافإن، بالرغـ مف تنكع التكتيكات  لتحقيؽ بعض المكاسب

إلى االتفاؽ عمى شركط تككف أقرب إلى كجية نظر المفاكض،  ،التفاعؿ الشخصي بيف المفاكضيف

 . 1 ألقؿ أدنى ىدؼ لو. أك تحقؽ عدـ شعكر الطرؼ اآلخر بالغضبكتحقؽ عمى ا

 الفرع الخامس: أنمـاط المفـاوضات

 :2  تكشؼ الممارسات الدكلية الراىنة عف أنماط مختمفة مف المفاكضات الدكلية كىي

، مثاؿ ذلؾ مفاكضات كتتضمف مشاركة دكلتيف أك مجمكعتيف مف الدكؿ. المفاكضات الثنائية: 5

ألكربية المشتركة مع مجمكعة دكؿ إفريقيا كمنطقة الكرييب. كيمجأ إلى ىذا النمط مف المفاكضات االسكؽ 

 ىك سبب التزاـ الطرؼ اآلخر.، حيث تككف التزاـ أحد الطرفيف دما يراد ترتيب التزامات تبادلية ، عن

ميز ىذه ي، تتكىي التي تنعقد بيف عدد مف األشخاص القانكف الدكل . المفاكضات الجماعية:0

ألشخاص ذلؾ  ،مف حقيقة ككنيا تستيدؼ المساىمة العامة إلى أقصى مدلالمفاكضات عف غيرىا، 

عندما يقصد معالجة مسائؿ ذات أىمية عامة لمدكؿ ، القانكف، كيتـ المجكء إلى ىذا النمط مف المفاكضات 

 في مجمكعيا.

مف معاىدات دكلية ، لما يتمخض عنو العبلقات التنظيـ : كتقكـ بدكر ىاـ في . المفاكضات العالمية8

ىك تعدد األطراؼ المشاركة فييا كاستيدافيا  ،تعني المجتمع الدكلي ككؿ، كالعنصر الحاسـ في ىذا النمط
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ضمف مؤتمرات  ؿ، كيتـ إجراء مثؿ ىذه المفاكضاتبيف كافة الدك ،تنظيـ المراكز القانكنية المشتركة 

 قي مكاقؼ الدكؿ المختمفة.ا كمداكالتيا تبلتحقؽ داخؿ جمساتيبحيث ي ةكمنظمات عالمي

كىي التي تقتصر عمى مشاركة ممثميف مف مجمكعة محدكدة مف الدكؿ . المفاكضات اإلقميمية: 7

 نتيجة لمتجاكز بيف أعضائيا كلمتضامف بينيـ.، ترتبط بركابط خاصة 

          لى حيف التكصؿإ اكلة األخذ كالعطاء: كفييا يتمتع الممثمكف بحرية مز . المفاكضات المفتكحة1

         مف الجكالت قد تطكؿ إلى اتفاؽ كصياغتيا خطيان ففي ىذا النمط تجرم المفاكضات ضمف عدد

 أك تقصر.

فمف حيث األسمكب قد تتـ بكاسطة مذكرات خطية يتبادليا  ،يز بيف أنماط المفاكضاتيكىناؾ تم

لمكصكؿ إلى اتفاؽ فيما بينيـ، كقد ، بادؿ اآلراء كقد تككف شفاىة بمزاكلة الممثميف عممية ت، األطراؼ 

يمكف تصنيؼ ، أك سرم في عرض اآلراء. أما مف حيث النتائج ، تجرم المفاكضات بشكؿ عمني 

إلى اتفاؽ  كناجحة إذا أسفرت، المفاكضات إلى فاشمة عندما ال تنتيي إلى اتفاؽ حكؿ المسألة المعركضة 

 . 1لممسائؿ التي عرضت عمى المتفاكضيفبيف األطراؼ، كقامت بتنظيـ مكضكعي 

 المطمب الثاني: الوساطة والمساعي الحميدة

إف إحدل كسائؿ الحؿ السممي لممنازعات الدكلية ىي الكساطة كالمساعي الحميدة كالتي تستخدـ عندما 

اعي ال يتمكف أطراؼ النزاع إقامة االتصاالت الضركرية لتسكية النزاع القائـ بينيما. كيفيـ مف المس

الحميدة بذؿ جيكد مف قبؿ طرؼ ثالث لبدئ المفاكضات بيف طرفي النزاع أما الكساطة فتعني اشتراؾ 
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الطرؼ الثالث أف يقترح مف قبمو حبلن لمنزاع أك أم  طرؼ ثالث في المفاكضات كفي ىذه الحالة يستطيع

 .1لمنزاعكلكف ىذا يبقى اقترحان فقط إذا لـ يقبمو الطرفاف كحؿ متفؽ عميو خبلؼ آخر. 

عمى التكصؿ إلى حؿ نابع  ،طرؼ ثالث شخصيف أك أكثر ،ي عممية يساعد مف خبللياساطة ىكالك 

كأف تخداـ الكساطة مع عدـ كجكد نزاع منيـ بشأف قضية أك أكثر مف القضايا المتنازع عمييا. كيمكف اس

       إستراتيجية.  حكؿ االتفاؽ عمى خطة، يساعد أحد المستشاريف المجنة التنفيذية في المفاكضات 

أك في حقف الدـ بمساعدة األطراؼ ، يمكف استخداـ الكساطة بديبلن عف التقاضي ، كعمى النقيض األخر 

لؤلطراؼ المعنية )كما يحدث في التحكيـ  تتخذ الكساطة القرارافي حؿ أكجو النزاع. كال تالمعنية 

ء عممية لبلتصاؿ كالتفاكض تسمح ليـ عف طريؽ بنا، كالقضاء(. كلكنيـ يساعدكف األطراؼ المعنية 

يجاد الحمكؿ، كفي النياية االتفاؽ عمى مجمكعة مف الخطكات التي يجب اتخاذىا لحؿ  بتحميؿ المشاكؿ كا 

 . 2المشاكؿ

أك عندما ينشب نزاع دكلي  ،فتأتي كنتيجة سمبية لممفاكضات كفشميا، أما عف المساعي الحميدة 

عبلقات الدبمكماسية كعجز أطرافو عف حسمو أك حمو، ففي الحالتيف أك قطع ال، كيسفر عف سحب السفراء 

أك أحدىما لعرض مساعيو ، أك بطمب مف الطرفيف المتنازعيف ، يتحرؾ طرؼ ثالث مف تمقاء نفسو 

 كالحث عمى تسكية النزاع بأم كسيمة سممية أخرل.، الحميدة 

يبذليا طرؼ ثالث لمساعدة طرفي  في ككنيما يمثبلف جيكدان ، تشترؾ الكساطة كالمساعي الحميدة 

أك ،  ألميف العـ لمنظمة األمـ المتحدةكاث فردان كاحدان،كيمكف أف يككف الطرؼ الثال ،النزاع عمى تسكيتو
                                                           

دٌوان انمطبوػاث انجامؼٍت، به ػكىون ،انمىاسػاث اإلقهٍمٍت فً ضوء انقاوون انذونً انمؼاصز ووري مزسة جؼفز:  -1

 .52ص  انجشائز، 

وساطت فً حم انىشاػاث، انذار انذونٍت نهىشز وانتوسٌغ، كارل أ. سهٍكٍو: ػىذما ٌحتذو انصزاع دنٍم ػهمً الستخذاو ان - 2

 .07، انقاٌزة، ص5555انطبؼت األونى، 
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أك شخصية بارزة كرئيس سابؽ لدكلة ثالثة اإلقميمية كجامعة الدكؿ العربية،األميف العاـ لممنظمة الدكلية 

الكساطة  تتـ المساعي الحميدة كأف ك أكثر أك منظمة دكلية. كيمكف مثبلن، كما يمكف أف تككف دكلة أ

لعرض مساعيو الحميدة أك كساطتو، كما يمكف أف تتـ بناءان عمى طمب ، باقتراح مف الطرؼ الثالث نفسو 

كيشترؾ اإلجراءاف في ككنيما كسيمتيف لمساعدة طرفي النزاع عمى  ،أك كبلىما، مف أحد طرفي النزاع 

سيئة   أك مقطكعة،أك  بنفسيما، كتظير أىميتيا أكثر متى كانت العبلقات بيف طرفي النزاع حؿ نزاعيما

في حالة تحكؿ النزاع الى نزاع مسمح بحيث يصعب عمى طرفي النزاع، في مثؿ ىذه الظركؼ الدخكؿ في 

أك  ،ترحدة التك  ؼمف تمطيؼ الجك كتخفيكتمكف المساعي الحميدة كالكساطة، ،تومفاكضات مباشرة لتسكي

 خبلؿ تدخؿ الطرؼ الثالث. لدخكليا في مفاكضات مباشرة أك غير مباشرة مفإيقاؼ المكاجية المسمحة،

أك كساطتو كعدـ إلزامية ، في التدخؿ لعرض مساعيو الحميدة  ،كما يشتركاف في عدـ إلزامية الغير

 . 1ث بطرفي النزاعيتكقؼ عمى عبلقة الطرؼ الثال، فنجاح أم منيما . النتائج التي يتكجاف بيا 

في  مف حيث السمطة التي يتمتع بيا الطرؼ الثالث ، كتتميز الكساطة عف المساعي الحميدة 

المتنازعيف عمى  فتنحصر في محاكلة حث الطرفي، الحالتيف. فكظيفة الجية التي تتكلى المساعي الحميدة 

قريب كجيات نظر الطرفيف كت، عمى تذليؿ العقبات ض كبعبارة أخرل ، فإف ميمتيا تقتصر التفاك 

دخاليما في مفاكضات مباشرة بينما يشارؾ  رؾ فييا القائـ بالمساعي الحميدة، ال يشت ،المتنازعيف كا 

.   كتشكؿ أساس لحؿ النزاع القائـ ، ، كتحظى بقبكؿ الطرفيف  الكسيط فعبلن في المفاكضات كيدلي برأيو

الحميدة بالسرية اؽ. كما يفترض أف تحاط المساعي يتابع الكسيط ميمتو إلى أف يتـ التكصؿ إلى اتف ك

كعادة ما يتـ االنتقاؿ مف  ، كلكف بتداخؿ اإلجراءاف في الممارسة في بعضيما البعض أكبر مف الكساطة
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دكف لفت االنتباه، كما أف المصطمحيف يستخدماف أحيانان ، المساعي الحميدة إلى الكساطة ركيدان ركيدان 

 كمترادفيف.

بيف الكاليات المتحدة ، نذكر االقتراح الفرنسي لممساعي الحميدة ، بيقات المساعي الحميدة كمف أىـ تط

لمحاربة كضع حد لمعداكة في اليند الصينية السابقة، كتحدد الدكر ، األمريكية كفيتناـ الشمالية كالجنكبية 

 لمطمكبة.مف أجؿ أف تتمتع المحادثات بالسرية ا، الفرنسي التخاذ اإلجراءات الضركرية 

       ىي أسمكب تدخؿ كتكـ كمكقر جدان، كال تقكد المساعي الحميدة ، ميزات المساعي الحميدة مك 

ال تقكد الدكؿ ألم التزاـ حتى ذلؾ الذم تكافؽ عميو، كال أم  عمى الصعيد الشكمي لسيادة األطراؼ

ضاتيا، كتنتيي ميمة الطرؼ تتكصؿ ألكثر مف اقتراح لمحمكؿ، كال تعمؿ إال لتسييؿ لقاء األطراؼ كمفاك 

 . 1الثالث، ما إف تكافؽ أطراؼ النزاع عمى اإللقاء كالنقاش

كسيط يككف التدخؿ أكثر تحركا كأقؿ كتمانان، كيشترؾ الطرؼ الثالث بدرجة أكبر، كيقترح عمى أما ال

 )صيغ التسكية(، ىذا يعني حبلن ألساس النزاع. األطراؼ

لكظيفتو مثؿ )رئيس البنؾ العالمي ـ اختياره، لصفاتو أك ربما يككف شخصان يت اختيار الكسيط: -

)البابا كاف الكسيط في ك( 5521الكسيط بيف اليند كباكستاف القتساـ مياه اليندكس عاـ كاف 

كالذم كاف بسبب رفض األرجنتيف العقكبة المتخذة  (5534/5535النزاع بيف األرجنتيف كتشيمي 

كيتدخؿ ىذا اإلجراء السيما في كضع  .( Beagle 5534ضدىا في قضية الممر المائي بياغؿ 

حد لصراع مسمح، حيث يقترح الكسيط أسس الحمكؿ المقبكلة مف قبؿ الطرفيف المتحاربيف 

سرائيؿ   ( الذم تكصؿ إلى اتفاؽ كامب ديفد.5534)التكسط األمريكي بيف مصر كا 
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دة، كيفترض اتفاقان تمييديان لؤلطراؼ مف الشكميات مف إجراء المساعي الحمي، كيككف اإلجراء أكثر استياء 

 .  1بيف الشركط عمى حد أدنى، كلكف ىذا ليس إجراءان إلزاميان كذلؾ المساعي الحميدة كيمكف أف ترفض

: حيث ال يككف القتراحاتو آية صفة إلزامية، كيساعد األطراؼ كال يفرض ليس لمكسيط سمطة القرار -

 لمقاضي أك الحكـ الذم يتمتع بسمطة قرار.عمييا شيئان، كليس لو أية حالة مشابية 

مثؿ المجكء إلى المساعي الحميدة، يككف ذك تكجو دقيؽ فإذا كاف المتدخؿ ليس المجكء إلى الكسيط:  -

فتقرا لممصداقية، ك إذا كاف األمر يتعمؽ ملو كزف اقتصادم  أك سياسي في العبلقات الدكلية يككف تدخمو 

التدخؿ في شؤكف األطراؼ  بو لمتحرؾ مف أجؿ مصمحتيا الخاصة أك بقكة عظمى يككف التدخؿ مشتبيان 

التكنسي ،مساعييا الحميدة في النزاع الفرنسي ، كما قدمت الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا األخرل، 

 . 5514عمى )شيخة سيدم يكسؼ( عاـ  الحاصؿ جراء الغارة الجكية

ي الحميدة( يتـ أحيانا الخمط بينيما، كىذا الخطأ بسبب كالمساع –كبسبب أكجو التشابو بيف )التكسط 

 .2 حميدة فمف الطبيعي أف تدفع لمعب دكر الكسيط الحقان ال يمساعالالتطبيؽ، فعندما تنجح دكلة بميمة 

       كعمى مف يتكلى ميمة المساعي الحميدة أف يككف مخمصان ككفيان ألطراؼ النزاع، كأمينان كنزييا

يصاؿ كجيات النظر كىذه الصفات الر في نقؿ المعمكمات  في النزاع فيعة تفرض عميو أف ال يككف طرفان كا 

 أك منحازان أك متحيزان ألحد األطراؼ.

 غير أف الكساطة كالمساعي الحميدة يشتركاف في النقاط التالية:

                                                           

 .587، صغى آوٍم:  انمزجغ وفسً أػالي  -1

 .587.588، ص وفسً أػالي انمزجغ  غً آوٍم :  - 2
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ء إرادتو الصفة االختيارية لكؿ منيما، فالطرؼ الكسيط أك القائـ بالمساعي الحميدة يقكـ بذلؾ بمؿ  -

كباختياره، ككذلؾ الدكلتيف المتنازعتيف ليما أف يقببل أك يرفضا المتكصؿ إليو مف ىذيف الكسيمتيف 

 1الدبمكماسيتيف.

 إف اإللزاـ بالمجكء إلى أم منيما يمكف أف يككف فقط ضكء اتفاؽ مسبؽ بيف األطراؼ المتنازعة.  -

كف دكلة أك شخصية بارزة أك منظمة دكلية، يشتركاف في الجية التي تنتيج كاحدة منيما فقد تك  -

 إقميمية...إلخ.

فالعبلقة بيف الكساطة كالمساعي الحميدة تكاممية ترابطية حيث يظير أف الثانية تميد لؤلكلى إذا ما 

 أثبتت المساعي الحميدة عجزىا في التكصؿ أم حؿ النزاع.

 المطمب الثالث: التحقيـق والتوفيـق

ك مف  5513ك  5455 الحديثة نسبيان، كقد ابتدع مؤتمر الىام لمسمـ لعاـ مف الطرؽ التحقيؽ يعتبر 

لى  المياـ السياسية لمجاف التحقيؽ، اإلطبلع عمى الكقائع كالتأكد مف األسباب التي أدت إلى قياـ النزاع كا 

،  5513قيات اتفامف   مف االتفاقية األكلى(  5)كما أكدت المادة  .2عمى أحسف كجوالقياـ بيذه المياـ 

عف حمو      التي تنطكم عمى خبلؼ عجزت الدبمكماسية ة لحؿ منازعتيا ، المتعاقدعمى رغبة الدكلة 

بكاسطة لجنة التحقيؽ الدكلية تككف ميمتيا ، كال يمس شرؼ الدكلة كمصالحيا الحيكية ، يتعمؽ بالكقائع 

بقائمة دائمة تضـ أسماء يختار  كتقديـ تقرير بذلؾ. كنصت اإلتفاقية عمى االحتفاظ، فحص كقائع النزاع 

 منيا أطراؼ النزاع خمسة أشخاص في كؿ نزاع.
                                                           

 .510، ص5558فً انىظزٌت انذبهوماسٍت، مىشوراث جامؼت قار ٌووس، به غاسي، ػطا محمذ صانح سٌزة :  -1

: فؼانٍت انمؼاٌذاث انذونٍت، انبطالن واإلنغاء وإجزاءاث حم انمىاسػاث انذونٍت انمتؼهقت بذنك )دٌوان  محمذ بوسهطان -2

 .051، ص 5551.ج( به ػكىون انجشائز، طبؼت و
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كيتـ اختيار العضك الخامس مف قبؿ ىؤالء األعضاء األربعة، كما أف ، يعيف كؿ طرؼ عضكيف 

لق تقرير لجنة كما أنو يفتقر لمصفة ، اء الضكء عمى ظركؼ قياـ النزاع التحقيؽ ، يكتفي بعرض الحقائؽ كا 

مف عيد العصبة عمى التحقيؽ بطريقة متشابية لما جاء في اتفاقية الىام  50/5ية، كنصت المادةاإللزام

عمى القرار رقـ  5523سنة 00، كما نص عميو ميثاؽ األمـ المتحدة باإلجماع في الدكرة 5513لسنة 

مف       88كفؽ المادة الذم حث الدكؿ عمى االستفادة أكثر مف الكسائؿ المتكفرة لجمع الحقائؽ 0805

    إعداد قائمة مف الخبراء الذيف قد يستفاد منيـ ،الميثاؽ، كما طمبت الجمعية العامة مف األميف العاـ 

  دكف إبداء رأم، في جمع الحقائؽ. كبصفة إجمالية فإف ميمة لجاف التحقيؽ تقتصر عمى سرد الكقائع 

ا اإلجراء ألف أغمب المنازعات الدكلية كال يمكف االستيانة بيذ ي المسؤكليات بأم شكؿ مف األشكاؿ ،ف

االعتبارات السياسية دكف استخداـ األمـ  عمقيا بقضايا قانكنية. كربما حالتتتعمؽ بحقائؽ أكثر مف ت

 . 1المتحدة ليذا األسمكب استخدامان أمثؿ

كعادة ما تتكاله ،  ة لممنازعات الدكليةيمنسبيان ، مف إجراءات التسكية السم يعتبر إجراءان حديثان  أما التكفيؽ 

يعيف كؿ طرؼ منيـ  ،لجنة يطغى عمى تشكيميا العنصر الحيادم، كأف تتشكؿ المجنة مف خمسة أعضاء

كيمكف أف تتميز المجنة بطابع  ،مف رعايا دكؿ أخرل ، كيعيف الثبلثة الباقكف باتفاؽ الطرفيف، عضك 

ف الطرفيف الحقان المجكء إلييا. كما كيحؽ ألم طرؼ م، بحيث تنشأ بمقتضى اتفاقية دكلية ، الديمكمة 

 بحيث ينتيي كجكدىا بانتياء ميمتيا.، كتتميز بالتالي بالتأقيت ، يمكف أف تنشأ بعد نشكب النزاع 

ة، كقد تعددت المعاىدات الثنائية، التي تنص عمى كقد تزايدت شعبية التكفيؽ بسرعة في الحقبة األخير 

في أىـ االتفاقيات لحؿ الخبلفات سمميان، حيث نجدىا  ككسيمة، يؽ، كما شاعت ىذه المؤسسة نظاـ التكف

، 5525كمف بينيا اتفاقية "فيينا" حكؿ العبلقات الدبمكماسية لعاـ  ،ذات الطابع التشريعي، العامة 

                                                           

 .08مزجغ سابق، ص انخٍز قشً : -1
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، كاتفاقية قانكف البحار لعاـ 5525، ككذلؾ اتفاقية قانكف المعاىدات لعاـ 5528كالعبلقات القنصمية لعاـ 

يستند قرار التكفيؽ عمى القكاعد القانكنية، كقد يأخذ بعيف االعتبار المعطيات السياسية قد ك . 5540

بكصفو  فإف التكفيؽالمحيطة بالنزاع، كىذا ما يسيؿ ميامو كيعطيو نجاحان أعمى مف التحقيؽ، كعميو 

كف الدكؿ مثؿ في تعاكسيمة مختمطة، قد يجمع في طياتو مميزات الكسائؿ السياسية، خاصة تمؾ التي تت

كقد يدفع تقرير لجنة التكفيؽ، كما ىك الحاؿ في الكساطة إلى إبراـ اتفاؽ لرفع القضية إلى  مع القائـ بو.

 . 1 التحكيـ أك القضاء

كييدؼ التكفيؽ في األصؿ إلى تسكية المنازعات المتعمقة بتنازع المصالح كتعارضيا مقارنة بتنازع 

 أساس تطبيؽ القكاعد القانكنية.الحقكؽ كتعارضيا كالذم يسكل عادة عمى 

مف        إجراء شبو قضائي يتكسط التحقيؽ كالتحكيـ، كالتكفيؽ يتميز بمركنة أكثر فالتكفيؽ إذف ،

التحكيـ كال يمس بحرية كسيادة أطراؼ النزاع، كقد شجعت ىذه الميزة معيد القانكف الدكلي عمى اقتراح 

العتقاده بأف الحمكؿ التي تقترحيا ىيئة حيادية  ،يفية عممياكتكضيح ك ،نمكذج لتسييؿ إنشاء لجاف التكفيؽ

      إقناع الحككمات التي تككف مترددة  مف دكف إلزاـ األطراؼ بذلؾ يمكنيا ،حكؿ كيفية تسكية النزاع

 في استخداـ الحمكؿ األكثر إلزامية.

ه الحالة تتعمؽ بالمجكء إليو كيمكف أحيانان أف يتـ النص عمى التكفيؽ اإللزامي، إال أف اإللزامية في ىذ

كبمعنى آخر يمكف ألم مف الطرفيف عرض النزاع عمى لجنة التكفيؽ لتقديـ اقتراحات حكؿ كيفية  ،لنتائجو

حتى كلك رفض الطرؼ الثاني ذلؾ كلكف تبقى الحمكؿ المقترحة مجرد تكصيات ال تتمتع بالطابع  ،تسكيتو

 اإللزامي.

                                                           

 .054مزجغ سابق، ص  محمذ بوسهطان : - 1
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بحيث يمتزج مع الكسائؿ  ،متسكيةلتكفيؽ كإجراء تمييدم سابؽ كيحدث أحيانان أف يتـ النص عمى ال

التحاكمية، كيتـ المجكء أكالن إلى التكفيؽ كفي حالة فشمو يتـ المجكء إلى التحكيـ أك التسكية القضائية كقد 

 .5501لسنة   Locarnoاعتمد ىذا األسمكب في اتفاقيات لككارنك

كفيؽ. فقد اقترح بعض الكتاب إعطاء أثر التقرير لجنة كنظران لمطابع غير الممـز لتقارير لجاف الت

 . 1 التكفيؽ المعتمدة عمى الكقائع كالقانكف، كلكف دكف أف يككف ذلؾ األثر حاسمان 

 كبالتالي فإف لجاف التحقيؽ كثيرة نذكر منيا:

 . تقصي الحقائؽ عف طريؽ االستماع إلى أطراؼ النزاع.5

 . فحص أقكاؿ الشيكد.0

 راء الميتميف بالنزاع.. مناقشة الخب8

 . تصفح كاستعراض الكثائؽ كالمستندات.7

 . 2 . زيارة مكاقع النزاع1

، التي أدت إلى اندالع النزاعات ، كغيرىا مف المياـ التي مف شأنيا أف تساعد عمى تحديد االنتياكات 

ى دكؿ أخرل محايدة أك إل، ينتمكف إلى الدكؿ المتنازعة ، كتتألؼ ىذه المجاف مف عدد معيف مف األفراد 

 مف الشخصيات المشيكدة ليا بالخبرة كاالختصاص.باالحتراـ كالتقدير، كيختار لجنة تحضى 

 التكفيؽ تتمثؿ فيما يمي: أما اختصاصات
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 تسكية أم تعارض لممصالح بيف الدكؿ. .5

 الدكلية دراسة كافية لمكقكؼ عند محدداتيا. . دراسة المنازعات0

مطرفيف أك أطراؼ النزاع عند التعدد كاقتراحات لمكصكؿ لمتسكية كالفرؽ تقديـ تقرير عف النزاع ل. 8

الجكىرم بيف طريقة التكفيؽ أف األكلى في األصؿ تقتصر إلى مجرد القياـ بالتدقيؽ في الكقائع لمعرفة 

أف التكفيؽ يتضمف باإلضافة إلى دراسة جكانب  في حيف أسباب النزاع دكف التقديـ باقتراح حؿ معيف

 . 1 صبلحية اقتراح الحؿ المبلئـ النزاع

كما يجب التذكير بأف الكسائؿ السابؽ ذكرىا تعد مف أكثر كسائؿ التسكية السممية شيكعان، فالقائمة ليست 

مف ميثاؽ األمـ المتحدة اختتمت بجممة "أك غيرىا مف الكسائؿ السممية التي تقع  88حصرية فإف المادة 

 . 2 عمييا اختيارىـ" )أم أطراؼ النزاع(

 

 

 

 

 
                                                           

 .255.245ٍزوث، ص ، ب5555انوسٍط فً انقاوون انؼاو، انذار انجامؼٍت نهطباػت وانىشز، طبؼت  محمذ انمجذوب : -1
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 الفصل الثاني 

 آليات حفظ السمم واألمن الدوليين وفقا ألجندة السالم

لػـ يػتـ خبلليػا إدخػاؿ أم تعػديبلت  ،منػذ أكثػر مػف سػتيف عامػا، تمت صياغة ميثاؽ األمـ المتحدة        

        طػػػػرأت عمػػػػى بيئػػػػة العبلقػػػػات الدكليػػػػةمػػػػف التغيػػػػرات اليائمػػػػة التػػػػي  عمػػػػى الػػػػرغـ،كىريػػػػة عمػػػػى نصكصػػػػو ج

فػػػػي مجػػػػاالت الدراسػػػػات ، كمػػػػف األمػػػػكر المسػػػػمـ بيػػػػا  التػػػػي تمػػػػارس األمػػػػـ المتحػػػػدة عمميػػػػا فػػػػي إطارىػػػػا ،

إتسػػاؽ بػػيف إلزالػػة أم تعػػارض أك عػػدـ ، دكريػػة  ، أف أم نػػص يحتػػاج إلػػى مراجعػػةاإلجتماعيػػة كاإلنسػػانية

الميثػػاؽ قػػد تنبيػػكا تمامػػا إلػػى ىػػذه المسػػألة كلػػذلؾ لػػـ  يحيػػث كػػاف كاضػػع أحكامػػو ،كبػػيف مقتضػػيات الكاقػػع .

     لػػػذلؾ فػػػإف الحاجػػػة باتػػػت ماسػػػة  بضػػػركرة مراجعتػػػو دكريػػػا ، 515يكػػػف مػػػف المسػػػتغرب أف تعتػػػرؼ المػػػادة 

بعػد ىػذه الفتػرة الزمنيػة الطكيمػة قائمػة كالبني التنظيميػة ال، كلميياكؿ ، إلى مراجعة شاممة لنصكص الميثاؽ 

 :  1كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ التاليةػ التي انقضت دكف إجراء أم مراجعة دكرية لمميثاؽ 

 كالقكاعد العامة المتضمنة في الميثاؽ . ،  مزيد مف الكضكح في بعض المبادئ -    

 ختبلالت بيت أجيزتيا.كذلؾ بعد ظيكر عدة ا، تحديد الييكؿ التنظيمي لؤلمـ المتحدة  -    
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دارة أنشطة األمـ المتحدة. -      تطكير نظاـ تمكيؿ كا 

 . كالمنظمات الدكلية األخرل، إعادة صياغة العبلقة بيف األمـ المتحدة  -    

تعػػػددت المقترحػػػات المتعمقػػػة بإصػػػبلح كتطػػػكير األمػػػـ ، كلتحقيػػػؽ األىػػػداؼ التػػػي أنشػػػأت مػػػف أجميػػػا      

فإذا حاكلنا حصر كتصنيؼ ىذه المقترحات كفقا  .يصعب تصنيفيا كحصرىا بدقة المتحدة إلى الدرجة التي

أف نميػػز مػػثبل بػػيف المقترحػػات المقدمػػة مػػف األمػػيف العػػاـ لؤلمػػـ ، تعػػيف عمينػػا فػػي ىػػذه الحالػػة  لمصػػادرىا ،

أك مجمػس األمػف ، كتمػؾ المقترحػات التػي تعكػس رؤل الػدكؿ ، بناءا عمى طمػب الجمعيػة العامػة ، المتحدة 

      كبػػػيف المقترحػػػات التػػػي تػػػرد ،حككميػػػة كانػػػت أك غيػػػر حككميػػػة ،أك المنظمػػػات الدكليػػػة األخػػػرل األعضػػػاء

 كغير ذلؾ مف المقترحات المتنكعة المصادر. ، في تقارير الخبراء كالباحثيف األكاديمييف

بػػػيف  فإننػػػا يمكػػػف أف نميػػػز عمػػػى أسػػػاس كظيفػػي ،، أمػػا إذا حاكلنػػػا تصػػػنيؼ كحصػػػر ىػػذه المقترحػػػات      

            افظػػػػػػة عمػػػػػػى السػػػػػػمـ كاألمػػػػػػف الػػػػػػدكلييف فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ المح،  المقترحػػػػػػات الخاصػػػػػػة بتطػػػػػػكير األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة

 اإلجتماعية. أك في المسائؿ اإلقتصادية ك

يمكػف اعتمادىػا فػي حصػر كتصػنيؼ المقترحػات الخاصػة بإصػبلح ، كىناؾ عػدة مػداخؿ كمنػاىج          

 .1المقاـ لعرض تفصيمي لكؿ ىذه التصنيفات كال يتسع كتطكير األمـ المتحدة ،

بعػػػرض أىػػػـ األفكػػػار التػػػي كردت فػػػي تقػػػارير األمػػػيف العػػػاـ لؤلمػػػـ  ،كنكتفػػػي ىنػػػا فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ         

كتعزيػز ، قصد إعػادة الػركح لميثػاؽ األمػـ المتحػدة  ،المتحدة بناءا عمى طمب الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة
                                                           

 521ص،  5551،السياسية ،جامعة القاىرة مركز البحكث كالدراسات ، إصبلح األمـ المتحدة : حسف نافعة  - 1
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    كدكرىػػػا  كذلػػؾ مػػػف خػػبلؿ الدبمكماسػػػية الكقائيػػة ،، إطػػػار الميثػػاؽ كأحكامػػػو  كزيػػادة قػػػدرة األمػػـ المتحػػػدة فػػي

 إذا ألزمت الضركرة ذلؾ. ، في  المحافظة عمى السمـ كبناءه

في مجاؿ  ،5550معرفة أىـ ما جاء في تقرير األميف العاـ سنة ، لذلؾ سنحاكؿ في ىذا الفصؿ         

بخطة السبلـ أك أجندة السبلـ كمعرفة  ،ؽ عميو أك ما يسمىكىك ما يطم ، حفظ السمـ كاألمف الدكلييف

  كمدل تأثيرىا في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف ،  المصطمح الذم ظير حديثا "الدبمكماسية الكقائية "

 لذلؾ قسمنا ىذا الفصؿ إلى مبحثيف كىما : كبناء السبلـ كذلؾ بعد انتياء الصراع.، كصنع السبلـ 

 ماىية الدبمكماسية في القانكف الدكلي .المبحث األكؿ :     

 . الدبمكماسية الكقائية كحفظ السمـ كاألمف الدكلييف المبحث الثاني :   
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 ث األول ـالمبح

 ماهية الدبلوماسية في القانون الدولي

بػذاتيا لرجػاؿ بكجكد ما نسميو بالدبمكماسية ) كمينػة قائمػة ، اعترؼ المجتمع الدكلي ألكؿ مرة رسميا      

عػادة تنظػيـ أكركبػا . كتبعػو مػؤتمر ،  5451محترفيف ( في مؤتمر فيينػا سػنة  فػي أعقػاب ىزيمػة نػابميكف كا 

كتمػػت الممسػػات األخيػػرة فػػي فيينػػا سػػنة ،  5514ك  5455، كمػػؤتمر الىػػام  5454أيكػػس ال شػػابيؿ سػػنة 

5525 . 

ألصػكؿ الممارسػة  ،ى دراسػة تاريخيػة كفنيػةفنا يقـك غالبا عمػ ،أصبحت الدبمكماسية بعد حرب نابميكف     

كالجغرافيػػػا البشػػػرية كالسياسػػػية ، كفػػػف تحريػػػر ، كأصػػػبحت ىنػػػاؾ حاجػػػة إلػػػى عممػػػاء التػػػاريخ  ،الدبمكماسػػػية

كاتسػػػػاع رقعػػػػة اإلمبراطكريػػػػات  التػػػػي تفتحػػػػت حػػػػديثا ،، المعاىػػػػدات الدقيقػػػػة ، كبانفتػػػػاح األسػػػػكاؽ العالميػػػػة 

الدبمكماسػػػية الجديػػػدة مجػػرد تطبيػػػؽ ليػػػذه المعػػارؼ العمميػػػة الحديثػػػة  األكركبيػػة كأسػػػكاقيا العالميػػػة، أصػػبحت

 كاإلدراؾ السميـ في العبلقات بيف الدكؿ . ،باإلضافة إلى استخداـ الفيـ الصحيح

 .المطلب األول :  تعريف الدبلوماسية في القانون الدولي 
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ؤلفػا دبمكماسػيا أك قانكنيػا إال لقد تعرض الكتاب المعاصركف لتعريؼ مصػطمح الدبمكماسػية ، كال نجػد م    

كأشار مػف قريػب أك بعيػد إلػى مفيػـك الدبمكماسػية ، كتفاديػا لمتكػرار سػنحاكؿ التركيػز عمػى جػكىر التعػاريؼ 

 .األكثر دقة تمدة كالمشيكرة مع إبراز المع

حا  التعريػؼ بالدبمكماسػية اصػطبل كفي ىذا السياؽ سنناقش ىذا التعريؼ مف زاكيتػيف ، األكلػى مػف خػبلؿ  

  ا كذلؾ كما يأتي : ؼ بالدبمكماسية مفيكمكالثانية بالتعري

 1الفرع األول : الدبلوماسية اصطالحا :  

 إف مصػػطمح الدبمكماسػػية مػػف المصػػطمحات الدخيمػػة عمػػى المغػػة العربيػػة ، كىػػك مػػف األلفػػاظ الشػػائعة       

عمػػؿ بػػو كشػػاع اسػػتعمالو . فػػي كقتنػػا الحاضػػر ، مثمػػو مثػػؿ أم مصػػطمح دخػػؿ عمػػى المغػػة العربيػػة كجػػرل ال

كالمعنى االصطبلحي لمدبمكماسية لـ يشيد تطكرا كبيرا ، مثمما حصؿ لمفيـك الدبمكماسية كما سيأتي بيانػو 

"  مف كممػة  ، حيث أف مصطمح : " دبمكماسية " يعكد مرجعو التاريخي إلى المغة اإلغريقية كنجده مستمدا

    كثيقػػػة الرسػػػمية الصػػػادرة عػػػف الرؤسػػػاء السياسػػػييف لممػػػدفدبمػػػكف " التػػػي تعنػػػي يطػػػكم مػػػرتيف ، أم يطػػػكم ال

          كتعطػػػي ىػػػذه الكثيقػػػة حامميػػػا امتيػػػازات كحصػػػانات  . 2التػػػي كػػػاف يتكػػػكف منيػػػا المجتمػػػع اإلغريقػػػي القػػػديـ

 مف أجؿ إنجاز ميمة أسندت إليو ، أك القياـ بعمؿ كمؼ بو .          

الػذم يعنػي  ،كثيرا عف معنػاه عنػد الركمػاف ، ممة عند اإلغريؽكال يبعد المعنى االصطبلحي ليذه الك      

الكثػػائؽ الرسػػمية التػػي تنسػػخ عمػػى ألػػكاح معدنيػػة ، كىػػذه األلػػكاح تطػػكم بطريقػػة خاصػػة . كالدبمكماسػػية ذلػػؾ 

مػف أجػؿ تكثيػؽ كتكطيػد  ،تعني الكثيقة التي يتراسؿ بيػا الممػكؾ كالرؤسػاء، المصطمح في مؤداىا كمدلكليا 
                                                           

القاىرة ، ص  ، 5545، 5ط  ، مكتبة جامعة عيف شمس ،كالقنصمية الدبمكماسية قانكف العبلقات  : مدسرحاف عبد العزيز مح - 1
18 . 

 .18ص ، 0111، 5ط  دار النفائس ،األردف ، الفقو السياسي لمحصانة الدبمكماسية ، احمد سالـ محمد باعمر : - 2
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كالبحػػػث فػػػي شػػػؤكنيـ السياسػػػية ، كىػػػي بػػػذلؾ ال تختمػػػؼ كثيػػػرا عػػػف مفيػػػـك الدبمكماسػػػية حػػػديثا  ، عبلقػػػاتيـ 

أنيػا تنطػكم عمػى بنػكد تمػنح السػفراء امتيػازات كحصػانات تعارفػت عمييػا األمػـ ، ككانت أىمية تمؾ الكثيقة 

 كتكاطأت عمييا قيـ العبلقات كالتزاميا .

الدبمكماسػػية مسػػتخرج مػػف كممػػة " دبمكمػػا " ، كىػػذه الكممػػة  أف مصػػطمح، كممػػا يمكػػف التنبيػػو إليػػو          

 . s y  *1ىي التي استعممتيا القكاميس كالمعاجـ الدبمكماسية في العصر الحديث مع إضافة حرفي * 

   قػػد تناقمتػػو المغػػات السػػائدة ، ا المصػػطمح ذكأصػػبحت الكممػػة تكتػػب كتنطػػؽ دبمكماسػػية ،عمػػى أف ىػػ        

ا المصػػطمح إلػػى المغػػات األكركبيػػة، كمػػف الفرنسػػية كاالنجميزيػػة ذانتقػػؿ ىػػ ،كالركمانيػػة فمػػف المغػػة اإلغريقيػػة

 . 2انتقؿ إلى المغة العربية 

   كالدتػػو ذمنػػ ؿ نمػػك المصػػطمحالتػػي تتبعػػت مراحػػ ،ا التػػدرج تناكلتػػو معظػػـ المؤلفػػات الدبمكماسػػيةذكىػػ       

 الممارسة الدبمكماسية المعاصرة .  ك ، في األكساط العممية ، حتى استقراره في شكمو المتداكؿ 

كػاف مػف ضػمف مػا تػـ تدكينػو مقتضػيات العبلقػات  ،فػي صػيغة قانكنيػة، كلما دكنػت قكاعػد القػانكف الػدكلي 

أكؿ اتفاقيػة  ،ـ   5525كالحصانات الدبمكماسية ، كأصبحت بذلؾ اتفاقية فيينػا لمعبلقػات الدبمكماسػية لعػاـ 

ذا مػػا أردنػػا أف نقػػؼ عمػػى البدايػػة التقريبيػػة مصػػطمحا قانكنيػػا، تو رسػػمية تأخػػذ بمصػػطمح الدبمكماسػػية بصػػف كا 

فإف بعض الباحثيف يطمع عمينا برأم مفػاده ، لظيكر مصطمح الدبمكماسية في الدكائر كالمؤسسات الرسمية 

   . 3 ـ  5451، كخاصة في مؤتمر فيينا لعاـ أف المصطمح استعمؿ في بداية القرف الثامف عشر

                                                           

 .15ص  ، 5553، 5ط  ، بيركت ، المنيؿ المبنانيدار  ،تاريخيا كقكانينيا كأصكليا  –الدبمكماسية  : الرضا ىاني - 1

 . 503ص ،  0 ط ، مكتبة لبناف،  معجـ الدبمكماسية كالشؤكف الدكلية : سمكحي فكؽ العادة - 2

 . 138ص  مصر ،دكف طبعة ،  قانكف السبلـ في اإلسبلـ ، منشأة المعارؼ باإلسكندرية ، :الغنيمي محمكد طمعت  - 3



 المتحدة األمم لميثاق وفق ا الدوليين واألمن السلم حفظ مبدأ                                                  األول                الفصل

 

30 

 

 ـ 5143ماؿ مصػطمح الدبمكماسػية ظيػر عػاـ إلى أف أكؿ دليؿ كثػائقي عمػى اسػتع ،أخركيذىب رأم      

فػي عػاـ  استخدمت ألكؿ مرة في المغة اإلنجميزية المكتكبػة  ،كترل المكسكعة األمريكية أف كممة دبمكماسية

 .  1ـ  5352

ع القػػانكف الػػدكلي العػػاـ  ىػػك الػػراجح ، كذلػػؾ ألنػػو يتفػػؽ مػػع بػػدايات تػػدكيف فػػرك ، كيبػدك أف القػػكؿ األكؿ      

  ـ  5351بشػػكمو الحقػػكقي فػػي البلئحػػة المصػػادؽ عمييػػا عػػاـ ، خصكصػػا بعػػدما أقػػر مصػػطمح الدبمكماسػػية 

عممػا بػأف ىػذا التػاريخ ىػك الػذم سػجمتو  ،ك التي قامت بتصنيؼ الدبمكماسييف إلى ثبلثة أصػناؼ ،في فيينا

قػػاؿ إنػػو إلػػى زمػػاف البلئحػػة يرجػػع عيػػد تصػػنيؼ عنػػدما ، المحافػػؿ الدكليػػة ، كىػػك مػػا أكػػده صػػبلح المنجػػد 

 2 الممثميف الدبمكماسييف المتبع في أقطار العالـ إلى يكمنا ىذا .

كفي نظرنا يظؿ القكؿ الثاني مرجكحا ألف ما ذىب إليو صاحبو ىك مجرد ربط لممصطمح بالتاريخ         

           اء العمػػػػػؿ الدبمكماسػػػػػي الحػػػػػديث . الػػػػػذم بػػػػػدأت فيػػػػػو إسػػػػػيامات الدبمكماسػػػػػييف الغػػػػػربييف كأدكارىػػػػػـ، فػػػػػي إثػػػػػر 

دلػػػيبل قكيػػػا ، خصكصػػػا إذا مػػػا كضػػػعنا فػػػي االعتبػػػار أف ربػػػط  كىػػػذا فػػػي اعتقػػػاد الباحػػػث ال يػػػرؽ اف يكػػػكف

ـ ( ، كىػػك مػػا كػػاف  5711الدبمكماسػػية بػػأكؿ بعثػػة دبمكماسػػية بعػػث بيػػا حػػاكـ أمػػارة " ميبلنػػك " إلػػى ) سػػنة 

كظيػكر مػا يسػمى بالدبمكماسػية   ،الدبمكماسػية فػي العصػر الحػديثأكلى أف يرتد إليو أكؿ ظيكر لمصطمح 

 التقميدية .

عنػػػد فقيػػاء المسػػمميف بيػػػذه لػػـ يكػػػف معركفػػا مػػف قبػػؿ، ، فػػػإف ىػػذا المصػػطمح ، كمػػف جيػػة أخػػرل          

يمػي في المغة العربية ، فمـ يقفكا إال عمى ما قالو الدكتكر الغن كقد سعى الباحثكف إليجاد مقابؿ لو المفظة  

                                                           

 .5150 ص ، 5542لبناف ، بيركت ،، 15ط ، ظيفة القنصمية كالدبمكماسية في القانكف كالممارسةالك جابر عاصـ:  - 1

 . 28ص دكف دار نشر ، دكف طبعة ،  ، محؽ بكتاب رسؿ الممكؾ، م فصكؿ في الدبمكماسية : صبلح المنجد - 2
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حيػػػث أف مصػػػطمح " نظػػػاـ  .1 بػػػأف مصػػػطمح الدبمكماسػػػية اسػػػتخدمو العباسػػػيكف بمفػػػظ " نظػػػاـ الحضػػػرتيف "

كي يطمؽ في المغة العربية مقاببل لعديمػو اإلفرنجػي " النظػاـ الدبمكماسػي "    ، الحضرتيف " مصطمح مناسب 

 األخذ بو عمى إطبلقو .كنظر قبؿ ، بحاجة إلى تأمؿ ، كأف اعتماد ىذا المصطمح في المغة العربية 

ربمػػا كػػانكا أكؿ مػػف عرفػػكا طريقػػة منشػػأة ، إف اإلغريػػؽ كالركمػػاف  ،كفػػي ىػػذا الصػػدد يمكػػف القػػكؿ          

التػػي كانػػت تػػزكد بيػػا السػػفراء عنػػدما ترسػػميـ  ،كأطمقػػكا لفظػػة دبمكماسػػية عمػػى الكثيقػػة، لمعمػػؿ الدبمكماسػػي 

قامػة العبلقػات السػممية ، كىػذه الكثيقػة كانػت كمد جسػكر ا، بقصد التفاكض  ،إلى دكلة ما دكليـ  لتعػاكف كا 

  تعطي بدكرىا حامميا حصانة دبمكماسية.

 ثـاني : الدبلوماسيـة مفهومهـا الفرع ال 

ذا مػا نظرنػا إلػى تعريفػات أسػاتذة القػانكف          لقد اختمفت عبارات المؤلفيف في تعريفيـ لمدبمكماسػية ، كا 

مانعػا ك فإننػا ال نجػد تعريفػا جامعػا ، الذيف تعػد الدبمكماسػية مجػاؿ اختصاصػيـ  ،الدكلي ك العبلقات الدكلية

 .2لمدبمكماسية 

لػػؾ االخػػتبلؼ يظػػؿ فػػي نطػػاؽ المفػػظ كالعبػػارة ، كلػػيس فػػي المػػدلكؿ ، أف ذكلكػف ممػػا يجػػب التنبيػػو إليػػو        

           التػػػػي قيمػػػػت ،بعػػػػد التقصػػػػي كالتتبػػػػع كالنظػػػػر فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف التعريفػػػػات، كالمفيػػػػكـ ، حيػػػػث يمكػػػػف القػػػػكؿ 

 الذم خضع لو التعريؼ .،  يخضع لظركؼ المكاف كالزماف،أف مفيـك الدبمكماسية ، في الدبمكماسية 
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بحسػػب الكاقػػع المعػػاش ، كبحسػػب رؤيػػة البػػاحثيف ، لػػذلؾ نجػػد التعريػػؼ يتشػػكؿ كيتقمػػب بػػيف ألفػػاظ مختمفػػة 

ض فػػي تقصػػي كػػؿ التعريفػػات ، كلكػػف كالمتخصصػػيف فػػي مجػػاؿ السياسػػة كالدبمكماسػػية ، كلػػذلؾ فمػػف نخػػك 

 في األكساط الدبمكماسية نظريا كعمميا.                                                           ،نأخذ بأكثرىا شيرة كأكسعيا قبكال

إلػى قػكؿ معاكيػػة  ،قبػؿ اسػتعراض آراء شػراح القػػانكف الػدكلي، يجػب اإلشػػارة  ، كفػي ىػذا المضػمار        

ي سفياف "رضي اهلل عنو" ، عندما أكجز تعريؼ الدبمكماسية في مقكلتو المشيكرة " لػك أف بينػي كبػيف بف أب

ف شػػدكىا أرخيتيػػا"  الشػػييرة ، حيػػث تتضػػمف ىػػذه المقكلػػة . النػػاس شػػعرة مػػا انقطعػػت إذا أرخكىػػا شػػددتيا كا 

تتميػػز بالدقػػة كالمركنػػة  كصػػفا دقيقػػا لمعبلقػػات التػػي تقػػكـ بػػيف البشػػر ، مشػػبيا الدبمكماسػػية بالشػػعرة ، حيػػث

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .كعدـ انقطاعيا حتى كلك كانت معمقة عمى شعرة ،كالحرص عمى استمرار ىذه العبلقات 

سػمية بػيف حككمػات فػي إدارة العبلقػات الر  ،الدبمكماسية بأنيا استخداـ الػذكاء كالحنكػة "ساتك " كيعرؼ      

 الدكؿ المستقمة .

           ق ( الػػػػػذم قػػػػػاؿ :  5048ـ ،  5422أكجػػػػػز تعريػػػػػؼ لمدبمكماسػػػػػية تعريػػػػػؼ رفيػػػػػر )  كلعػػػػػؿ أحكػػػػػـ ك      

بصػػبلت ، كسػع كأعمػؽ معرفػة فيػي عمػـ فيمػا يتعمػؽ باكتسػاب أ ،الدبمكماسػية ىػي عمػـ كفػف فػي آف كاحػد" 

كػي يقػـك بأعبػاء ميمػة لالدكؿ السياسية كالحقكقيػة بعضػيا لػبعض ، كىػي فػف ألف الممثػؿ السياسػي يحتػاج 

 1."إلى مكىبة خاصة ليستشؼ بيا األمكر مع مبلحظة دقيقة يستنبط بيا األشياء، تصريؼ األمكر الدكلية 

       مػا قالػو رفيػر ، فيػذا الػدكتكر جمػاؿ بركػات يقػكؿ : كنجد مػف البػاحثيف العػرب مػف يتفػؽ تعريفػو مػع       

كتبػػػادؿ البعثػػػات كتسػػػػكية ، " إف الدبمكماسػػػية عمػػػـ كفػػػف ، عمػػػػـ يػػػدرس كيفيػػػة إدارة كتنظػػػيـ تمػػػػؾ العبلقػػػات 
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الخبلفات كىػي فػف يعكػس أسػمكب ممارسػة العبلقػات الدبمكماسػية بكسػاطة السػفراء كالمبعػكثيف كػؿ بطريقتػو 

 .1الخاصة 

أدكات العمػػػػؿ  الدبمكماسػػػػي  ،نػػػػاؾ مػػػػف عػػػػرؼ الدبمكماسػػػػية بنظػػػػرة عصػػػػرية مضػػػػمنا فػػػػي تعريفػػػػوكى       

المعاصر كىك ما جاء في معجـ الدبمكماسية كالشػؤكف الدكليػة إذ عرفػت بأنيػا " مجمكعػة القكاعػد كالمبػادئ 

      إتباعيػػػا  كالمنظمػػػات الدكليػػػة كاألصػػػكؿ الكاجػػػب،الدكليػػػة التػػػي تيػػػتـ بتنظػػػيـ العبلقػػػات القائمػػػة بػػػيف الػػػدكؿ 

كفػػػػؽ إجػػػػراء المفاكضػػػػات  ،كالتكفيػػػػؽ بػػػػيف مصػػػػالح الػػػػدكؿ المتباينػػػػة ،فػػػػي تطبيػػػػؽ أحكػػػػاـ القػػػػانكف الػػػػدكلي

كىػػك تعريػػؼ شػػائع االسػػتعماؿ فػػي حقػػؿ ." كاالجتماعػػات كالمػػؤتمرات الدكليػػة كعقػػد االتفاقيػػات كالمعاىػػدات 

كأنيػػػػا ، دكليػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ المفاكضػػػػات الدبمكماسػػػػية كمػػػػا عرفتيػػػػا قػػػػكاميس المغػػػػة بأنيػػػػا " إدارة العبلقػػػػات ال

كاف الدبمكماسػػػػية ىػػػػي عمػػػػؿ  ، قػػػػات عػػػػف طريػػػػؽ السػػػػفراء كالمبعػػػػكثيفاألسػػػػمكب الػػػػذم تسػػػػكم بػػػػو ىػػػػذه العبل

جػػػػػراء ، الدبمكماسػػػػػي كفنػػػػػو ، كىػػػػػي كػػػػػذلؾ مػػػػػا يمارسػػػػػو مػػػػػف ميػػػػػارة  كحػػػػػذؽ فػػػػػي إدارة العبلقػػػػػات الدكليػػػػػة كا 

  ."المفاكضات

يجػاز بعضػيـ اآلخػر فيػو ، ريػؼ كرغـ إسياب بعض الباحثيف فػي التع         فػإف مفيػـك الدبمكماسػية ،  كا 

بأنيػػا كظيفػػة  ،لمدبمكماسػػية " حسػػف صػػعب "ال يػػزاؿ يتشػػكؿ كيتطػػكر بحسػػب رؤيػػة البػػاحثيف ، فمػػثبل ينظػػر

كىػػك تعريػػؼ شػػامؿ  ، ك تػػاريخ كمؤسسػػة كمينػػة، فيػػرل أنيػػا عمػػـ كفػػف كقػػانكف  ،بجانػػب ككنيػػا عممػػا كفنػػا

  . 2تدخؿ في اختصاص العمؿ الدبمكماسي المعاصرلمجمكعة مف العبلقات التي 
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تمثيػؿ السػمطات كمصػالح الػببلد لػدل الحككمػات كالقػكل األجنبيػة، كالعمػؿ فػف  ىػيالدبمكماسية  ك         

عمى اف تحتـر ، كاال تنتيؾ كال يستياف بييبة الدكلػة فػي الخػارج .كمتابعػة المفاكضػات السياسػية بتعميمػات 

 . 1ير الدبمكماسية ، يجب  تعمـ أصكليا كعمـ كالكشؼ عف خفاياىا كفف الحككمة . زمف اجؿ تطك 

تعنػي مػا يقصػده شػخص فػي لحظػة  ،ككممة دبمكماسػية ليػا عػدة معػاني ، فيػي عنػد البػاحثيف كالكتػاب     

كؽ معينػػػة مثػػػؿ السياسػػػة الخارجيػػػة  كالتفػػػاكض  كالسػػػمؾ الدبمكماسػػػي كالعبلقػػػات الدكليػػػة ، أك ببسػػػاطة الػػػذ

 .كالبراعة 

 .المطلب الثاني : أشكال الدبلوماسية و أنواعها في القانون الدولي 

لقػػد عرفػػت الحضػػارات أك المػػدنيات األكلػػى لمبشػػرية ،الدبمكماسػػية ،كعممػػت عمػػى تطكيرىػػا كانتظاميػػا        

بػػػؿ إف  ،ممارسػػػتيا كمعرفتيػػػا عمػػػى الحضػػػارات أف الدبمكماسػػػية لػػػـ تقتصػػػر غيػػػر ، كتقميػػػد كأسػػػمكب كمػػػنيج

 البشرية البدائية كالقبائمية كانت قد عرفتيا مف قبؿ .   الجماعات 

قػػػد عرفػػػت االتصػػػاالت الدبمكماسػػػية كسػػػمكؾ ، كانػػػت الجماعػػػات البشػػػرية ، ففػػػي العصػػػكر القديمػػػة        

 ذات طػابع دكلػي بػيف الشػعكب ، ككسيمة لمتفاىـ ، كمع التطكر سارت ىذه االتصاالت نحك إقامػة عبلقػات 

شػيدت عػدة أشػكاؿ ، لػذلؾ فػاف الدبمكماسػية  إلػى الحالػة المدنيػة.، الحالػة البدائيػة خاصة عنػد انتقاليػا مػف 

إلى غاية ظيكر المجتمع الدكلي ، أك التنظيـ  ،كذلؾ حسب تطكر الحضارات كالجماعات البشرية، كأنكاع 

 سػػنتطرؽ فػػي ىػػذا المطمػػب إلػػى عػػدة أشػػكاؿ التػػي عرفتيػػا، الػػدكلي بمظيػػره الحػػديث . كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               الدبمكماسية منذ القدـ إلى غاية يكمنا ىذا .                                                                                   

 : دبلوماسية البوارج  الفرع األول 

                                                           
  PAUL Genet, traité de diplomatie et de droit diplomatique,paris 1931 p460 
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كالتػػػػي تعتمػػػػد فػػػػي تحقيػػػػؽ أىػػػػدافيا ال عػػػػف طريػػػػؽ  ، تسػػػػمية حديثػػػػة لدبمكماسػػػػية القػػػػكةكىػػػػي مجػػػػرد         

نمػػػػا تعتمػػػػد أ ساسػػػػا عمػػػػى التيديػػػػد باسػػػػتخداـ القػػػػكة        المفاكضػػػػة كال عػػػػف طريػػػػؽ الطػػػػرؽ السػػػػممية األخػػػػرل ، كا 

كانت تحشد لتابعة ليا ، ك تحرؾ األساطيؿ الحربية ا، حيث كانت بريطانيا أك ألمانيا أك باستخداميا فعبل ، 

 ى قبكؿ التنازؿ كالرضا بمطالبيا .    إلرغامو عم ، اجؿ الضغط كالتأثير عمى الخصـ األقؿ قكةالجيكش  مف 

ىػػذه الدبمكماسػػية فػػي الصػػيف خػػبلؿ ، مثػػؿ بريطانيػػا ك الكاليػػات المتحػػدة ، كقػػد اسػػتعممت الػػدكؿ العظمػػى   

   .1الثبلثينيات مف القرف الحالي

 سػػكاء كانػػت دبمكماسػػية البػػكارج ، أك األسػػاطيؿ الحربيػػة ، ميات ىػػذه الدبمكماسػػية كميمػػا اختمفػػت تسػػ       

إلػػى أسػػكأ أنػػكاع الدبمكماسػػية ، دبمكماسػػية القيػػر ك اإلرىػػاب القائمػػة عمػػى  دبمكماسػػية القػػكة ، فكميػػا تشػػير أك

كمثػاؿ   كاألخر بيف الحيف ، تطؿ برأسيا إلى عيدنا ىذا ، التخكيؼ كالتيكيؿ . كما زالت ىذه الدبمكماسية 

ذلؾ حشد أساطيؿ الدكؿ الغربية في الخميج العربي أثناء الحرب العراقية اإليرانية ، كنػكع مػف أنػكاع التػأثير 

عمى إيراف كإلببلغ رسالة معينة ، كمازاؿ التمكيح بيذه الدبمكماسية إلى غاية كتابة ىتو السطكر سكاء عمػى 

 أك عمى الدكؿ العربية مثؿ سكريا بحجة إرساء الديمقراطية .     إيراف بحجة امتبلكيا لمسبلح النككم اليكـ ،

 الفرع الثاني : الدبلوماسية الثنائية والدبلوماسية المتعددة األطراف  

كمػػف اتصػػاالت ثنائيػػة ، مػػف عبلقػػات مباشػػرة  ،ىػػي مػػا يقػػكـ بػػيف دكلتػػيف،الدبمكماسػػية الثنائيػػة             

كىػػي تعتبػػر الدبمكماسػػية  مباحثػػات تػػدكر بػػيف دبمكماسػػيييا أك ساسػػتيا.عبػػر تمثيميمػػا الدبمكماسػػي ، أك فػػي 

كالتعمػؽ فػي دراسػة المكضػكعات أك المشػاكؿ  ، التي تعتمد عمى الكقت كالصبر كالػنفس الطكيػؿ، التقميدية 

كىػػػي تتػػػيح ،، دكف عجمػػػة أك عمنيػػػة كتعكػػػؼ عمػػػى حميػػػا بطريػػػؽ المفاكضػػػات اليادئػػػة التػػػي تعنػػػي البمػػػديف،
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كسمسػمة مػػف الصػداقات الكاسػػعة  ، إلقامػة عبلقػػات إجتماعيػة عميقػة الجػػذكر، اسػيي البمػػديف الفرصػة لدبمكم

نمػا ال تمػانع  ،التي تساعد عمى تقريب كجيات النظر كليست المؤتمرات ىدفا أصػيبل لمدبمكماسػية الثنائيػة كا 

 . ىذه الدبمكماسية في طرؽ سبيؿ المباحثات الثنائية

حيػػث عقػػد مػػؤتمر  ،فقػػد ظيػػرت بعػػد ىزيمػػة نػػابميكف بكنػػابرت ،ددة األطػػراؼأمػػا الدبمكماسػػية المتعػػ         

ككضع أسس  ،بيدؼ إعادة إقامة النظاـ في أكركبا ،حضره عدد كبير مف دكؿ أكركباك  ، 5451فيينا سنة 

أىػػـ بشػػائر الدبمكماسػػية المتعػػددة األطػػراؼ كتبػػع ىػػذا ، كيعتبػػر ىػػذا المػػؤتمر  االسػػتقرار كالسػػبلـ العػػالمي ،

 5513ك  5455، كمؤتمر الىام سنة  5412مؤتمر باريس ،5454مر مؤتمر" ايكس ال شابيؿ"سنة المؤت

 .1فدخمت أكركبا عصر الدبمكماسية المتعددة األطراؼ

دخػػؿ  كبعػػد إنشػػاء عصػػبة األمػػـ، كعقػػب الحػػرب العالميػػة األكلػػى،،  5501 بعػػد مػػؤتمر فيرسػػام سػػنة      

 مف أكسع أبكابيا. طراؼ(العالـ دبمكماسية المؤتمرات )متعددة األ

تختمػػؼ عػػف الدبمكماسػػية الثنائيػػة ، )المػػؤتمرات( المتعػػددة األطػػراؼ، كالمبلحػػظ أف طبيعػػة الدبمكماسػػية     

عمػػى عكػػس الدبمكماسػػية الثنائيػػة ، مػػف جانػػب القػػائميف عمػػى الدبمكماسػػية ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ سػػرعة الحركػػة 

 لطكيؿ .التي تعتمد أساسا عمى المفاكضات اليادئة كالنفس ا

 

 : دبلوماسية السالم أو دبلوماسية التنظيم الدولي الحديث الفرع الثالث

الػػذم يعنػػى بدراسػػة كتشػػجيع ، بأنيػػا ذلػػؾ الفػػرع مػػف الدبمكماسػػية  ،تعػػرؼ دبمكماسػػية التنظػػيـ الػػدكلي        

شػأنيا تشػجيع كالتػي مػف  ،كالتكافؿ الجماعي، التي تستيدؼ زيادة التعامؿ الدكلي ، اإلجراءات كالسياسات 
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فػػػي كػػػؿ جكانػػػب العبلقػػػات ،  تبػػػادؿكشػػػعكر اإلعتمػػػاد الم كتقكيػػػة شػػػعكر اإلنتمػػػاء إلػػػى المجتمػػػع اإلنسػػػاني ،

 ىك إستتباب الطمأنينة كحفػظ السػمـ كاألمػف، كاليدؼ مف تطبيؽ كنجاح دبمكماسية التنظيـ الدكلي  الدكلية.

  .في شتى ربكع العالـ

 ، كاقتصػػاديا ، كاجتماعيػػا كفنيػػا  ب مػػا بػػيف الشػػعكب كالػػدكؿ سياسػػيالمتقريػػ، تسػػعى ىػػذه الدبمكماسػػية       

إلػػى اختيػػار الػػدكؿ  ،كتطبيقيػػا بالشػػكؿ السػػميـ، كبيػػذه الدبمكماسػػية  ،بأمػػؿ أف يػػؤدم األخػػذ بيػػذه السياسػػات

 ذاتيا سبيؿ إقامة حككمة عالمية .

    فػػػي مػػػؤتمرات كػػػؿ  ، الحديثػػػة فػػػي األزمنػػػة ،بػػػدأ الغػػػرس األكؿ لدبمكماسػػػية السػػػبلـ أك التنظػػػيـ الػػػدكلي     

، ثػػـ بإقامػػة  5513ك 5455، كمػػؤتمر الىػػام سػػنة 5454كايكػػس ال شابيؿ"سػػنة ،  5451مػػف فيينػػا سػػنة 

في جنيػؼ مثػؿ ىيئػة البريػد  ،. ككاكب ىذه الخطكات إقامة أكؿ منظمات دكلية حديثة 5501عصبة األمـ 

تفتحػػت براعمػػو بإقامػػة ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة عػػاـ الػػدكلي كغيرىػػا مػػف الييئػػات . كقػػد نمػػا ىػػذا الغػػرس األكؿ ك 

 كمجمكعة فركعيا كتنظيماتيا المختمفة . 5571

 : 1 نيا ؼ كجكد ىيئة األمـ المتحدة  منىناؾ عدة مظاىر التساع نشاط دبمكماسية التنظيـ الدكلي بخبل   

المػػػػؤتمر المنظمػػػػات الدكليػػػػة التػػػػي تقتصػػػػر عضػػػػكيتيا عمػػػػى جانػػػػب محػػػػدكد مػػػػف الػػػػدكؿ : منظمػػػػة  -    

 مجمكعة دكؿ الككمكنكلث .ك حركة عدـ االنحياز ك اإلسبلمي 

مؤتمرات األمف ك المؤتمرات الحككمية كالرسمية كمؤتمرات بعض الدكؿ أك مؤتمرات كزراء الخارجية  -   

 األكركبي .
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 السػػػكؽ األكركبيػػػة ،المنظمػػػات اإلقميميػػػة السياسػػػية أك العسػػػكرية أك االقتصػػػادية مثػػػؿ : حمػػػؼ النػػػاتك  - 

 جامعة الدكؿ العربية . كمنظمة الكحدة اإلفريقية  ، كالمشتركة 

 المنظمات كالييئات غير الحككمية مثؿ : ىيئة العفك الدكلية جمعيات حقكؽ اإلنساف . - 

في حيف أف ىناؾ أشػكاؿ أخػرل ، التي عرفيا المجتمع الدكلي ، ىذه أىـ أنكاع كأشكاؿ الدبمكماسية      

التػػػػي جػػػػاءت عمػػػػى يػػػػد دكؿ عػػػػدـ االنحيػػػػاز فػػػػي أكاخػػػػر  ، ماسػػػػية عػػػػدـ االنحيػػػػازلمدبمكماسػػػػية مثػػػػؿ دبمك 

فمػػػػـ تػػػػدخؿ الحػػػػربيف  ،مثػػػػؿ سكيسػػػػرا المعركفػػػػة بحيادىػػػػا التػػػػاريخي، الخمسػػػػينيات ، كدبمكماسػػػػية الحيػػػػاد 

العالميتيف ، كلـ تساعد الطرفيف ، كاحتـر الطرفاف حيدىا بالمثؿ كبيذا حققت مكاسب سياسية كاقتصادية 

 حيث نبلحظ أف معظـ الييئات كالمنظمات العالمية مقرىا جنيؼ بسكيسرا .  ، بمكماسيتيا مف خبلؿ د

باإلضافة إلى الدبمكماسػية الشػعبية كالدبمكماسػية البرلمانيػة كالديمقراطيػة كىنػاؾ دبمكماسػية المعكنػات كىنػاؾ 

 .1دبمكماسية الرئاسية كدبمكماسية القمـ  

 لمعاصرة وخصائصهاالمطلب الثالث : تطور الدبلوماسية ا

 .خصائص ىتو الدبمكماسية إلى ثـ نتطرؽ ،تطكر الدبمكماسية المعاصرة أكال ،نتناكؿ في ىذا الصدد

 ول : تطور الدبلوماسية المعاصرة الفرع األ     

في تطكر الدبمكماسية ، كتعبير عف المرحمة الثانية ، يستعمؿ مصطمح الدبمكماسية المعاصرة           

المرحمة األكلى كىي مرحمة الدبمكماسية التقميدية التي بدأت ، لتي تشمؿ إلى جانب ىتو المرحمة ا الحديثة 

مع العصكر الحديثة . بمعنى أف الدبمكماسية الحديثة مرت بمرحمتيف كىما مرحمة الدبمكماسية التقميدية 
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كتتميز أيضا باألسمكب كثابتة ، تتميز األكلى بأنيا دائمة كمستقرة ، كمرحمة الدبمكماسية المعاصرة 

. كاستمرت حتى القرف الثامف عشر أك األمير أك الممؾ ، الشخصي كالسرم المرتبط بشخص الحاكـ 

كتقكية االتجاه نحك الحياة البرلمانية ، كمنذ القرف التاسع ، حيث أخذت باألفكؿ مع قياـ الممكية الدستكرية 

الدبمكماسية التغيير كذلؾ مف خبلؿ انتقاؿ  ادربدأت بك ،  5451كخصكصا منذ معاىدة فيينا ، عشر 

بقيادة الحككمة المسؤكلة أماـ البرلماف ، كما ، إلى دبمكماسية شعبية ، الشخصية بقيادة الممؾ أك الحاكـ 

 تعديؿ األسمكب الدبمكماسي  أخذ يساعد عمى ،لصالح الحياة البرلمانية، أف التغيير في مراكز السمطة 

ط بتطكر أشكاؿ التنظيـ السياسي كاستمر حتى الحرب العالمية األكلى ، كارتب ،ىذا التطكر كاف بطيئا 

كما كانو ارتبط بتطكر كنمك  ، الذم بدأ يتحرؾ ضد أسمكب الدبمكماسية السرية، كبازدياد اثر الرأم العاـ 

 إلى المنظمات الدكلية كاإلقميمية.، كسائؿ االتصاؿ كالمكاصبلت كانتقاؿ العمؿ الدبمكماسي 

كما أسفرت عنو مف أحداث ، فتحت عيدا ، يمكف القكؿ ، إذف ، إف الحرب العالمية األكلى         

  لبلنتقاؿ إلى أسمكب دبمكماسي جديد يرتكز ، جديدا في تطكر الدبمكماسية ، كشكمت محطة أساسية 

ي التقميدم الذم التي تعتبر حديثة مقارنة باألسمكب الدبمكماس ،عمى بعض المبادئ كالقكاعد الديمقراطية

إف ممارسة أسمكب ، عمى دبمكماسية شخصية كارستقراطية كسرية ، حتى أف البعض ذىب لمقكؿ  يرتكز 

   ىك السبب األقكل في قياـ كنشكء كاستمرار المنازعات الدكلية ،الدبمكماسية التقميدية القائـ عمى السرية 

ىي نتيجة لفشؿ الدبمكماسية التقميدية ، آثار كأىكاؿ كما خمفتو مف  ،إذ أف الحرب العالمية األكلى كتفجرىا 

 . 1 التي فشمت في استبعاد كتدارؾ ىذا النزاع الدكلي
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بدأت االتجاىات تميؿ لئلقبلع عف ىذه الدبمكماسية الشخصية كالسرية ، كاعتماد أسمكب ، مف ىنا       

          السمـ كاألمف الدكلييفافظة عمى يعمؿ مف اجؿ إشاعة السبلـ كالمح ،جديد في خكض المفاكضات

 أم تبني أسس جديدة يقكـ عمييا التعامؿ الدكلي .      

ك مفتكحة كاإلقبلع عف سياسة المعاىدات كاالتفاقيات  ،العتماد دبمكماسية عمنية، فبدأت الدعكة      

بمكماسي العمؿ الدالسرية . ىذا التكجو نحك دبمكماسية مكشكفة ميد الطريؽ لبداية مرحمة جديدة مف تطكر 

      التي مازالت تتطكر كتستمر منذ نياية الحرب العالمية األكلى، طمؽ عمييا بالدبمكماسية المعاصرة أ

        تجسد مف خبلؿ الدعكة التي طرحيا كؿ ، العاـ نحك دبمكماسية جديدة  ، ىذا التكجو آلفكحتى ا

 .     1يكية لينيف ككلسكفمف رئيسي ركسيا االشتراكية كالكاليات المتحدة األمر 

كتطكرت الدبمكماسية  العمنية أم المعاصرة ، مف خبلؿ ظيكر عصبة األمـ التي قررت في مادتيا      

       ضركرة تسجيؿ كؿ معاىدة أك التزاـ دكلي قامت بعقده أية دكلة عضك في عصبة األمـ . 54رقـ 

التي بظيكرىا بدأت تشجع عمى األسمكب  ، 510قـ كظيكر ىيئة األمـ المتحدة مف خبلؿ ميثاقيا كالمادة ر 

الديمقراطي في ممارسة الدبمكماسية ، خاصة بعد ما أجمعت الدكؿ عمى تكميؼ ىيئة األمـ المتحدة لمقياـ 

ذلؾ بصدكر اتفاقية فيينا لمعبلقات ، ك بتنظيـ قكاعد الدبمكماسية كتقنيتيا ، حيث تكممت محاكلتيا بالنجاح 

كاف قد ساعد عمى ، كاإلقميمية ، كما أف ظيكر العديد مف المنظمات الدكلية ،   5525الدبمكماسية عاـ 

أم الدبمكماسية العمنية كالمكشكفة ، كأصبحت ىذه ، تقكية االتجاه نحك اعتماد الدبمكماسية المعاصرة 

 المنظمات تقيـ البعثات الدبمكماسية الدائمة كالمؤقتة التي تتمتع بالحصانات كاالمتيازات .

 الفرع الثاني : خصائص الدبلوماسية المعاصرة    
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كباألسمكب السرم ككانت  ،بالطابع االرستقراطي ، لقد تميزت الدبمكماسية التقميدية بشكؿ عاـ        

كاقتصادم متجانس ، كلكف مع بداية القرف العشريف كخاصة منذ ، كأيدلكجي ، تمارس في كسط سياسي 

     تأخذ منحى أخر ، ال سيما في ظؿ التغيرات ، ، بدأت الدبمكماسية أكاخر الحرب العالمية األكلى 

كحركات التحرر مف االستعمار . كىكذا أخذت الدبمكماسية  ،التي بدأت تحصؿ عمى صعيد الثكرات

المعاصرة تتطكر صمف كسط دكلي متنكع األنظمة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ، كقائـ عمى عدد 

مما جعؿ ىذا التطكر في الدبمكماسية المعاصرة يتسـ بعدة سمات ة ، ت الدكلية كاإلقميميكبير مف المنظما

 كخصائص نكجزىا كاألتي :   

انفتاح عيد الدبمكماسية المكشكفة أك العمنية التي بدأت مع الحرب العالمية األكلى كالتي دشنت مرحمة  -

 ياسة الدكلية كأحداثيا .جديدة ، سمح لمرأم العاـ أف يتدخؿ كيؤثر في مجريات الس

تعػػد الدبمكماسػػية المعاصػػرة تجػػرم أك تمػػارس فػػي كسػػط سياسػػي أك أيػػدلكجي متجػػانس الجانػػب ، بػػؿ   -

أصػػبحت تجػػػرم كتمػػػارس فػػػي كسػػػط متعػػػدد كمتنػػكع األنظمػػػة السياسػػػية كاالقتصػػػادية ممػػػا دفػػػع بالعبلقػػػات 

       كفة لتحتػػػػؿ األىميػػػػة القصػػػػكلالدكليػػػػة نحػػػػك مزيػػػػد مػػػػف االسػػػػتقطاب كدفػػػػع بالدبمكماسػػػػية المعاصػػػػرة المكشػػػػ

  . 1 في مسار العبلقات الدكلية المتشابكة كالمتداخمة في العديد مف أكجو الحياة المعاصرة

إف تطكر العبلقات الدكلية ، كتطكر كظائؼ الدكلة ، كتدخميا في عدة مجاالت ، باإلضافة إلى تطكر  -

الحيػػاة تقريبػػا ، كجعػػؿ ميػػداف العمػػؿ الدبمكماسػػي كسػػائؿ االتصػػاؿ كاالنتقػػاؿ ، دفػػع إلػػى تػػدكيؿ كػػؿ أكجػػو 

   ك الكظيفػػػة الرئيسػػػية لمدبمكماسػػػية يتسػػػع لمميػػػداف االقتصػػػادم كالتكنكلػػػكجي ، كلػػػـ يعػػػد التمثيػػػؿ السياسػػػي ىػػػ

بػؿ أصػػبحت ىػذه الكظيفػػة الدبمكماسػية متشػػعبة كمتداخمػة فػػي عػدة مجػػاالت أكسػع مػػف السػابؽ . كبالتػػالي 
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دارة العبلقات الدكلية إحدل الكسائؿ في تنفيذ السياسة الأصبحت الدبمكماسية المعاصرة               بعد أفخارجية كا 

 كانت الدبمكماسية فيما مضى الكسيمة األساسية ، إذ لـ تكف الكسيمة الكحيػدة فػي تنفيػذ السياسػة الخارجيػة
1  . 

 ة العمػؿ الدبمكماسػي ر كظيفػإف تطكر كظائؼ الدكلة كاتساع تدخميا في شتى المياديف ، أدل إلى تطك  -

حيػػث أصػػبح الدبمكماسػػي اليػػـك مكظفػػا بكػػؿ معنػػى الكممػػة يخضػػع لمبػػادئ الكظيفػػة العامػػة كيتمتػػع بمزايػػا 

السمؾ الخارجي .كىك رجؿ اختصاص ككفاءة كىك في نفس الكقت بحاجػة دائمػة ليػذا االختصػاص نظػرا 

   2لتطكر العبلقات الدكلية كتشبعيا كتنكعيا

ي العمؿ الدبمكماسي كفي الدبمكماسية المعاصػرة بصػفة اشػمؿ دفػع إلػى نشػكء كقيػاـ  ىذا التطكر العاـ ف -

بعثػات خاصػػة مؤقتػػة إلػى جانػػب البعثػػات الدبمكماسػية الدائمػػة ، كمػػا دفػع إلػػى نشػػكء كقيػاـ بعثػػات معتمػػدة 

 لدل المنظمات الدكلية كاإلقميمية .

ف دبمكماسية دائمة إلى نكعة ، فملقد أصبحت الدبمكماسية اليكـ تكتسي صكرا مختمفة كمت       

خاصة مؤقتة ، مف دبمكماسية ثنائية قائمة بيف دكلتيف إلى دبمكماسية ثبلثية كمتعددة  دبمكماسية

قميمية كحتى تنظيمات سياسية كعسكرية .  األطراؼ قائمة بيف دكؿ كمنظمات دكلية كا 

ع أغراضيا بتعدد كتنكع مصالح كتتعدد كتتنك ، كضمف ىذه األشكاؿ تتطكر الدبمكماسية ككظائفيا    

       العبلقات الدكلية ، ظاىرة ميمة  الدكؿ كاألطراؼ الدكلية حيث برزت ، كألكؿ مرة في تاريخ
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 كالكظائؼ  كىي الكصكؿ إلى إقرار نظاـ دبمكماسي مكحد القكاعد كمتنكع االتجاىات كاألشكاؿ

      كمعتمدة كممزمة لمدكؿ األعضاء  كأصبحت أشكاؿ العبلقات الدبمكماسية مقننة كقكاعدىا منظمة

 في ىيئة األمـ المتحدة ، كالتي كقعت كصدقت عمى االتفاقيات التي تنظـ القكاعد الدبمكماسية .

: " مجموعة القواعد واألعراف الدولية واإلجراءات والمراسم كختاما نقكؿ أف الدبمكماسية عبارة عف 

أشخاص القانون الدولي أي الدول والمنظمات الدولية والشكميات التي تهتم بتنظيم العالقات بين 

والممثمين الدبموماسيين ، مع بيان مدى حقوقهم وواجباتهم وامتيازاتهم وشروط ممارستهم مهامهم 

الرسمية واألصول التي يترتب عميهم إتباعها لتطبيق أحكام القانون الدولي ومبادئه ، والتوفيق بين 

، وفن إجراء المفاوضات السياسية في المؤتمرات واالجتماعات  مصالح الدول المتباينة كما هي

   1الدولية وعقد االتفاقات والمعاهدات "
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 اني ـالمبحث الث

 ائية وحفظ السلم واألمن الدوليينالدبلوماسية الوق

الدكلية، كىك  يعتبر النزاع المسمح، سكاء كاف دكليا أك غير دكلي، مف ثكابت كمعطيات العبلقات      

 يف الجماعات داخؿ الدكلة الكاحدةيعتبر المرحمة القصكل لظاىرة الصراع بيف الدكؿ فيما بينيا، أك ب

  مف ثكابت كأساسيات العبلقات الدكلية أيضا .، كيعتبر حفظ السمـ كاألمف الدكلييف 

المسمحة كاء النزاعات إلى العمؿ عمى احت، كمختمؼ المنظمات الدكلية  ،لذلؾ سعت مختمؼ الدكؿ      

كي ال تصؿ إلى مرحمة استعماؿ ، إلى الحيمكلة دكف تفاقـ الصراعات الدكلية كالداخمية أك ، حاؿ اندالعو 

 أك التيديد باستعماليا، كبالتالي تيديد السمـ كاألمف في المجتمع الدكلي .، القكة العسكرية 

 كالقانكف الدكلي، لعبلقات الدكلية ة في تاريخ اعبلمة فارق، لقد شكمت الحرب العالمية الثانية       

ىيئة األمـ المتحدة كاستجابة  لبشرية التي نجمت عنيا، جاء إنشاءفبالنظر إلى حجـ الدمار كالخسائر ا
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لمتحدم الذم كاجيو العالـ إباف ىذه الحرب، كىك تحدم بقاء العنصر البشرم عمى كجو األرض، ، مباشرة 

عبر التحريـ المطمؽ ، ىك الحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف ، األمـ المتحدة فكاف أىـ مبدأ مف مبادئ 

 لمجكء إلى القكة المسمحة في العبلقات الدكلية.

ذا كانت مرحمة الحرب الباردة        التي تميزت بسيادة إستراتيجية الردع المتبادؿ بيف القكتيف ، كا 

مف شأنيا القضاء عمى الحياة عمى األرض، فإف ، ثة قد حالت دكف اندالع حرب عالمية ثال، العظمييف 

عبارة عف أعراض مرضية كالتي كانت في الغالب،  ،ذلؾ لـ يمنع ظيكر العديد مف الصراعات الدكلية 

      في إطار الحرب بالككالة.        ، كالكاليات المتحدة األمريكية  السكفيتياالتحاد لمصراع بيف 

ة ما عرؼ بالنظاـ الدكلي مرحم، كدخكؿ العبلقات الدكلية ، ة الحرب الباردة إضافة إلى ذلؾ، فنياي     

كالنزاعات المسمحة. ففي مقابؿ انحسار  ،  قد تمخض عنو تغير نكعي في نمط الصراعات الدكليةالجديد 

 التي تطكرت بسرعة ،النزاعات المسمحة الدكلية، شيدت ىذه المرحمة بركز العديد مف الصراعات الداخمية

     أك يفكؽ  ميكاز خمفت مف الخسائر المادية كالبشرية ما  ،في مجمميا إلى نزاعات مسمحة غير دكلية

     األخرل الميددة لبلستقرار العالمي لدكلية، عبلكة عمى تفاقـ المظاىرما تخمفو النزاعات المسمحة ا

كالفقر ، كظاىرة اإلرىاب الدكلي كتجارة السبلح، كاليجرة غير المنظمة، ، كفي مقدمتيا الجريمة المنظمة 

بدأ المجتمع الدكلي ،  محد مف مظاىر عدـ االستقرار تمؾلك … كاالضطياد العرقي كالدينيكالقمع السياسي 

لمحيمكلة دكف كصكؿ الصراعات الدكلية كغير الدكلية ، في خمؽ اآلليات القانكنية كالسياسية ، يفكر مجددا 

اظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف، عمى اعتبار أف المنع الكقائي إلى مرحمة النزاع المسمح ، كبالحف



 المتحدة األمم لميثاق وفق ا الدوليين واألمن السلم حفظ مبدأ                                                  األول                الفصل

 

44 

 

لتحقيؽ األمف العالمي، كما يعتبر الكسيمة الكحيدة لمنع معاناة مبلييف ، لمصراعات يشكؿ كضعا حاسما 

 . 1الناس في كؿ أنحاء العالـ 

ىك ما اصطمح ، الدكلييفلحفاظ عمى السمـ كاألمف في فمسفة ا، ىذا التكجو المتجدد لممجتمع الدكلي       

؟ ما ىي الظركؼ الدكلية التي انبثؽ  الكقائية الدبمكماسية ، فما ىيالكقائية الدبمكماسيةعميو في حينو ب

؟ ك ماىي إستراتيجيتيا في الحفاظ عمى السمـ  الكقائية الدبمكماسيةمنيا ىذا المفيكـ ؟ ما ىي آليات 

ت حكالكاألمف الدكلييف ؟ كأخيرا، ىؿ حافظ ىذا المفيكـ عمى مصداقيتو الظاىرة عمى األقؿ، أـ اعترتو ت

 أفرغتو مف مضمكنو ؟ 

 وإطارها التاريخي الوقائية الدبلوماسية هوماألول: مف المطلب  

العظمييف حسب مصالحيا لتكجيو ، خبلؿ مرحمة الحرب الباردة ، خضعت إدارة النزاعات الدكلية         

السياسية كاإليديكلكجية كرىاناتيا اإلستراتيجية، كانعكس ذلؾ عمى التنظيـ الدكلي، ممثبل في ىيئة األمـ 

المتحدة، التي بدت عاجزة عف التصدم لمظاىر اإلخبلؿ بالسمـ كاألمف الدكلييف، لكف بانتياء الحرب 

بما حممو مف تبدؿ كتغير ، بالنظاـ الدكلي الجديد كدخكؿ العبلقات الدكلية مرحمة ما عرؼ ، الباردة 

نكعي في نمط الصراعات كالنزاعات الميددة لبلستقرار العالمي، كلمسمـ العالمي جعؿ الميتميف كالفاعميف 

في حقؿ العبلقات الدكلية يتكصمكف إلى صيغة متجددة إلدارة الصراعات الدكلية اصطمح عمييا 

 كما ىك إطارىا التاريخي ؟ . الكقائية الدبمكماسية . فماذا تعنيالكقائية الدبمكماسيةب

 . الفرع األول : مفهوم الدبلوماسية الوقائية       
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ىػػي كمػػا عرفيػػا الػػدكتكر "بطػػرس غػػالي" : "ىػػي مجمػػؿ اإلجػػراءات أك الترتيبػػات التػػي يتعػػيف اتخاذىػػا       

      شػػػػارىا لمنػػػػع نشػػػػكب المنازعػػػػات أصػػػػبلن أك منػػػػع تصػػػػاعدىا كتحكيميػػػػا إلػػػػى صػػػػراعات مسػػػػمحة أك كقػػػػؼ انت

حيػػث تمعػػب الدبمكماسػػية الكقائيػػة .  1 إلػػى أطػػراؼ أخػػرل كالعمػػؿ عمػػى حصػػارىا فػػي حػػدكد أطرافيػػا أصػػمية"

إلى الدرجة التي يسيى في بعض األحيػاف فييػا عػف االنتبػاه  ، دكران محكريان في جميع أنشطة األمـ المتحدة 

   ىػػك الدبمكماسػػية ، مكماسػػية الكقائيػػة دقػػة كربمػػا كػػاف أشػػد أنػػكاع الدب، إلػػى مػػا تقدمػػو مػػف إسػػيامات محػػددة 

داخػػػؿ بمػػػد مػػػا بأمػػػؿ منػػػع أك تسػػػكية ، التػػػي تسػػػعى إلػػػى تحقيػػػؽ المصػػػمحة بػػػيف قػػػكل سياسػػػية متخاصػػػمة 

 2 أف تشكؿ بمركر الكقت تيديدان مباشران لمسمـ كاألمف الدكلييف.، الصراعات التي يمكف إف تركت تتفاقـ 

جاء فيو  معيد كارنيجي لمسبلـ في تقرير كرد الكقائية لمدبمكماسية آخر كىناؾ تعريؼ      

    ة لمنع ظيكر الصراعات العنيفة ائيىي ىدؼ إلجراءات كقائية، أك كسيمة كق، الكقائية الدبمكماسية أف

 . 3أك منع الصراعات الجارية مف انتشارىا، أك منع إعادة ظيكر العنؼ في ىذه الصراعات

 كء إلييا لتجنب تيديد محتمؿ المج يتـ، كذلؾ، بأنيا أفعاؿ بناءة  الكقائية كتعرؼ أيضا الدبمكماسية      

مف قبؿ األطراؼ المتنازعة في خبلؼ سياسي، إنيا الفعؿ المتماسؾ ، أك تجنب استخداـ القكة المسمحة 

 بمستكياتو المختمفة، مجتمع المدني كال ،كالمخطط كالمبرمج زمنيا، الذم تقكـ بو الحككمات ، كالممنيج 

الكقائي لؤلزمات يتـ القياـ بيا إما قبؿ أك أثناء أك بعد  لمنع الصراعات العنيفة، كأف إجراءات المنع

   الصراعات. إنيا بعبارة أخرل، عممية إجرائية ذات إطار مرحمي أك زمني، كبالتالي فإف منع الصراع 

                                                           

 (.5550أجندة السبلـ )تقرير األميف العاـ سنة  : بطرس غالي -1

 .5554مقتطفات مف التقرير السنكم لؤلميف العاـ لممنظمة سنة  - 2

 .80 ر، مرجع سابؽ، صإبراىيـ الخزندا سامي - 3
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ىك إجراء استباقي، أك استراتيجي بنيكية متكسطة كطكيمة المدل، يقكـ بيا عدد متنكع مف الفاعميف بيدؼ 

 . 1الظركؼ المناسبة لبناء بيئة أمنية دكلية مستقرة كقابمة لمتكقع  تحديد كتييئة

ىي كذلؾ " العمؿ الرامي إلى منع نشكب منازعات بيف األطراؼ، كمنع تصاعد المنازعات القائمة       

   ، يمكفالكقائية الدبمكماسية شار ىذه الصراعات عند كقكعيا. كمياـيا إلى صراعات، ككقؼ انتحكلكت

ر مجمس األمف، أك الجمعية العامة، أك عبر أف يتكالىا األميف العاـ لؤلمـ المتحدة شخصيا، أك عب

الككاالت كالبرامج المتخصصة لؤلمـ المتحدة، أك عبر المنظمات اإلقميمية." كمكضكعيا لـ يعد يقتصر 

 الدبمكماسية عمى الصراعات الدكلية، بؿ يشمؿ أيضا الصراعات المحمية الداخمية، عمى اعتبار أف

       التقميدية لـ تكف تكلي اىتماما يذكر ليذا النكع مف الصراعات، كعمى اعتبار كذلؾ أف ىذا النكع 

 . 2مف الصراعات ىك الذم أصبح ييدد أكثر االستقرار العالمي في مرحمة ما بعد الحرب الباردة 

 لتعني بكؿ بساطة،  الكقائية الدبمكماسيةقد تكسعكا في مفيكـ ، نشير أيضا إلى أف بعض الباحثيف      

       (88) كما تنص عمى ذلؾ المادة، لحؿ المنازعات الدكلية  ، جميع اإلجراءات كالمساعي السممية

ـ       ىي المعالجة السممية التي تت حسب ىذا المنظكر الكقائية الدبمكماسيةمف ميثاؽ األمـ المتحدة. ف

التي تقكـ بيا ، لتسكية أم نزاع بينيا، ككذا المساعي كاإلجراءات  ، مف خبلؿ عممية التفاكض بيف الدكؿ

بيدؼ منع نشكب النزاعات بيف الكحدات الدكلية، كمنع تصاعد ، منظمة إقميمية أك دكلية أية دكلة أك أية 

                                                           

 .81 ، صأعبله  سابؽالمرجع ال  -1

 المغرب ، ،0115 ،0114تاريخ العبلقات الدكلية المعاصرة، مطبعة الماسة، طمحمد اليزاط: محاضرات في   -2

 .835ص
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     يا إلى صراعات كحصر انتشار األخيرة عند كقكعيا، كيمكفحكلالمنازعات القائمة، كالحيمكلة دكف ت

 . 1المفاكضة كالتحقيؽ كالكساطة كالتكفيؽ كالتحكيـ كالتسكية القضائية  في اإلجراءاتأف تشمؿ ىذه 

ف يكأىميا مف الناحية األكاديمية، ىك الذم تضمنو تقرير األم،  الكقائية لعؿ أشير تعريؼ لمدبمكماسية    

، بنػػاء 5550يكنيػػك  53المرفػػكع إلػػى مجمػػس األمػػف بتػػاريخ ، ؤلمػػـ المتحػػدة األسػػبؽ "بطػػرس غػػالي" العػػاـ ل

لػدل اختتػاـ اجتماعػو الػذم ،  5550ينػاير  85المتضمنة فػي بيانػو المػؤرخ فػي ، عمى دعكة مجمس األمف 

األمػػيف  ينعقػػد ألكؿ مػػرة فػػي تاريخػػو عمػػى مسػػتكل رؤسػػاء الػػدكؿ كالحككمػػات. فالنقطػػة العشػػركف مػػف تقريػػر

ىػػي مجمػػؿ اإلجػػراءات أك الترتيبػػات التػػي يتعػػيف اتخاذىػػا لمنػػع  الكقائيػػة الدبمكماسػػيةالعػػاـ تػػنص عمػػى أف 

أصبلن ، أك منع تصاعدىا كتحكليا إلػى صػراعات مسػمحة أك كقػؼ انتشػارىا إلػى أطػراؼ نشكب المنازعات 

أخرل ، كالعمؿ عمى حصػرىا فػي حػدكد أطرافيػا األصػمية .كتضػمف مقترحاتػو لتطػكير الدبمكماسػية الكقائيػة 

كقبؿ تفاقميا عدة إجراءات كتدابير مف بينيا تدابير لبناء الثقة قبؿ النزاع كتقصي الحقائؽ عند بداية النزاع 

قبػؿ تصػعيد الكضػع إلػى حػد النػزاع المسػمح، ، إنشػاء شػبكة لئلنػذار المبكػر ، لحد األزمة ثػـ زاد عمػى ذلػؾ 

كػػإجراء كقػػائي مػػف اسػػتخداـ األطػػراؼ المتنازعػػة لمقػػكة أك إنشػػاء منطقػػة منزكعػػة ، كالنشػػر الكقػػائي لمقػػكات 

بػيف األطػراؼ المتنازعػة كابتعػادىـ ، لييف يخؿ باألمف كالسمـ الػدك ، لضماف عدـ صدكر أم فعؿ ، السبلح 

 .2عف السبلح

كعند التطرؽ إلى الدبمكماسية الكقائية، يجب التحدث أك التطرؽ إلى صنع السبلـ كحفظ السبلـ ، كبناء  

 السبلـ بعد انتياء الصراع .

                                                           

 .501 ص ، 5555 ، ، دار الجيؿ ، الطبعة األكلى،، بيركتاسيةالدبمكم زايد عبد اهلل مصباح: - 1
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يؽ بيف كىك ما عرفيا الدكتكر "بطرس غالي" بأنو : "العمؿ الرامي إلى التكف أوال: صنع السالم:  

 .ص عميو الفصؿ السادس مف الميثاؽ"األطراؼ المتنازعة عف طريؽ الكسائؿ السممية مثؿ تمؾ التي ين

ـ صنع كبناء السبلـ العمميات كاإلجراءات البلزمة لقمع العدكاف أك ردعو كما زاد التقرير ك يتضمف مفي

الرامية كالء الدكؿ األعضاء ليا عمى كجكب التصريح لؤلمف العاـ بطمب الفتكل مف محكمة العدؿ الدكلية ك 

كالتنسيؽ مع الككاالت المتخصصة ككضع نظاـ مفصؿ تساىـ فيو كؿ المؤسسات المالية لحماية الدكؿ 

مف جراء فرض عقكبات اقتصادية كتشجيع الدكؿ عمى تنفيذ قرارات مجمس األمف كتنشيط دكر لجنة 

نشاء كحدات فرض السمـ مسمحة.  1األركاف كا 

يقصد بو عمميات األمـ المتحدة في الميداف التي يتـ مف خبلليا نشر أفراد عسكرييف  : سممثانيا: حفظ ال

أك شرطة أك مدنييف تابعيف لؤلمـ المتحدة بيدؼ حفظ السمـ كتكسيع إمكانية منع تحديد النزاع ككذلؾ 

  المؤقتة لمدكؿ تطكيرىا لتصبح قكات لحماية قكافؿ اإلغاثة كاإلشراؼ عمى االنتخابات األممية كاإلدارة 

 2التي ال تتمتع بحكـ ذاتي أك تتعرض ألزمة داخمية حادة.

التي يتعيف عمى األمـ المتحدة ، ىك تمؾ اإلجراءات كالترتيبات  ثالثا: بناء السالم بعد انتهاء الصراع :

"بطرس  لدعـ الجيكد الرامية إلى تثبيت التسكية كضماف عدـ اإلرتداد، كما يشير تقرير د.، أف تقكـ بيا 

كالثقافية ، كاالجتماعية ، لمعالجة المشاكؿ االقتصادية ، غالي" إلى أف العمؿ التعاكني المتكاصؿ 

  ألف الدبمكماسية الكقائية ، ىك كحده الذم يمكنو مف إقامة السمـ عمى أساس دائـ ، كاإلنسانية الكامنة 

 ع تكرارىا.ىي لتجنب كقكع األزمة، أما بناء السمـ بعد انتياء الصراع فممن

                                                           

 (.5550أجندة السبلـ )تقرير األميف العاـ سنة  :بطرس غالي - 1

 . أعبله والمرجع  نفس - 2
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فيقترح التقرير إجراءات تتمثؿ في نزع أسمحة ، كاألزمات الداخمية ، بالنسبة لمحركب األىمية  أما      

عادة تكطيف البلجئيف كغيرىا  ، كالتحفظ عمييا كتدميرىا، األطراؼ المتنازعة  مما يساعد عمى حفظ ، كا 

لربط ، مشتركة )بيف أطراؼ النزاع(  فيجب إقامة مشركعات، األمف، أما بالنسبة لمحركب الدكلية 

        كالرم كالنقؿ كغيرىا ، كالطاقة كالكيرباء ، في مجاالت الزراعة ، مصالحيا مع بعضيا البعض 

تاحة حرية السفر ، كإلغاء الحكاجز الحدكدية ، مف إجراءات تدعـ الثقة بيف األطراؼ المتنازعة  كا 

 . 1 كالسياحة كغيرىا

إتخاذ إجراءات متكاممة كمنسقة تيدؼ إلى معالجة ، سبلـ بعد انتياء الصراع يتطمب بناء ال      

أك تتصؿ بحقكؽ ، أك عسكرية أك إنسانية  ،كانت سياسية أك قانكنية  سكاء، األسباب التي تكلد العنؼ 

اس اإلنساف أك البيئة، أك اقتصادية، أك اجتماعية، أك ثقافية، أك ديمقراطية، كما تيدؼ إلى إرساء األس

عمى أنو إستراتيجية طكيمة األجؿ ، كيمكف أف ينظر إلى بناء السبلـ بعد االنتياء الصراع ، لسبلـ دائـ 

     لمنع الصراعات، كألف أسباب الصراع تتبايف، فإنو يجب تصميـ إجراءات األمـ المتحدة بما يتكافؽ 

كليس ىناؾ أم نمكذج مكحد لبناء  كجعميا غير قابمة لمنقص،، مع الحاالت الخاصة لتعزيز عممية السبلـ 

لؤلمـ المتحدة لبناء السبلـ كربما أكثرىا ، كتكجد في غكاتيماال أكبر عممية . السبلـ بعد انتياء الصراع 

       في بمداف أخرل كال سيما سيراليكف، أىمية، كلكف المنظمة تصطمح أيضان بأنشطة لبناء السبلـ 

في مجاؿ نزع السبلح ، كتساعد الحككمة عمى تنفيذ مياميا ، حيث تراقب انتياكات حقكؽ اإلنساف 

 أكؿ مكتب ليا لدعـ بناء السبلـ.، كفي ليبيريا أيضا حيث قامت األمـ المتحدة  كالتسريح
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بفعالية بكاسطة منظكمة األمـ ، كلكفالة التصدم لمتحديات المعقدة لبناء السبلـ بعد انتياء الصراع       

كمنظـ لمجنة التنفيذية المعنية بالسبلـ ، كقع االختيار عمى إدارة الشؤكف السياسية المتحدة كشركائيا، فقد 

 الدائـ.

تمثؿ في زيادة عمميات الشرطة ، ، تطكر ىاـ في بناء السبلـ بعد الصراع 5553كحدث في سنة      

يرسؾ ككركاتيا كجرت ىذه العمميات في البكسنة كال، المدنية كذلؾ في أعقاب إنسحاب األفراد العسكرييف 

       لما بعد الصراعات كالحالة، كىايتي، كيمكف أف تدلؿ عمى أنيا مفيدة لمغاية في الحاالت األخرل 

عمميات حفظ السبلـ ، بالدكر الذم يمكف أف تضطمع بو  ،في أنغكال، كيعكس ىذا التطكر إىتمامان متزايدان 

نفاذ القكانيف، في المساعدة عمى بناء حقكؽ اإلنساف  كبالتالي تعزيز أسس السبلـ ، كالمؤسسات األخرل  كا 

الدائـ، ككاف ىناؾ إعتراؼ متزايد بالحاجة إلى الربط بيف جميع جكانب الدعـ الخارجي لمدكؿ المنككبة 

أك لحقكؽ اإلنساف كتعد مشاركة الحككمات المانحة كالحككمات  ،بالصراع، سكاء كاف سياسيان أك إنسانيان 

كما فتئت لجنة التنسيؽ اإلدارية ،  لمكفاء بيذه الحاجة أمران أساسيان  ،لغير حككميةكالمنظمات ا، المضيفة 

لبناء السبلـ مف خبلؿ كضع مفيكـ إلطار إستراتيجي جديد ، تعمؿ عمى كضع إستراتيجيات أكثر تماسكان 

ية متماسكة لكضع إستراتيجية سياس، كالترتيبات المؤسسة البلزمة  ،كيحدد ىذا اإلطار المبادئ كاألىداؼ

   1كفعالة كمتكاممة كبرنامج لممساعدة. .

كتحديد أكلكيتيا عمى  ، لتحديد القضايا كاألنشطة الرئيسية كتحميميا، كىك ما يكجد أداة مشتركة        

أساس مبادئ كأىداؼ مشتركة، كيشمؿ اإلطار مجمكعة كاممة مف األنشطة األساسية لؤلمـ المتحدة 

 2كاإلنسانية كاإلنمائية في بمد معيف.، قكؽ اإلنساف كالمتعمقة بح، السياسية 
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 * دكر المجنة الدكلية لمصميب األحمر في بناء السبلـ :

دكران ىامان في إرساء ، ككثيران مف المنظمات الدكلية األخرل ، تمعب المجنة الدكلية لمصميب األحمر      

عمى منع نشكب  ،لدكلية لمصميب األحمرالسبلـ كمنع تكرره مرة أخرل، فبالرغـ مف أف قدرة المجنة ا

مف  لخمؽ مناخ ، كعمى الرغـ مف أف مقدكرىا الكثير ،النزاعات المسمحة في مراحميا األكلى محدكدة

يمكنيا أف تمعب دكران ، لتعزيز الكرامة اإلنسانية ، مجيكداتيا  ك ،االحتراـ لؤلفراد مف خبلؿ عمميا التعميمي

فعف طريؽ المساعدة في إرساء الظركؼ المؤدية . تعزيز السمـ بشكؿ دائـ ك ، ىامان في عدـ تجدد النزاع 

عادة البناء اإلجتماعي، تساعد كمف أجؿ الغرض نفسو يمكف لمحركة ، عمى تعزيز السمـ  لممصالحة كا 

القياـ بأعماؿ حيكية عمى أساس طكيؿ المدل، كذلؾ بفضؿ  ،الدكلية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر

عف طريؽ  مف بيف ميامو منع النزاعاتك التي يكمؿ بعضيا البعض، ، خبرات مككناتو طبيعة مياـ ك 

        كالتقميؿ، حيث أنيا تسعى إلى تغيير األكضاع  ،كذلؾ بكاسطة التعميـ كاإلصبلح، تقكية السبلـ 

قناع مرتكبي المخالفات  ؽ بعدـ افتراؽ أعماؿ العنؼ كذلؾ عف طري، مف إمكانية التعرض لمخطر، كا 

 اإلقناع أك األثناء.

تخاذ         تساعد أيضان عمى نشر المعرفة بالقكاعد كالمبادئ اإلنسانية، تقكـ أيضان بمراقبة التطكرات كا 

اإلجراءات اإلصبلحية، كما تعطي دكر فعاؿ لمجمعيات الكطنية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر في عدة 

مجميع، كذلؾ تساعد  عمى تفعيؿ جميع األعماؿ التي تعزز مجاالت التي تعنى بدعـ المبادرات اإليجابية ل

أمف األفراد كالمجتمعات المحمية عمى تقميؿ مخاطر العنؼ المسمح، كما ينبغي أف نشرؾ أية إستراتيجية 

 1كقائية لؤلفراد كالمجتمعات المحمية األكثر عرضة لمتأثر بالنزاعات في البحث عف حمكؿ.

                                                           

لعدد يب األحمر، ادكر المجنة الدكلية لمصميب األحمر في منع النزاعات المسمحة، المجمة الدكلية لمصم :جكف لكؾ بمكندؿ 1
 .0115 ،في كانكف األكؿ الصادر،  477رقـ 
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بأف المجتمع الدكلي قد بدأ خبلؿ السنة الماضية ،  5554ير المنظمة سنة كما أشار األميف العاـ في تقر 

بالتغمب عمى تردده حكؿ استخداـ قدرة المنظمة في مجاؿ حفظ السبلـ. فقد أذف مجمس  5553أم سنة 

األمف بعمميتيف لحفظ السبلـ بعثة األمـ المتحدة في جميكرية أفريقيا الكسطى كبعثة مراقبي األمـ المتحدة 

        . تقدـ إتساع خبرتيا، سيراليكف، كمف الكاضح أف عمميات األمـ المتحدة لحفظ السبلـ  في

منتشريف في بعثات ، مف األفراد العسكرييف كالشرطة  57111يكجد اآلف حكالي ، مف جية أخرل     

         ـ لكي تتبلء كمازاؿ يجرم تكييؼ عمميات حفظ السبلـ ، حكؿ العالـ تحت عمـ األمـ المتحدة 

    جانب ميما ، كيشكؿ التعاكف في الكقت الحاضر مع المنظمات اإلقميمية  ، مع االحتياجات المتغيرة

 1مف جكانبيا.

 الفرع الثاني : اإلطار التاريخي لمفهوم الدبلوماسية الوقائية       

"بطرس غالي" فػي خطتػو لمسػبلـ  الكقائية الدبمكماسية ىذا اإلطار ىك الذم أشار إليو بإسياب ميندس     

                                                                 مف تقريره. 55إلى  4تحت عنكاف: "الظركؼ الدكلية المتغيرة"، كالتي شرحيا في النقاط مف 

ت حػػكاللقػػد ظيػػر المفيػػـك كتػػـ تداكلػػو صػػحفيا كسياسػػيا كأمنيػػا، رسػػميا كشػػعبيا كأكاديميػػا، مباشػػرة بعػػد الت    

ات مػػػف القػػػرف العميقػػػة التػػػي مسػػػت ىيكػػػؿ كقػػػيـ النظػػػاـ الػػػدكلي خػػػبلؿ نيايػػػة الثمانينيػػػات كبدايػػػة التسػػػعيني

              العشريف، ىذه الفترة المفصمية في تاريخ العبلقات الدكلية  كالتي تميزت عمى الخصكص بما يمي:

 تفكيؾ جدار برليف، رمز الحرب الباردة كالصراع بيف الشرؽ كالغرب. -  

 تفكؾ المعسكر الشرقي كحؿ ذراعو العسكرية حمؼ كارسك. -

 فياتي.انفراط عقد االتحاد السك  -
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 اندالع أزمة الخميج. -

 انييار الدكلة في الصكماؿ. -

 … نشكب الصراع العرقي في يكغكسبلفيا -

ىذه الظركؼ، كغيرىا، استغمتيا اإلدارة األمريكية لئلعبلف عف ميبلد نظاـ دكلػي جديػد تسػكد فيػو مبػادئ   

 احتراـ ركح القانكف الدكلي.في تكزيع مكارد المجتمع الدكلي ك  ،الحرية كالمساكاة كالسبلـ كالعدالة

خاصػػػة مػػػف طػػػرؼ دكؿ الجنػػػكب، ربطتػػػو الػػػدكؿ  ،كلكػػػي تعطػػػي ليػػػذا الخطػػػاب مصػػػداقية كاستحسػػػانا      

الغربيػػة بمنظمػػة األمػػـ المتحػػدة، كخاصػػة بالػػدكر الػػذم يجػػب أف يضػػطمع بػػو مجمػػس األمػػف فػػي حفػػظ السػػمـ 

فبرايػػػر  -ثنػػػاء حػػػرب الخمػػػيج )ينػػػايركاألمػػػف الػػػدكلييف، كىػػػك المكقػػػؼ الػػػذم عبػػػر عنػػػو "جػػػكرج بػػػكش" األب أ

، حيػث كرد 5550ينػاير  85(، كما تـ تأكيده في البياف الختامي الصادر عف مجمس األمف بتػاريخ 5555

ضمف البياف بأنػو يجػب أف تقػـك األمػـ المتحػدة بػدكر رئيسػي فػي ىػذه المرحمػة الحاسػمة مػع ضػركرة تعزيػز 

 .1كتحسيف أدائيا لزيادة فعاليتيا

مر الذم ترجمو "بطرس غالي" في خطتو لمسبلـ في النقطة الثانية حيث جاء فييا أف عقكد كىك األ     

الخصكمة التي انتابت العالـ أثناء الحرب الباردة قد حالت دكف تحقيؽ اليدؼ األساسي لممنظمة، كلذا فإف 

بشكؿ لـ يسبؽ لو إنما كاف إلعادة تأكيد االلتزاـ عمى أعمى المستكيات، ك  5550اجتماع القمة في يناير 

 مثيؿ، بمقاصد الميثاؽ كمبادئو. 
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كفي النقطة الثالثة، قاؿ "غالي": إف تنامي االقتناع لدل األمـ المتحدة، كبيرىا كصغيرىا، بأف      

الفرصة قد سنحت مف جديد لتحقيؽ أىداؼ الميثاؽ العظيمة: أمـ متحدة قادرة عمى صكف السمـ كاألمف 

كحقكؽ اإلنساف، كالقياـ كما جاء في الميثاؽ، بتعزيز الرقي االجتماعي كرفع الدكلييف، ككفالة العدالة 

مستكل الحياة في جك مف الحرية أفسح، كبأف ىذه فرصة يجب أال تيدر كيجب أف ال تسمح أبدا بأف تعكد 

 كفي النقطة الخامسة، يقكؿ األميف العاـ المنظمة إلى حالة الشمؿ التي أصابتيا لحقبة مف الزمف سمفت

بأف مصادر النزاع كالحرب منتشرة كعميقة، كيتطمب الكصكؿ إلييا بذؿ قصارل جيدنا لتعزيز احتراـ 

حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية، كالنيكض المتكاصؿ بالتنمية االقتصادية كاالجتماعية مف أجؿ تعميـ 

 .1االزدىار، كما يتطمب التخفيؼ مف المعاناة كالحد مف كجكد كاستعماؿ األسمحة 

ارتبط بمرحمة نياية الحرب  ،الكقائية الدبمكماسية انطبلقا مما سبؽ ، يتضح أف ظيكر مفيـك        

اع القرار الدكلي كمنيـ ىيئة األمـ المتحدة، أف مصادر تيديد السمـ الدكلي لـ تعد الباردة، حينما أدرؾ صن

ىي القكل العظمى التي تمتمؾ أضخـ الترسانات العسكرية التقميدية كاإلستراتيجية كالنككية، كما أف الصراع 

 قتصادم كالعسكرمكاال، قد تكارل إلى الخمؼ ليفسح المجاؿ أماـ نكع مف التعاكف السياسي  ،اإليديكلكجي

الذم انتاب المعسكر الغربي، إذ سارعت القكل الغربية، مستغمة  ،إضافة إلى اإلحساس العاـر بالنصر

المناخ الدكلي، إلى فرض أجندتيا عمى التنظيـ الدكلي مستغمة ىيئة األمـ المتحدة التي كانت في أمس 

 رحمة الحرب الباردة.الحاجة إلى مف يكقظيا مف سباتيا العميؽ الذم الزميا طيمة م

                                                           

المعرفة، الككيت، ، عالـ 5571صؼ قرف: دراسة في تطكر التنظيـ الدكلي منذ األمـ المتحدة في ن:  حسف نافعة - 1
 .837 ، ص5551أكتكبر 
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إف مصادر التيديد لـ تعد تأتي مف الشرؽ، بؿ مف دكؿ الجنكب المثقمة باليمـك السياسية         

كاالجتماعية كاالقتصادية، كالتي تشكؿ التربة الخصبة لزرع كنمك اإلحساس بالقير كاالستبلب، كبالتالي 

في ظؿ انييار مؤسسات الدكلة أك فشؿ  كجب تكقع مختمؼ ردكد الفعؿ الميددة لمسمـ العالمي خاصة

 الدكلة ذاتيا في النيكض بمياميا.

  الوقائية الدبلوماسية الثاني: آليــات المطلب 

كلكنيما متكاممتيف: النظرة الشمكلية ،مف زاكيتي نظر مختمفتيف ،  الكقائية الدبمكماسية يمكف النظر إلى    

أم مختمؼ العمميات اإلجرائية ، أك جانبيا النظرم، ثـ النظرة الخاصة  الكقائية الدبمكماسيةأم فمسفة 

 إلى أرض الكاقع. الكقائية يةالدبمكماس الكفيمة بتنزيؿ فمسفة

 الوقائية الفرع األول: المنظور الشمولي للدبلوماسية     

ىي العمؿ الرامي إلى منع  ،كما جاء في النقطة العشريف مف خطة السبلـ الكقائية الدبمكماسية        

يا إلى صراعات، ككقؼ انتشار ىذه حكلنشكب منازعات بيف األطراؼ، كمنع تصاعد المنازعات القائمة كت

الصراعات عند كقكعيا، كىي تتكامؿ مع مفاىيـ أخرل ال تقؿ أىمية ىي: صنع السمـ، حفظ السبلـ كبناء 

 السمـ.

       المكككؿ إلييا تفعيميا  تبعا لمجية، بيف عدة مستكيات  ،الكقائية الدبمكماسية يمكف التمييز داخؿ   

أك حسب نطاقيا الجغرافي، أك مدل كثافة العمميات اإلجرائية التي تتطمبيا، لكف يظؿ أىـ تمييز ىك الذم 

لمنع نشكب النزاع المسمح، كمف ثـ  الدبمكماسيةيقسميا حسب المدل الزمني الذم يستغرقو تفعيؿ ىذه 

  الكقائية الدبمكماسية يمكف التمييز حسب ىذا المعيار بيف نكعيف مف
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كىي تيدؼ إلى منع الصراع عمى المدل القصير كالمنظكر، أم أنيا :  الكقائية المباشرة لدبمكماسيةأكال:ا 

التي يحتمؿ جدا أف تدخؿ مرحمة خطر التصعيد العسكرم كزيادة حدتو ، تباشر في مرحمة األزمة 

د كثافة كانتشاره، كبالتالي تككف الضركرة ممحة كمباشرة إلى فعؿ عمؿ معيف لمنع تصعيد أك ازديا

 في ىذه الحالة طرؼ ثالث أك كسيط. الكقائية الدبمكماسيةالصراع، كغالبا ما يقكـ بتفعيؿ إجراءات 

لمصراعات ، البنيكية  الكقائية كىي تنسحب عمى اإلجراءات: الكقائية الغير مباشرةة ثانيا: الدبمكماسي

 التالي فعمؿبك الكامنة، كالتي يحتمؿ أف تؤدم عمى المدل البعيد إلى نشكب نزاعات مسمحة، 

     أك اإلقميمية أك الدكلية ، أك البيئة الكطنية، يعنى بتكفير الظركؼ ، في ىذه الحالة  الكقائية الدبمكماسية

         التي مف شأنيا أف تقمؿ احتماؿ الصراع إلى أدنى حد ممكف، أك عمى األقؿ عدـ التيديد بتحكيميا 

        ، مثؿ تخفيؼ حدة الفقر أك البنيكم، إلى صراعات مسمحة، كىك ما يعرؼ بالمنع الكقائي العميؽ 

كالظمـ االجتماعي، نشر الديمقراطية كتعزيز احتراـ ، أك القضاء عميو، مكافحة مظاىر االستبداد السياسي 

كالمخدرات كالتجارة غير الشرعية في السبلح، منع التمييز ، حقكؽ اإلنساف، مكافحة الجريمة المنظمة 

الجماعات الكطنية، كدعـ التكتبلت اإلقميمية ك الجيكية كخمؽ كتشجيع عكامؿ االندماج بيف ، العنصرم 

ك التحكيمية كالقضائية لفض المنازعات، كلنا في السياسة األمنية األكربية خير ،  الدبمكماسيةاآلليات 

 الشمكلية التي تتضمف: الكقائية مثاؿ لمدبمكماسية

 سيادة الحكـ الديمقراطي الكؼء. -

 انتشار الحكـ الرشيد. -

 دعـ اإلصبلح السياسي كاالجتماعي. -

 معالجة الفساد كسكء استخداـ السمطة. -
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 بناء سيادة القانكف. -

 حماية حقكؽ اإلنساف. -

ألمف الدكلييف، كىي عناصر لعممية شاممة تشكؿ أفضؿ الكسائؿ لتعزيز السمـ كا ،فيذه العناصر        

 .1كاقتصادية كاجتماعية كحقكقية، أساسيا احتراـ اإلنساف كخدمتو كحماية مستقبمو ، ذات أبعاد سياسية 

، كالتي أجمميا الكقائية كبالرجكع إلى خطة السبلـ، نجد ترجمة لممنظكر الشمكلي لمدبمكماسية        

 "بطرس غالي" في خمسة محاكر متضمنة في النقطة الخامسة عشر:

  الدبمكماسية طريؽ تؤدم إلى نشكب صراعات، كالعمؿ عفالسعي مبكرا إلى تحديد الحاالت التي قد  -

 الخطر قبؿ نشكب العنؼ.عمى إزالة مصادر 

 لشركع حاؿ تفجر الصراع، في صنع السمـ بيدؼ حؿ القضايا التي أدت إلى نشكب الصراع. -

 لعمؿ، عف طريؽ حفظ السمـ، عمى صكف السبلـ، ميما كاف ىشا، حيثما تكقؼ القتاؿ، كالمساعدة  -

 عمى تنفيذ االتفاقات التي يتكصؿ إلييا صانعك السبلـ.

في بناء السمـ في مختمؼ مراحمو: إعادة بناء المؤسسات كاليياكؿ األساسية لؤلمـ  لتأىب لممساعدة -

 التي مزقتيا الحركب كالنزاعات األىمية، كبناء ركابط المصالح السممية المتبادلة بيف تمؾ األمـ.

ر لتصدم، بالمعنى األكسع، لؤلسباب العميقة لمصراع: العجز االقتصادم، كالجكر االجتماعي، كالقي -

السياسي. كمتطمبات حمكؿ ىذه المشاكؿ تكمف في االلتزاـ بحقكؽ اإلنساف مع اىتماـ خاص بحقكؽ 

                                                           

 .80سامي إبراىيـ الخزندار: مرجع سابؽ، ص:   -1
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األقميات، سكاء كانت عرقية أك دينية أك اجتماعية أك لغكية، مع االحتفاظ كصيانة كحدة الدكؿ )النقطتاف 

 .1مف خطة السبلـ(  54ك 53

  الوقائية الفرع الثاني: المنظور الخاص للدبلوماسية

 الكقائية الدبمكماسية خطتو لمسبلـ، أكد "بطرس بطرس غالي" عمى جدلية العبلقة بيف مفاىيـ:في        

في سبيؿ صكف ، ، حفظ السبلـ كبناء السمـ، كاعتبر أف ىذه المفاىيـ تشكؿ كبل ال يتجزأ ـصنع السبل

عادتيما إلى نصابيما حاؿ اإلخبلؿ بيما. لكنو عند تعرضو حصريا ، السمـ كاألمف الدكلييف  كا 

 إليياتقكـ عمييا كتستند ، ترتكز عمى خمسة عناصر إجرائية ، ، رأل أف ىذه األخيرة الكقائية لمدبمكماسية

     كجعميا ممكنة التحقؽ في كاقع العبلقات الدكلية، حيث أشارت أجندة السبلـ ، الكقائية  الدبمكماسية

كفي سبيؿ الحفاظ ، في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا ، اآلليات التي تعتمدىا الدبمكماسية الكقائية  إلى جممة مف

كلجاف لتقص الحقائؽ كآلية اإلنذار ، عمى السمـ كاألمف الدكلييف، كمف ىذه اآلليات نجد تدابير لبناء الثقة 

 المبكر كاالنتشار الكقائي.

ككمما غابت الثقة ، تبعث إلى انتشار السبلـ بينيـ ، دكؿ إف الثقة المتبادلة بيف الأوال: بناء الثقـة: 

كالتجسس كاالغتياالت كغيرىا مف أشكاؿ ، في العبلقات الدكلية يسكد جك مف التسابؽ نحك التسمح 

تقكـ الدكؿ فيما بينيا بإجراءات اتجاه بعضيا البعض لئلعراب ، تسكد الثقة بيف الدكؿ  يكلك، العنؼ 

 :جراءات أساسان في النقاط التاليةعف رغبتيا في دعـ عبلقاتيا، كتتجمى ىذه اإلك ، عف نكاياىا الطيبة 

 .تبادؿ الخبرات كالبعثات العسكرية بصفة منتظمة 
                                                           

عالـ المعرفة، المجمس   -5571دراسة في تطكر التنظيـ الدكلي منذ  - فعة: األمـ المتحدة في نصؼ قرفحسف نا  1
 .840إلى  833، ص: 5551نكف كاآلداب، الككيت، أكتكبر الكطني لمثقافة كالف
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 .إنشاء مراكز إقميمية لتقميؿ مخاطر النزاعات 

 .تبادؿ المعمكمات في شتى المجاالت السياسية كاالقتصادية كاإلعبلمية 

 يات الثنائية المتعمقة بحظر األسمحة النككية.إنشاء آليات رقابة عمى االتفاق 

 .1دعـ دكر المنظمات اإلقميمية في حميا لمنزاعات الدكلية 

تككف األمـ المتحدة عمى معرفة آنية كدقيقة بالحقائؽ، أم جميع المعمكمات  كي تقصي الحقائق: ثانيا:

لتطكرات السياسية التي قد تؤدم التي تحتاج إلييا عف االتجاىات االقتصادية كاالجتماعية، عبلكة عمى ا

إلى حدكث تكترات خطيرة. كالمجكء إلى تقصي الحقائؽ، يككف إما بمبادرة مف األميف العاـ أك مجمس 

األمف أك الجمعية العامة، أك بناء عمى طمب أم دكلة مف األمـ المتحدة إرساؿ بعثة إلى أراضييا لتقصي 

 (.01الحقائؽ )النقطة 

بأنو شبكة لممعمكمات ،  في مجاؿ النزاعات الدكلية ، يعرؼ نظاـ اإلنذار المبكر  ر:اإلنذار المبك ثالثا:

أك إمكانية كقكعيا لكي ، في جميع أنحاء العالـ ترصد كؿ المؤشرات الدالة عمى حدكث نزاعات دكلية 

ـ تؤدم نياية كلك ل ، تبني فييا عمى أساسيا اإلجراءات البلزمة لمكقاية مف اآلثار السمبية التي تنجـ عنيا

الحرب الباردة إلى التقميؿ مف أىمية اإلنذار المبكر، كالحقيقة أف مجتمع المعمكمات يقـك حاليان برصد 

باإلضافة إلى المؤشرات التقميدية لمصراعات المحتممة مثؿ التدىكر ، كتحميؿ عدد متناـ مف العكامؿ 

لتعقيد المتزايد لعمميات جمع كتصنيؼ كاالتجاىات السكانية، كيرجع ا ،السيئ كاألكضاع االقتصادية

كالفعالة ،  مف أجؿ استجبلء اإلنذار المبكر إلى الحاجة الماسة لبلستجابة السريعة ، كتحميؿ البيانات 

   كجدت قضية الحصكؿ ، التي تعد مف أىـ المشاكؿ التي تعترض اإلنذار المبكر، كفي السنكات األخيرة 

كالمنظمات اإلقميمية كالحككمات ، ليس فقط في إطار األمـ المتحدة  اىتماـ كبير، عمى اإلنذار المبكر 

                                                           

 (.5550أجندة السبلـ )تقرير األميف العاـ سنة  : بطرس غالي - 1
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بؿ مف جانب المنظمات الغير الحككمية كالمجتمع األكاديمي، كلكف مشكمة تحقيؽ استجابة سريعة كفعالة 

 . 1لئلنذار المبكر لـ تحظى بنفس االىتماـ

بشأف المشكبلت  55ة المستديرة أشاد كأعترؼ المشارككف )في اجتماع المائد، مف جية أخرل        

   كخطكط تقكد  ، بأىمية بآلية اإلنذار المبكر، الراىنة لمقانكف الدكلي اإلنساني( اعترفكا اعترافان كامبلن 

التي يحتمؿ أف تؤدم ، إجراء استعراض دائـ لمحاالت ، إلى الدبمكماسية الكقائية، كما رأكا أف مف الميـ 

ف الخطكرة تتطمب المجكء إلى آلية اإلنذار المبكر، كينبغي دعـ آلية اإلنذار مقبؿ أف تبمغ درجة  إلى نزاع

     بالتشدد عمى نحك أكبر عمى تقصي الحقائؽ، كمف الضركرم أال يقتصر اإلنذار المبكر ، المبكر 

نما ينبغي أف يشمؿ أيضان استعداد الحككمات كالمنظمات  عمى الحصكؿ عمى المعمكمات ذات الصمة، كا 

ية التخاذ التدابير الكقائية المناسبة إذا ما استدعى األمر ذلؾ في ضكء المعمكمات المتكفرة حتى المعن

 . 2يمكف ترجمة اإلنذار المبكر إلى عمؿ مبكر

عادة ما يتـ نشر قكات حفظ السبلـ عقب حدكث االضطرابات كالحركب األىمية  رابعا: االنتشار الوقائي:

 يا كضعت قبؿ اندالع النزاع أصبلن كنزاعات الحدكد، الشيء الذم يجعميا ذات نسؽ قميؿ مقارنة بما لك أن

ع كليذا اقترح األميف العاـ األممي في أجندة السبلـ أف ترسؿ قكات حفظ السبلـ األممية ليس بعد اندال

نما بمجرد ظيكر المعالـ األكلى لمنزاع، كىذا النشر ال يتـ عادة إاّل عندما تطمب دكلة ما         النزاع كا 

  : أك أطراؼ النزاع، كليذه العممية جممة مف النتائج اإليجابية تخص بالذكر منيا ما يمي

                                                           

عبد الرحيـ مصطفى الميدم، مشكمة اإلنذار المبكر كاالستجابة كالفرص الضائعة في الدبمكماسية الكقائية، سبتمبر  - 1
5553 ،www.ahram.org.eg.acpss. 

بشأف مشكبلت الراىنة، ساف ريمك، سبتمبر  55دم النزاعات: مف كجية النظر اإلنسانية، اجتماع المائدة المستديرة تفا  -2
 .www.ahram.org.eg.acpss مكتبة حقكؽ االنساف ، جامعة منيسكتا ،. 5557



 المتحدة األمم لميثاق وفق ا الدوليين واألمن السلم حفظ مبدأ                                                  األول                الفصل

 

511 

 

 .حماية دكلة تكاجو تيديد دكلة أخرل 

 تفاكض.إعطاء إحساس باألماف كتييئة الظركؼ لم 

 .في النزاعات الحدكدية كجكد القكة يبعد شبح الحرب كاالعتداء 

 .1تسييؿ عممية نقؿ المساعدات كتكزيعيا بعدالة كدكف تخير 

كمف جية ثانية فإف االنتشار الكقائي لمقكات يكاجو كلؤلسؼ كثيران مف العقبات السياسية كعمى جية     

مأسكية ىك الذم يقنع أطراؼ الصراع كالدكؿ المحتمؿ أف العمكـ فإف مشيد العنؼ الفعمي بكؿ تبعاتو ال

 تسيـ بقكات كمجمس األمف بجدكل ضركرة نشر قكات حفظ السبلـ.

قراران لـ يسبؽ لو مثيؿ بإنشاء قكة  5550غير أف ىذا األخير )مجمس األمف( أتخذ بالفعؿ في أكاخر    

سابقة كتدابير كقائية، كال تزاؿ قكة األمـ المتحدة األمـ المتحدة لمحماية في جميكرية مقدكنيا اليكغسبلفية ال

لبلنتشار الكقائي ىي النمكذج الكحيد لمقكة الكقائية، كالبد مف احتساب ىذه التجربة بكصفيا نجاحان مف 

حيث أنيا مكنت مف منع نشكب الحرب في جميكرية مقدكنيا اليكغسبلفية السابقة رغـ شدة التكترات، 

 2كالدكر الحيكم الذم تؤديو قكة النشر الكقائي في حفظ السبلـ. كنجد أيضان أزمة ككسكفك

كىي كتدبير كقائي، تعني كجكد مناطؽ منزكعة السبلح عمى جانبي  خامسا:المناطق المنزوعة السالح:

الحدكد بمكافقة الطرفيف باعتبارىا كسيمة لمفصؿ بيف متحاربيف محتمميف، أك عمى جانب كاحد مف الحدكد 

 أحد الطرفيف مف أجؿ إزالة أم ذريعة لميجكـ .بناء عمى طمب 

 الثالث : إستراتيجية الدبلوماسية الوقائية  المطلب

                                                           

 (.5550بطرس غالي، أجندة السبلـ )تقرير األميف العاـ سنة  - 1

 .5554أغسطس  04نكم عف أعماؿ منظمة األمـ المتحدة، تقرير األميف العاـ الس - 2
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مف خبلؿ تحميؿ أجندة السبلـ نجد أف الدبمكماسية الكقائية ليا جممة مف األىداؼ تتضافر كميا          

داؼ نكجزىا في النقاط الميمة في تحقيؽ السبلـ كالحفاظ عميو كالحد مف النزاعات الدكلية، كمف ىذه األى

 التالية :

 .اكتشاؼ النزاعات في كقت مبكر كمحاكلة إزالة الخطر 

 .حؿ القضايا التي تؤدم إلى اندالع النزاع مف خبلؿ المسارعة في الدخكؿ بعممية النزاع 

 .بناء السبلـ مف خبلؿ بذؿ جيكد في دعـ كتكفير المساعدات اإلنسانية 

 1 لفضو كمنع تجدده مستقببلن... حصر أسباب النزاع كالتدخؿ. 

كاف لزاما أف تككف ىناؾ إستراتيجية لمدبمكماسية الكقائية ، فما ىي ، كمف اجؿ تحيؽ ىذه األىداؼ        

  في الحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف ، كمنع الصراعات كالنزاعات ؟، إستراتيجية الدبمكماسية الكقائية 

منحى الصراع كىك نمكذج تصكرم ،  "مايكل لند"يقدـ ، صراعات العنيفة " في كتابو "منع ال           

          يكضح فيو كيؼ يمكف أف يككف الصراع عنيفا كال عنيفا في الكقت ذاتو ، ككيؼ يتجو استخداـ القكة

عمى تنظيـ المصطمحات  أيضا كيساعد المنحنى، يؼ صعكدا كىبكطا عمى مدار الكقت في الصراع العن

مع تكضيح كيفية ارتباط مراحؿ الصراع ، اىيـ المستخدمة مف قبؿ المتخصصيف في إدارة الصراع كالمف

كبأنكاع التدخؿ المختمفة لمطرؼ الثالث ، كيكضح لنا عبلقة التبعية بيف مفيكمي ، المختمفة ببعضيا 
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ستراتيجية الدب، كمنع الصراع  ،الدبمكماسية الكقائية مكماسية الكقائية في تتبع كىنا يتجمى لنا الدكر الياـ كا 

 .1 مسارات الصراع

 

 

 

                                                           

تستخدـ في بعض األحياف مصطمحات مختمفة لكصؼ المفيـك ذاتو ، كعمى سبيؿ المثاؿ ، بينما يستخدـ مصطمح   -1
مـ المتحدة ، فاف مصطمح "منع الصراع" قد يستخدـ كتعبير مناظر في "الدبمكماسية الكقائية" كتعبير في المناقشات في األ

   . المرجع السابؽ .مايكؿ لند اجع اكثرر الكتابات األكاديمية .
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في كتابو كيفية إنشاء المنحنى قائبل : " يتـ تتبع مسارات النزاعات مايكل لند " يشرح " منحى الصراع :

ى صراعات عنيفة فيما يتعمؽ ببعديف : حدة الصراع ) محكر الرأسي( كمدة الصراع التي تتحكؿ إل

 )المحكر األفقي( " . 

عبر الرسـ التكضيحي مسار صراع ، مف اليميف إلى اليسار ، يصكر الخط الذم يتخذ شكؿ قكس        

لكي يصكر تاريخ  ، كقد تـ تبسيط المنحنى إلى حد كبير كىبكطو عمى مدار الكقت .، أثناء صعكده 

ككما تكضح األسيـ المنحرفة عمى الخط ، فاف مسارات الصراعات الفعمية  التغيرات )مثالية النكع (.

 كحدكدىا كانعكاساتيا كفتراتيا ، كالقصيرة ، تستطيع أف تعرض العديد مف مسارات تاريخ التغيرات الطكيمة 

انية ، كمع ذلؾ فالنمكذج لو قيمتو مف الممكف أف تتصاعد ث، كحتى الصراعات التي ىدأت      

 كذلؾ مف خبلؿ الدبمكماسية الكقائية .، المتمثمة في السماح لنا بمعرفة كيفية إدارة الصراع ، االكتشافية 

كىك مقسـ إلى مراحؿ مختمفة ، العبلقات بيف طرفي النزاع ، يصؼ العمكد المكجكد إلى اليميف       

ئـ ، السبلـ المستقر ، السبلـ غير المستقر ، األزمة ، الحرب ، مع لمسبلـ أك الصراع كىي السبلـ الدا

تمييز المراحؿ األقؿ حدة مما يطمؽ عميو السمكؾ التكفيقي المتبادؿ مثؿ النقاشات كالمفاكضات ككذلؾ 

 1تمييز المراحؿ األعمى حدة بالسمكؾ القسرم األحادم الطرؼ مثؿ اإلنذارات كالعقكبات كالقكة المادية

 طريقة لفيـ النمكذج ىي التمعف في كؿ ىذه المراحؿ .   كأفضؿ 
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يمثؿ السبلـ الدائـ المرحمة األكلى في المنحى ، ككما يدؿ اسمو ، فيك السبلـ الذم  أوال : السالم الـدائـم:

 يدكـ عمى مدار الكقت أم عمى مدار مدة الصراع .

اؿ مف التبادلية كالتعاكف ، كالغياب الفعمي قائبل : يتضمف السبلـ الدائـ مستكل ع "مايكل لند "كيضيؼ    

ضد تيديد ، إلجراءات الدفاع عف النفس بيف األطراؼ ، بالرغـ مف انو قد يتضمف تحالفيـ عسكريا 

مشترؾ . كيسكد في ىذه الفترة مف الصراع "السبلـ االيجابي " بناء عمى القيـ كاألىداؼ كالمؤسسات 

سياسية الديمقراطية ، سيادة القانكف باإلضافة إلى االعتماد عمى سبيؿ المثاؿ النظـ ال، المشتركة 

عمى كؿ الصراعات سكاء ، االقتصادم المتبادؿ ، كاالرتباط بالمجتمع الدكلي . كينطبؽ السبلـ الدائـ 

في القرف العشريف  كالعبلقات ، كمثاؿ ذلؾ العبلقات بيف الكاليات المتحدة ككندا  .أك دكلية، كانت داخمية 

ؿ االتحاد األكركبي ، إال أف ىذه العبلقات ال تخمك مف الخبلفات حكؿ عدد مف القضايا لكنيا بيف دك 

  خبلفات ستحؿ مف خبلؿ الدبمكماسية .                                                                                            

 ركة كمصالح متكافقة بدرجة كبيرة كؿ عمى أساس قيـ مشتىك عبارة عف تعاكف بيف الد، فالسبلـ الدائـ  

لذا يعد السبلـ الدائـ أساسا متينا لمعبلقات السممية بيف الدكؿ ، ذلؾ الف الدكؿ تجمعيا قيـ أساسية قكية 

 .        1كتربطيا في الكقت ذاتو مصالح اقتصادية كعسكرية مشتركة 

      ستقر حالة مف العبلقات تنطكم عمى درجة تكتر أعمى: يصؼ السبلـ المالسالم المستقــر: ثـانيـا 

     مف تمؾ المكجكدة في السبلـ الدائـ  فيك عبلقة اتصاؿ حذر ، كتعاكف محدكد في بعض المجاالت 

في سياؽ شامؿ لنظاـ أساسي أك استقرار كطني .كتككف ىناؾ اختبلفات في القيـ أك األىداؼ كال يكجد 

                                                           

العنيفة ، تحميؿ  منع الصراعات جامعة ترينيتي كاشنطف ، -ة مساعد نائب الرئيس لمشؤكف األكاديمي  -آف ىندرسكف  - 1
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ة يمكف التنبؤ بيا إلى حد كبير نزاعات يتـ حميا كبكجو عاـ بطرؽ ال عنيفأم تعاكف عسكرم ، لكف ال

 كيككف احتماؿ نشكب حرب منخفضا .،

كمف أمثمة السبلـ المستقر،االنفراج في العبلقات األمريكية السكفيتية في أكاخر الستينات ، كالعبلقات 

سرائيؿ سنة األمريكية الركسية الحالية،كالتسكية بيف منظمة التحرير الفمسطي                 . 5557نية كا 

حيث تكضح ىذه األمثمة أف االستقرار أمر مسمـ بو جدال.  كفي فترة السبلـ المستقر أيضا فاف        

 العبلقات ال تخمك مف الخبلفات لكنيا ىي أيضا تحؿ مف خبلؿ اآلليات الدبمكماسية أك السياسية .    

بة في التمييز بيف السبلـ المستقر كالسبلـ الدائـ إلى حد ما حيث مف المبلحظ أف ىناؾ صعك      

يتمتع ، كلسبب ما ، برسكخ السبلـ الدائـ   فالسبلـ المستقر ىك بكضكح سبلـ ال يسير عمى ما يراـ لكنو ال

كبتحميؿ السبلـ المستقر قد يتـ الكشؼ عمى عف بعض النقاط الشائكة التي يجب مراعاتيا بيف أطراؼ 

 . 1ذلؾ لفيـ ما إذا كاف يتجو نحك التحكؿ إلى مرحمة مف عدـ االستقرار الصراع ، ك 

: إذا لـ تحؿ النزاعات ، كاستمر تصاعد التكترات ، فاف الصراع قد يدخؿ  ا : السالم غير المستقرـثالث

بمركر الكقت مرحمة تعرؼ بالسبلـ غير المستقر . فيك كضع تتصاعد فيو حدة التكتر كالشؾ بيف 

 كلكف مع غياب العنؼ أك عنؼ متفرؽ .          األطراؼ ،

كيسكد " السبلـ السمبي " عمى عكس ما كرد في فترة السبلـ الدائـ  ، ألنو عمى الرغـ مف عدـ نشر     

القكات المسمحة أك عدـ استخداميا ، إال أف كؿ األطراؼ تنظر إلى بعضيا بعضا كأعداء . كالعبلقة بيف 

يراف  خير مثاؿ    عمى السبلـ غير المستقر . كفي ىذه الفترة مف السبلـ  5551سنة الكاليات المتحدة كا 
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غير المستقر ، يطمؽ عمى المبادرات التي تتخذ لنزع فتيؿ التكتر بالدبمكماسية الكقائية كمنع الصراع ، 

 فإذااعات كمنع حدكث األزمات كالتي تتضمف أىدافيا تقميؿ التكترات كحؿ النزاعات كنزع فتيؿ الصر 

 نجحت الجيكد تختفي جميع التكترات . 

:  إذا لـ تنجح الدبمكماسية الكقائية مف خبلؿ آلياتيا في منع التكترات فقد تستمر ىذه   رابعـا : األزمــة

 األخيرة كتصؿ إلى حد مرحمة األزمة بيف األطراؼ كذلؾ عبر مكاقؼ المكاجية المختمفة .

         قكات مسمحة محتشدة كجاىزة لمقتاؿ كقد تشترؾ  فاألزمة ىي عبارة عف مكاجية محمكمة بيف  

في تيديدات كمناكشات عرضية بسيطة كلكنيا لـ تمارس أم قدر مف القكة ذم أىمية ، كيككف احتماؿ 

باإلضافة إلى األزمة البكسنية  . 1 5520اندالع الحرب مرتفعا . كمثاؿ ذلؾ أزمة الصكاريخ الككبية عاـ 

   المبادرات التي تتخذ لنزع فتيؿ التكتر خبلؿ فترة األزمة بدبمكماسية األزمة  . كيطمؽ عمى 5552عاـ 

يقاؼ السمكؾ العنيؼ أك القسرم .    أك إدارة األزمة ، كالتي مف بيف أىدافيا احتكاء األزمات كا 

    إذا لـ تنجح جيكد دبمكماسية األزمة ، فقد يتفجر العنؼ ، كقد يدخؿ الصراع   خـامسـا : الحــرب :

إلى مرحمة الحرب ، كعميو فاف الحرب ىك قتاؿ متكاصؿ بيف قكات مسمحة منظمة ، كقد تتفاكت شدتيا ما 

أك فكضى مدنية إلى حرب ساخنة كشاممة  كبمجرد حدكث  يف صراع منخفض الحدة لكنو متكاصؿب

مف العنؼ استخداـ كاضح لمعنؼ أك لمقكة المسمحة ، تككف الصراعات عرضة بشكؿ كبير لدخكؿ دكامة 

المتصاعد . كيتزايد شعكر كؿ طرؼ بمبررات استخداـ العنؼ الف الطرؼ األخر يستخدمو ،لذا فاف حد 

الصراع المسمح أك الحرب ميـ بشكؿ خاص. ك يؤكد "مايكؿ لند" أف مصطمح الحرب يستخدـ ليس فقط 
                                                           

إلى  يعد نشر الجيش ك القكات البحرية في منطقة الصراع احد أىـ المؤشرات المألكفة عمى أف صراعا ما قد كصؿ  1
مرحمة األزمة ، كتعد أزمة الصكاريخ الككبية مثاال جيدا عمى مثؿ ىذا النكع مف نشر القكات . فقد قامت الك .ـ.أ  كككبا 

  انظر مايكؿ لند : مرجع سابؽ كأيضا ركسيا بنشر قكاتيا كرفعكا حالة استعداد القكات بأسرىا . 
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اعات الكبيرة األخرل لكف لمصراعات الكبيرة مثؿ حرب فيتناـ كالحرب العالمية الثانية أك غيرىا مف الصر 

     .        5551يتعدل حتى إلى الحركب أك الصراعات الصغيرة عمى غرار ما حدث في الشيشاف عاـ 

فيعتبراف كمثاليف  5551كما حدث في الجزائر عاـ  5550ما حدث في الصكماؿ في أكائؿ عاـ  أما    

   . كىنا تكمف جيكد األطراؼ الخارجيةعمى ما يسمى بالفكضى المدنية التي يمكف أف تكصؼ بالحرب 

ذا ما تـ التكصؿ إلى اتفاؽ إلنياء القتاؿ  في إنياء القتاؿ كذلؾ يتجسد بصنع السبلـ أك إدارة الصراع ، كا 

فاف تمؾ األطراؼ الخارجية قد تشترؾ فرض السبلـ أك تيدئة الصراع . كخير مثاؿ عمى ذلؾ دكر المجنة 

بر مف أىـ المنظمات الدكلية التي تنشط كقت الحرب ، كنجد أيضا الدكلية لمصميب األحمر حيث تعت

األمـ المتحدة مف خبلؿ مجمس األمف الذم يرسؿ بعثات لتقصي الحقائؽ أك مبعكثيف خاصيف لمحاكلة 

      إيقاؼ القتاؿ.    

 إذا نجحت جيكد صنع كفرض السبلـ ، ستخمد الصراعات كقد يحدث كقؼ :سـادسـا: مـا بـعد الحـرب 

كفي ىذه مف حالة حرب إلى حالة أزمة  لمقتاؿ مما قد يساعد عمى تقميؿ الصراعات كالعكدة بالعبلقة 

ذا تـ التكصؿ  نياء الصراع . كا     المرحمة يطمؽ عمى جيكد منع تصعيد الصراع بمرحمة حفظ السبلـ كا 

ء السبلـ ما بعد إلى تسكية ، يمكف أف تبدأ األطراؼ في انجاز العمميات الصعبة لحؿ الصراع كبنا

الصراع ، كمف خبلؿ مثؿ ىذه المجيكدات ، يمكف تقميؿ حدة التكترات إلى نقطة يمكف عندىا كصؼ 

 .التغيير صعبا لكنو ليس مستحيبل  كقد يبدك ىذا العبلقة بأنيا سبلـ مستقر  أك سبلـ دائـ .



 المتحدة األمم لميثاق وفق ا الدوليين واألمن السلم حفظ مبدأ                                                  األول                الفصل

 

557 

 

ة أزمة ، ككمبكديا عاـ حيث تحكؿ مف حالة حرب إلى حال 5552كمف أمثمة ذلؾ صراع البكسنة عاـ     

 5551كمثاؿ لصراع تحكؿ مف حالة أزمة إلى حالة سبلـ غير مستقر ، كجنكب إفريقيا عاـ  5551

 .   1كمثاؿ لصراع تحكؿ مف حالة سبلـ غير مستقر إلى سبلـ مستقر

 كعمية فاف الدبمكماسية الكقائية بإستراتيجيتيا المعتمدة ىي عبارة عف شيء يجب االضطبلع بو     

عندما تككف الفرصة ما زالت سانحة أكثر لممناكرة مف اجؿ السبلـ أثناء األزمة . حيث تحدث كتبدأ  

الدبمكماسية الكقائية فعميا خبلؿ مرحمة ، أك ربما تبدأ  خبلؿ مرحمة السبلـ المستقر لكنيا بكؿ تأكيد تككف 

ئية يجب االضطبلع بيا عندما يككف ىامة لمغاية في مرحمة السبلـ غير المستقر . لكف الدبمكماسية الكقا

ىناؾ متسع مف الكقت لمنقاش الحكيـ كلك حكؿ العمميات العسكرية كحتى لك كانت عامبل ، تظؿ ىناؾ 

حاجة إلفساح كقت لبلجتماع كالتحدث عف ىذه العمميات . فعمى سبيؿ المثاؿ ، حتى في ذركة الحرب 

لى طكر األزمة بعد ، كلكف كانت ىناؾ بعض الحكادث الباردة، كفي الكقت الذم لـ تكف قد انتقمت  فيو إ

التي كقعت في البحر، حيث اجتمعت الكاليات المتحدة مع االتحاد السكفيتي كتحدثتا حكؿ كيفية منع مثؿ 

                                                                                                                                                                  .          2ىذه الحكادث بيف أسطكلي البمديف
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 الثالث الفصل

           الجزائرية الوق ائية الدبلوماسية  

 مجال حفظ السلم واألمن الدوليين في

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الفصل الثالث 

 ال حفظ السمم واألمن الدوليينالدبموماسية الوقائية الجزائرية في مج

التي يحرص أشخاص القانكف ، يعتبر مف أىـ المصالح الدكلية ، أف السبلـ العالمي  ال جدال في      

أك ضررا بميغا في المجتمع ، يمثؿ خطكرة جسيمة ، الدكلي عمى حمايتيا، كأف تيديده أك االعتداء عميو 
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            أك استخداميا، تزاـ بمبدأ منع المجكء إلى القكة يتعيف التصدم لو، فالدكؿ ارتضت االل يالدكل

التزما قانكنيا لفض  ،عمى أعضاء المجتمع الدكلي، في العبلقات الدكلية، كفرضت المكاثيؽ الدكلية 

لذلؾ فاف الدبمكماسية الكقائية لعبت  كذلؾ حفاظا عمى السمـ كاألمف الدكلييف  منازعتيـ بالكسائؿ السممية،

 .  1في ىذا المجاؿ يرادكرا كب

كالجزائر عضك مف أعضاء ىذا المجتمع، فقد ناضمت مف أجؿ الحؿ السممي لمنزاعات في مختمؼ مناطؽ 

العالـ، كالحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف، ككاف ليا دكر ميـ في حؿ عدة نزاعات مسمحة إما عف 

ما عف طريؽ كساطتيا المباشرة، طريؽ مساعييا الدبمكماسية  كغير المباشرة، كالدبمكماسية الجزائرية  كا 

فرض عمينا التطرؽ حضرت في الكثير مف النزاعات كسعت إلى حميا حبل سمميا كدبمكماسيا، كىذا ما ي

كذلؾ بدكرىا الفعاؿ في النزاع اإلثيكبي  ،في حفظ السمـ كاألمف الدكلييفالجزائرية الكقائية  الدبمكماسية إلى

 اكلو في ىذا الفصؿ .خبلؿ ما سنتن مف االيرتيرم

 . أصؿ النزاع االريترم األثيكبي كأساسوالمبحث األكؿ : 

 .  االريترم األثيكبي الدبمكماسية الجزائرية في النزاع المبحث الثاني :         

 

 المبحث األول 

 أصل النزاع االريتري األثيوبي وأساسه
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منذ حكالي ر النزاعات الدكلية ، عدـ االستقرار كعدـ استتباب السمـ كاألمف ، كظيك  إف     

نصؼ قرف _ ابتداء مف حصكؿ الدكؿ اإلفريقية عمى استقبلليا_ ىي التي ميزت العبلقات بيف 

 الدكؿ اإلفريقية، كسعت منظمة الكحدة اإلفريقية كبعض الدكؿ اإلفريقية إلى احتكائيا.

حركب التي تعيشيا القارة اإلفريقية أف النزاعات الحادة كال ،كيؤكد بعض المبلحظيف السياسييف          

، كغيرىا مف العكامؿ المغذية  ىي حتمية ال يمكف تجنبيا، كىذا راجع إلى العكامؿ االقتصادية كاإلثنية

لمنزاعات المسمحة، كالتي ترتبط إلى حد بعيد مع إشكالية الحدكد المكركثة عف االستعمار، التي لـ تأخذ 

 .1 ذم ميز كمازاؿ يميز سكاف إفريقيا ال االنتماء العرقي، بعيف االعتبار 

النزاع الدامي ك ، 5533-13-05نزاعات حدكدية بيف ليبيا كمصر في ، إذ شيدت القارة اإلفريقية       

ثيكبيا  كبيف الصكماؿ ككينيا مباشرة بعد حصكؿ ىذه األخيرة عمى ، حكؿ منطقة أكغداف ، بيف الصكماؿ كا 

تكترا بيف دكلتي إثيكبيا إريتريا إلى غاية ، ضا منطقة الساحؿ اإلفريقي ، كما عرفت أي5528استقبلليا في 

 حكؿ بعض المناطؽ الحدكدية.، ، تاريخ اندالع النزاع المسمح بيف البمديف 5554

اىتماما خاصا مف المجتمع الدكلي ، الذم نتناكلو في دراستنا ىذه ، كقد ناؿ النزاع االريترم األثيكبي      

تعتبر ذات أىمية إستراتيجية ، لدكؿ اإلفريقية بصفة خاصة، ككف منطقة القرف اإلفريقي كا، بصفة عامة 

بالغة، حيث أف بركز ممتد نحك مياه خميج عدف كالمحيط اليندم، كما تتضح تمؾ األىمية مف المكقع 

الذم تحتمو، كالمطؿ عمى طريؽ المبلحة العالمية شماال، جنكبا كشرقا، كما يطؿ عمى مضيؽ باب 
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مؤثرا عمى تحركات السفف التجارية كالحربية، كما يشكؿ نقطة ، لمندب الذم يعد مف الناحية التكتيكية ا

 .1كبكابة الدخكؿ إلى إفريقيا مف الجنكب ، قكل لمف يتحكـ فيو ألنو ييدد مصادر البتركؿ شرقا 

اإلستراتيجية، نظرا لما زاد مف أىميتيا ، كقناة السكيس  ، كما أف ارتباط المنطقة بالبحر األحمر      

ىذه األىمية جعمت منو مكضع أطماع الدكؿ قناة مف أىمية إستراتيجية كبيرة ، يتمتع بو البحر األحمر كال

إلى غاية الكصكؿ إلى حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كالتنافس بيف االتحاد ، االستعمارية سابقا 

العكامؿ الداخمية المرتبطة بنظاـ الحكـ ، إلى ذلؾ  ريكية. إضافة، كالكاليات المتحدة األمالسكفياتي سابقا 

     كىشاشتو في إثيكبيا، ففي كقت سابؽ أثناء نضالو لمكصكؿ إلى السمطة كاف حميفا لمحركة السياسية 

 في اريتريا عمى أف االستقبلؿ ليذه األخيرة بعد الكصكؿ إلى السمطة.

 ثيوبيالمطلب األول : أصل النزاع االريتري األ

تمتمؾ السكاحؿ االريترية مف خبلؿ سيطرتيا الكاممة عمى اريتريا منذ ، كانت دكلة إثيكبيا             

 . 2كحتى نياية حكـ العقيد منغستك ىيمي ماريـ ، العيد اإلمبراطكرم 

ظركؼ  مف أطكؿ نزاعات منطقة البحر األحمر، التي أفرزتيا، كتعتبر الحرب االريترية األثيكبية        

الحرب الباردة، كتعكد جذكرىا إلى نياية الحرب العالمية الثانية، كىزيمة إيطاليا التي كانت تستعمر اريتريا 

مف طرؼ جيش الحمفاء، كانتقاؿ إدارة المستعمرة االيطالية )اريتريا( إلى المممكة المتحدة بمكجب معاىدة 

، كالتي بمكجبيا تنازلت إيطاليا عف مستعمراتيا 3مع الحمفاء 5573السبلـ التي كقعتيا إيطاليا في فيفرم 
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اإلفريقية )ليبيا، الصكماؿ، اريتريا(، أيف قرر الحمفاء إنياء مسألة المستعمرات االيطالية في غضكف سنة 

 . 1مف تكقيع اتفاقية السبلـ، كفي حالة عدـ التكصؿ إلى حؿ نيائي تنتقؿ ىذه القضية إلى األمـ المتحدة 

 يات المتحدة األمريكية، بريطانياتكجو كفد رباعي مف دكؿ الحمفاء )الكال 5573-51-01كفي       

كاتخذىا مقرا لنشاط المجنة الرباعية المتعمقة ، فرنسا، االتحاد السكفياتي( إلى العاصمة االريترية أسمرة 

تسفر عف أم  إال أف جيكد ىذه المجنة الرباعية لـ تعرؼ النجاح، كلـ . 2بقضية المستعمرات االيطالية 

نتيجة بالنسبة لمدكؿ الثبلث )المستعمرات االيطالية( خاصة اريتريا التي كانت قضيتيا معقدة داخميا 

كدعـ االدعاءات األثيكبية ، كخارجيا، فكانت داخميا تحت اإلدارة البريطانية التي طالبت بتقسيـ اريتريا 

، أما خارجيا فالدكؿ الكبرل كانت تنظر إلى فييا، حيث انقسـ الشعب االريترم بيف مؤيد كمعارض لمتحرر

الذم يتريا، فيي تطؿ عمى البحر األحمر بسبب المكقع االستراتيجي الر ، مصالحيا الخاصة في المنطقة 

 يعتبر بكابة القارة اإلفريقية مف الجية الشرقية.

 5574-15-51تحدة في لى األمـ المكبفشؿ المجنة الرباعية، قرر الحمفاء إحالة القضية االريترية إ     

كما أبدت أثيكبيا نكاياىا اتجاه اريتريا _ بدعـ مف بريطانيا التي كانت تسعى إلى تقسيـ اريتريا بيف أثيكبيا 

كالسكداف، كالتي كانت تعتبره الحؿ األمثؿ لمقضية االريترية _ بتقسيميا عمى أساس ديني، حيث تتبع 

كتتبع أقاليـ المرتفعات التي ، األغمبية المسممة إلى السكداف كالمنخفضات التي تسكنيا ، األقاليـ الغربية 

 تسكنيا األغمبية المسيحية إلى أثيكبيا.
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كفقا ليذا المبدأ عممت الحككمة البريطانية إلى تعزيز الكجكد األثيكبي في اريتريا، مف خبلؿ األحزاب    

لمكحدة مع أثيكبيا بتأسيس حزب  التي سمحت بظيكرىا عمى الساحة السياسية فقاـ المسيحيكف المؤيدكف

الكحدة برئاسة ىيمس ىيبلسي، ليتمكف مف إيجاد كاجية تمثمو رسميا كتزيد مطامعو في ضـ اريتريا عند 

 .1طرح القضية أماـ األمـ المتحدة 

قررت األمـ المتحدة إعبلف االستقبلؿ ،  5575في جكيمية ، كفي اجتماعات األمـ المتحدة        

خضاع الصكماؿ لعشر سنكات لبلنتداب البريطاني، ليمنح ليا االستقبلؿ فيما بعد، أما المباشر لميبي ا، كا 

بعد مداكالت طكيمة كيقضي ىذا القرار  .2 045فيما يخص اريتريا فتكصمت الجمعية العامة إلى القرار 

يترم، إال أنيا بتأليؼ لجنة خماسية لتقصي الحقائؽ، كتأكد مف رغبات السكاف كاستطبلع الرأم العاـ االر 

لـ تأتي بفكرة مكحدة حكؿ رأم الشعب االريترم حكؿ ىذه القضية، كفي ظؿ ىذه الخبلفات تقدمت 

، بمشركع يكصي بأف تصبح اريتريا كحدة تتمتع باالستقبلؿ 5511الكاليات المتحدة األمريكية في سنة 

-15-51د فترة انتقالية إلى تاريخ الذاتي، كمتحدة فيدراليا مع أثيكبيا تحت سيادة ىذه األخيرة، مع تحدي

عداد دستكرىا، كتعييف مندكبيا لدل األمـ المتحدة بمساعدة خبراء لتسييؿ  5510 لتشكيؿ حككمة اريترية كا 

تبنت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المشركع األمريكي بكسيطة القرار رقـ  5510-50-10ميمتو ، كفي 

ا كأثيكبيا، حيث أكدت ىذه األخيرة أف القرار يؤكد عمى كجكد كقد تـ رفضو مف قبؿ اريتري .3 1_أ_851

 5525-15-15ىكية اريترية تتميز عف اليكية األثيكبية، كىذا ما دفع إلى اندالع الثكرة االريترية بتاريخ 

بقيادة جبية التحرير االريترية، حيث استمرت لفترة ثبلث عقكد، عرفت مف خبلليا الحركة التحريرية التقدـ 
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-11-07خفاؽ، أيف تربعت الجبية الشعبية لتحرير اريتريا عمى قيادة الثكرة كتحقيؽ االستقبلؿ كاإل

5555. 

نما  5554ليذا فإف النظرة لمنزاع المسمح الذم قاـ بيف اريتريا كأثيكبيا في سنة     ليس نزاعا حديثا، كا 

المتحدة عمى أف اريتريا دكلة مف طرؼ األمـ  5558تعكد جذكره إلى التنظيـ الدكلي، أيف أعمف في سنة 

مستقمة كذات سيادة، كيرل مارتف برايت أف النزاع االريترم األثيكبي ليس نزاعا حدكديا بقدر ما ىك نزاع 

، كمعنى ذلؾ أف أساس  بيف االريترييف كالتجراكييف _ سكاف شماؿ أثيكبيا_ الذيف يحكمكف أثيكبيا اليـك

حدكدم، حيث أنيما )التجراكييف كاالريترييف( تعاكنا عمى إسقاط النزاع ىك نزاع عرقي قبؿ أف يككف نزاع 

ثار خبلؼ بينيما كاشتد في  5547النظاـ الذم كاف سائدا في أثيكبيا في السبعينيات، إال أنو في سنة 

 ية ضمتيا لخريطتيا الجديدة.عندما استكلت أثيكبيا عمى أراضي اريتر  5553سنة 

عمى خطكة خطيرة بمشركعيا في إزالة اإلدارات المحمية المدنية  كقد أقدمت الحككمة األثيكبية     

حبلؿ محميا إدارات أثيكبية مدنية رسمية في جكيمية  ،االريترية في المناطؽ الحدكدية االريترية  ، 5553كا 

ارة كبعدىا قامت القكات العسكرية األثيكبية بإزالة اإلدارة المدنية مف مدينة بادمي الحدكدية كاستبداليا بإد

ىذا التطكر دفع الرئيس االريترم إلى طمب إنشاء لجنة مشتركة مع الحككمة األثيكبية  .1مدنية أثيكبية 

لدراسة الكضع كاقتراح الحمكؿ تجسيدا لمسعاه السممي لحؿ الخبلؼ القائـ، كقد تـ تشكيؿ لجنة ثنائية 

كعمى اثر إطبلؽ القكات  ـ تحقؽ نتائجمع إال مرة كاحدة كلكمفت بدراسة األحداث الحدكدية، إال أنيا لـ تجت

العسكرية األثيكبية النار عمى الكفد العسكرم المفاكض كقتؿ ضباط سامييف كاف السبب المباشر الندالع 

كتصاعدت كتيرة األحداث بسرعة، حيث أعمف  5554-11-12االقتتاؿ بيف القكات المسمحة لمدكلتيف في 
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    ، رغـ أف ىذه الدكلة ىي عضك 5554-11-58يتريا يكـ البرلماف األثيكبي الحرب الشاممة عمى ار 

مف أعضاء األمـ المتحدة كيمزميا الميثاؽ بعدـ المجكء إلى القكة العسكرية في عبلقتيا الدكلية، كأف تتخذ 

 السبيؿ السممي لحؿ مثؿ ىذه النزاعات.

ؼ مف الضحايا يجتو اآلالكميما كانت ىذه األسباب التي جعمت الدكلتيف تدخؿ في نزاع مسمح كانت نت   

كتيديـ قرل بأكمميا كتكجيو نفقات مالية كبيرة في ىذا النزاع، الذم كاف يفترض أف تكجو تنمية ىذيف 

البمديف اإلفريقييف الفقيريف، كنرل أف السبب الحقيقي الذم أدل إلى اندالع ىذا النزاع المسمح في نياية 

الذم ترؾ مجاال لمنزاع بيف دكؿ إفريقيا، لذا نرل أنو ىك مشكؿ الحدكد كاإلرث االستعمارم  01القرف 

 يجب عمينا في تحميؿ ىذه القضية دراسة مشكمة الحدكد كما ىك المبدأ الكاجب التطبيؽ؟

 المطلب الثاني : أساس النزاع االريتري األثيوبي

كطنية عمى المناطؽ إف النزاع المسمح بيف اريتريا كأثيكبيا اندلع بعد ممارسة اريتريا سيادتيا ال       

الحدكدية، كىذا النزاع نتيجة سعي أثيكبيا لمنح سيادتيا عمى إقميمي بادمي كالمناطؽ المجاكرة، كدخكؿ 

كمـ مف الحدكد القانكنية، ما ىك إال نتيجة  01القكات المسمحة األثيكبية إلى األراضي االريترية إلى عمؽ 

أف النزاع االريترم األثيكبي ما ىك إال نزاع حدكدم ... »عدـ تحديد الحدكد، كيقكؿ الخبير مارتف برايت: 

  كال يمكف ألم دكلة إعادة النظر كالمطالبة بإحداث تغيير الحدكد ... كيتـ االعتماد في تحديد الحدكد 

لـ تحتـر القكاعد ، ، كىكذا يتضح لنا أف أثيكبيا 1« عمى المكاثيؽ الدكلية كاتفاقيات الحدكد االستعمارية

في تحديد الحدكد الدكلية، كتتعمؽ بالدرجة األكلى ، ية كالمبادئ التي استقر عمييا المجتمع الدكلي القانكن
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     إذ يعبراف ،  1بمبدأ الحدكد المكركثة، كمف المعمكـ أف لفظي المبادئ كالقكاعد يحمبلف نفس الفكرة 

عييف الخدكد الدكلية. عف السمكؾ الذم يجب عمى الدكؿ إتباعو لمكصكؿ إلى نتيجة عادلة بخصكص ت

كيمثبلف معا القيكد المفركضة عمى الدكؿ حكؿ تعييف كطرؽ تككيف الحدكد كتنظيـ النشاطات الحدكدية 

كالعبلقات القانكنية التي تنبثؽ عنيا، كلقد تطكرت تمؾ المبادئ كالقكاعد في الكقت الحاضر باعتبارىا تتيح 

قة بالعمميات الحدكدية، كتجنيب الدكؿ المجكء إلى القكة مجاال كافيا لمدكؿ في تنفيذ التزاماتيا المتعم

بمعنيييا، خاصة منيا القكة العسكرية في إطار عبلقتيا التجاكرية، كييمنا في ىذا المجاؿ دراسة مبدأ 

الحدكد المكركثة ، خاصة كأف الدكؿ اإلفريقية كالعربية كانت دكؿ مستعمرة، تركيا ىذا األخير في تناحر 

 حكؿ الحدكد.

يفيد مبدأ الحدكد المكرثة عف االستعمار اكتساب   :مفيكـ مبدأ الحدكد المكركثة في القانكف الدكليكال: أ

كبالتالي فيذا المبدأ يتككف مف شقيف، األكؿ  .  2مسار خطكط الحدكد التي كانت قائمة قبؿ االستقبلؿ

شرعيا في ممارسة سيادتيا عميو كىك السند فكؽ اإلقميـ، حيث يمنح الدكلة التي تحكز عمى اإلقميـ سندا 

بغض النظر عف القكة أك الضعؼ، التقدـ أك التأخر، كبر المساحة أك صغرىا، كالثاني مكاف الحدكد، 

 حيث يبيف لؤلطراؼ أيف ينبغي أف يككف عميو خط الحدكد الدكلية لئلقميـ.

 يممكوالشخص في امتبلؾ ما  حكؿ ىذا المبدأ عمى استمرار، كتؤكد الفمسفة السائدة لدل القانكنييف      

لذلؾ ذىب بكقطاية بكعبلـ إلى تعريفو: ، ألف في جكىره يتضمف سرياف الحدكد اإلدارية االستعمارية 

بأنو المبدأ الذم بمكجبو يجب أف تحتـر كتبقى الحدكد االستعمارية المكركثة لحظة حصكؿ الدكلة »
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معجمو لمقانكف الدكلي العاـ كالخاص، في قكلو  كعرفو كالفك في . 1«الحديثة عمى االستقبلؿ عمى حاليا

«UTI-POSSIDETIS». كيستعمؿ ىذا المبدأ في معاىدة أك عقد دكلي  ، كالتي تعني كما يممؾ كؿ كاحد

سكؼ تحتفظ بكؿ ما كسبتو أك حازتو مف قبؿ، كىكذا يظير ، أك دبمكماسي، مف أجؿ التعبير أف كؿ قكة 

بدؿ أف يبث فييا مف السمطات الشرعية لمدكلة قاـ االستعمار بتقنينيا، معناه أنو أسمكب تككيني لمحدكد، ف

 كىك ما يخمؽ كضعية قائمة عمى التقنيف كالعرؼ معا، كفي ذات الكقت يعبر عف اإلبقاء لمكضع القائـ 

 في العبلقات ما بيف الدكؿ.

ذكنو، حيث تتجاكب كيتيح مضمكف ىذا المبدأ مجاال كافيا لمخاضعيف لمضمكف التزامو كالذيف ينف   

صياغتو مع التطكرات كالمتغيرات الراىنة في المجتمع كالقانكف الدكلييف، فيك كاحد مف المبادئ القانكنية 

 .2العامة الذم كرستو المكاثيؽ الدكلية كأكدتو مؤخرا الدكؿ اإلفريقية مف خبلؿ ميثاؽ االتحاد اإلفريقي

بصكرة مطردة، كيرل عمر سعد اهلل أف أساس تمؾ جرت الممارسة لممبدأ   : عرفية المبدأثانيا : 

الممارسة ىك العرؼ الدكلي، فيك يعبر عف قاعدة عرفية دكلية تبمكرت في الكاقع الدكلي بطكؿ 

كبالتالي  .3الممارسة الدكلية كالعبلقات التي تراعييا األمـ فيما بينيا، كما لك كانت نكعا مف القانكف 

ث كقائع حدكدية متطابقة كشعكر بإلزامية تطبيؽ المبدأ عمييا كقد تـ فمبدأ أخذ صفتو العرفية مف تكار 

ىذا فعبل منذ العيد الركماني، كما أف القضاء الدكلي تعامؿ مع منطمقو أثناء الفصؿ في النزاعات 
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فريقيا كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ النزاع الحدكدم بيف مالي كبكركينافاسك،  الحدكد اإلقميمية في أكربا كا 

 .1 5542رت المحكمة حكميا استنادا لممبدأ في سنة حيث أصد

كيظير العنصر المعنكم في االعتقاد لدل الدكؿ عمى اعتبار ما جرل عميو التكارث في تطبيؽ المبدأ     

بمثابة قاعدة قانكنية كاجية التطبيؽ، أم تككيف الشعكر بإلزامية مقتضى ىذا المبدأ، كقد عبرت عف ىذا 

 . لدكليةالعنصر محكمة العدؿ ا

طبؽ مبدأ الحدكد المكركثة في مختمؼ مناطؽ العالـ، خاصة عمى مستكل   :تطبيقات المبدأ ثالثا: 

     القارة اإلفريقية التي عانت مف النزاعات الحدكدية، فقد أخذت بفمسفة كرثنا حدكدا عف االستعمار 

 ء مف اإلرث االستعماركمنو كجب عدـ المساس بيا، فالمشكؿ الركاندم مثبل يمكف تأسيسو ابتدا

كالمشكؿ االريترم األثيكبي، إذ أف الحدكد بينيما قامت مف الناحية المادية عمى أساس التجديد الذم 

-12-51كضعتو إيطاليا أثناء احتبلليا، حيث أقرتيا بمكجب االتفاقيف االستعمارييف، األكلى في 

كل القضاء الدكلي مف خبلؿ ، كيظير تطبيؽ المبدأ عمى مست5514-11-52كالثانية في  5511

 . 2عدة قضايا، نظرت فييا محكمة العدؿ الدكلية بشأف النزاع الدكلي بيف بكركينافاسك كمالي 

النزاع الحدكدم القطرم  بمناسبة،  0115-18-52أخذت بو المحكمة في حكميا الصادر في  كما  

، اعتبارا مف ككف بريطانيا حيف اعترفت بسيادة البحريف عمى الجزر المتنازع عمييا،  البحريني

البحريف، كاستمرار سيادة انتماء تمؾ الجزيرة إلى ،  5585قررت في سنة ، االستعمارية السابقة 

 .5535عمييا، بحسب الخط القائـ عمييا عند االستقبلؿ سنة  البحريف
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حيف أصدرت كظير تطبيؽ المبدأ عمى مستكل التحكيـ في عدة قضايا، كقضية اريتريا كأثيكبيا،       

، 0110-17-58حكميا النيائي في ،  0111حسب اتفاقية السبلـ المكقعة بالجزائر سنة ، ىيئة التحكيـ 

المؤسس عمى تقرير لجنة مفكضية الحدكد، القاضي بأف سبب النزاع بيف الدكلتيف ىك المنطقة المتنازع 

 . 1عمييا كتبعتيا لدكلة اريتريا 

ست حكميا بناء عمى مبدأ الحدكد المكركثة _ تفسيرا التفاقيات بيذا تككف ىيئة التحكيـ لي      

االستعمارية _ كلكف ىذا المبدأ يطرح إشكاليات عديدة عند تطبيقو، كتتمثؿ في تحديد مكاف الحدكد 

المكركثة فكؽ اإلقميـ، كمدل تمييزه عف مبدأ حجية األمر المقضي بو، فبخصكص النقطة األكلى فإف 

قميـ المكركث عند كقت االستقبلؿ، أما بخصكص النقطة الثانية فقد تتطابؽ كقد الخط المكجكد فكؽ اإل

تختمؼ مع حجية األمر المقضي بو، ألف الخط القائـ عند االستقبلؿ في دكلة ما ليس بالضركرة اإلبقاء 

ية عميو كاستمراره، كما ىك الشأف في قضية السمفادكر كاليندكراس، التي قضت فييا محكمة العدؿ الدكل

 .2بأنو في حالة الجزر الصغيرة غير المأىكلة، فإف السيادة تؤكؿ إلى الجزر األكبر المجاكرة مباشرة 

النسبة لمدكؿ اإلفريقية بكفي جميع األحكاؿ فالتطبيقات المتكررة لممبدأ تعكس طبيعتو القانكنية الحالية ف 

، الفقرة ب، كالدكلتاف كأثيكبيا 7لمادة أعضاء االتحاد اإلفريقي، فيي ممزمة بتطبيؽ المبدأ، طبقا لنص ا

 .3قيما االلتزاـ بتطبيؽ ىذا المبدأ كاريتريا أعضاء في ىذا االتحاد يقع عمى عات
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كالجزائر كباقي الدكؿ أيدت منذ استقبلليا ىذا المبدأ، معتبرة أنو مف المبادئ السامية التي تساعد عمى     

تي ىزتيا، إذ تبمكر مكقفيا ىذا منذ ثكرة التحرير كعقب تجنيب الدكؿ خاصة اإلفريقية مف النزاعات ال

 .استقبلليا مباشرة 

إف الممارسات الدكلية ليذا المبدأ ساىمت بشكؿ كاضح في تشكيؿ قاعدة دكلية عمى مستكل القانكف    

الدكلي المعاصر، كأدل تأييده المستمر مف قبؿ الجزائر في نطاؽ منظمة الكحدة اإلفريقية _ االتحاد 

فريقي حاليا _ ىذا مف جية كعمى المستكل الثنائي إلى تيسير استخبلؼ الدكؿ الجديدة لمحدكد السياسية اإل

 التي كضعيا المستعمر.

إف ىذا المبدأ استحدث طريقة تؤدم بالدكؿ إلى ترسيـ   : أىمية المبدأ في تعييف الحدكدرابعا: 

التي كانت قائمة أثناء الفترة االستعمارية إلى سيادتيا عمى األقاليـ، عف طريؽ تحكيؿ الحدكد اإلدارية 

حدكد دكلية مكركثة بعد حصكؿ الدكؿ الجديدة عمى االستقبلؿ ، فيي العممية المؤدية إلى إثبات 

السيادة عمى إقميـ معيف كىذا ما ذىب إليو الخبير الدكلي مارتف برايت عند تناكلو مسألة النزاع 

 . 1الحدكديةممارسة السيادة عمى منطقة بادمي  تريا ليا الحؽ فياألثيكبي االريترم حيف اعتبر أف اري

، أنيا تحكؿ دكف المكاجية بيف الدكؿ حديثة  فمف مزايا مبدأ الحدكد المكركثة في تعييف الحدكد   

       بسبب حدكدىا المكركثة عف االستعمار، كبالتالي فإف ىذا المبدأ قد يساىـ إلى حد ما، االستقبلؿ 

 دعائـ الثبات. كمف ثـ يمكننا استخبلص عنصريف ىما:في إرساء 

حيازة اإلقميـ باستمرار كممارسة السيادة عميو، سكاء تمثؿ في أراضي مأىكلة أك غير آىمة  -

 بالسكاف، أراضي يابسة أك جزر.
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أف تككف الحيازة ىادئة لئلقميـ، بمعنى غير مغتصب بالقكة كتجرم باستمرار الطالبة  -

 باسترداده.

ال يعترؼ بأم سيادة تمارس عمى اإلقميـ، إذا لـ تكف الدكلة التي تديره قد ، لقانكف الدكلي فاليكـ ا

 حازت عميو بطريقة شرعية.

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 الجزائرية في حل النزاع االريتري األثيوبي الدبلوماسية

كد الدكؿ كالمنظمات دت مساعي جيد، تع5554األثيكبي االريترم في مام ، منذ قياـ النزاع المسمح     

إلى درجة الكساطة، كلعؿ  مميا، إال أف ىاتو الجيكد لـ ترؽإلى حؿ النزاع حبل س، كالدكلية ، اإلقميمية 

 .    5554-12-18األمريكي الركاندم في ىي تمؾ التي تقدـ بيا فريؽ العمؿ ، أىـ تمؾ المبادرات 

 :1حيث تضمنت ىذه المبادرة أربع نقاط كىي 
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 ات االريترية مف المناطؽ المتنازع عمييا.انسحاب القك  -

 نزع السبلح في تمؾ المنطقة )جعؿ منيا منطقة منزكعة السبلح(. -

 إخضاع المنطقة لمراقبة كسطاء دكلييف كعكدة اإلدارة المدنية. -

 إجراء تحقيؽ يقكـ بو كسطاء حكؿ مطالب البمديف. -

 ائميف بيا بالتحيز لصالح إثيكبيا اتيـ القالذم ، رفضت مف الجانب االريترم ، إف ىذه المبادرة       

التي أعمنت قبكليا بالمبادرة قبؿ عرضيا عمى دكلة اريتريا، كبالرغـ مف ذلؾ شكمت ىذه المقترحات أساسا 

 لظيكر مكاقؼ دكلية عديدة.

فبالنسبة لمبادرات دكؿ المنطقة _ القرف اإلفريقي _ تمثمت في المسعى الذم قاـ بو رؤساء        

ريتي أكغندا كجيبكتي، حيث قاـ الرئيس األكغندم يكرم مكسيفني بزيارة البمديف في بداية جكيمية جميك 

 .        1كلكنيا قكبمت بالرفض كاستمرت المكاجيات العسكرية  ، عارضا كساطتو لمطرفيف لحؿ النزاع،5554

اف ديزيرم كابيبل في نفس التي قاـ بيا الرئيس الككنغكلي لكر ، كما لـ تنجح المساعي الحميدة        

الشير، إلقناع الطرفيف قصد الدخكؿ في مفاكضات لتسكية النزاع بالكسائؿ السممية. كما قاـ الرئيس 

 الدكلتيف قصد إيجاد تسكية لمنزاع       بعرض كساطتو عمى ،  5554الجيبكتي حسف أبندكف في مام 

ألنيا تعتبر جميكرية جيبكتي ال تمتمؾ مقكمات إال أف الدكلة االريترية رفضت كساطة الرئيس الجيبكتي، 

الكساطة، إضافة إلى ذلؾ تعتبرىا ليست محايدة، بؿ حميفة إلثيكبيا، كما رفضت عضكيتيا في المجنة 

اء الدكؿ كالحككمات لقمة رؤس 87خبلؿ الدكرة الػ ، الرئاسية التي شكمتيا الحقا منظمة الكحدة اإلفريقية 
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، عمى إثر 5554تكتر العبلقات بيف الدكلتيف، كقطع العبلقات في نكفمبر ، مما أدل إلى في كغادكغك 

 االتفاقيات التعاكنية التي أبرمتيا دكلة جيبكتي مع دكلة إثيكبيا.

مف أجؿ إجراء مفاكضات  ،5555أما اليمف حاكلت تقريب كجيات النظر بيف الدكلتيف في فيفرم        

لمبادرات، البدائؿ كمقترحات األطراؼ الدكلية كاإلقميمية إلنياء في العاصمة اليمنية صنعاء، لبحث جميع ا

لف تؤدم بأم شكؿ مف األشكاؿ ، النزاع، مؤكدة أف العمميات العسكرية بيف القكات المسمحة بيف البمديف 

 .إلى حؿ مشكؿ الحدكد، كقد رحبت اريتريا بالمساعي اليمنية عمى خبلؼ أثيكبيا التي رفضتيا 

الدكلية، فتتمثؿ في دعـ جيكد منظمة الكحدة اإلفريقية كدعكة الطرفيف إلى المفاكضات  أما المساعي    

كذلؾ الرتباطيا التاريخي بيف الدكلتيف ، لتسكية النزاع القائـ، فإيطاليا عرضت كساطتيا إليجاد حؿ سممي 

، ألمانيا كبمجيكا، _ ككنيا طرفا في االتفاقيات االستعمارية _ إضافة إلى مساعي كؿ مف المممكة المتحدة

غير أف كميا آلت إلى الفشؿ كقكبمت بالرفض، لما يصاحبيا مف نكايا مصمحية، كنذكر كذلؾ جيكد 

كمساعي تجمع دكؿ الساحؿ كالصحراء، التي بادر بيا الرئيس الميبي معمر القذافي باسـ التجمع، كقاـ 

مع طرح فكرة إرساؿ قكات فصؿ إفريقية بإرساؿ كفد ليذا الغرض لدراسة الكسائؿ الكفيمة بتسكية النزاع 

 .1إلى المناطؽ المتنازع عمييا 

، شكمت القمة اإلفريقية لجنة رئاسية برئاسة الرئيس البكركينابي ككمباكرم كتضـ 5554كفي جكاف     

عضكية الرئيس الجيبكتي حسف أبندكف كالرئيس الزمبابكم مكغابي ككذا األميف العاـ لمنظمة الكحدة 

، لدراسة الحمكؿ الممكنة لمنزاع المسمح، حيث قامت ىذه المجنة بااللتقاء برئيسي الدكلتيف، لدراسة اإلفريقية
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إطار عمؿ ، اتفاؽ 5554اإلفريقية في نكفمبر اقتراحاتيما، كبعد المناقشات أصدرت منظمة الكحدة 

 :1بند، أىميا 55المنظمة  أيف تضمف 

 تعيد الطرفيف بكضع حد لبلعتداءات. -

 .5554-11-12ة نشر قكات الطرفيف المتكاجدة في بادمي كضكاحييا، إلى مكاقع ما قبؿ إعاد -

 .5553كأحداث جكيمية كأكت  5554-11-12فتح تحقيؽ حكؿ أحداث  -

 التزاـ الطرفيف بكضع خد لئلجراءات المتخذة ضد السكاف المدنييف. -

ؼ منظمة الكحدة اإلفريقية إعادة رسـ الحدكد كتشكيؿ لجنة متابعة مف الطرفيف، تحت إشرا -

 كمنظمة األمـ المتحدة.

 تحدة األمريكية كاالتحاد األكربي        كالكاليات الم، قت الكثيقة تأييدا شامبل مف األمـ المتحدة ال     

     إال أف الجانب االريترم أبدل تحفظات حكؿ بعض بنكد الكثيقة، خاصة تمؾ المتعمقة بسحب قكاتيا 

كعكدة اإلدارة المدنية، كما طمبت تكضيحات في ىذا الشأف، كفي المقابؿ كافؽ الجانب  مف منطقة بادمي

كلعؿ سبب تحفظ اريتريا يعكد إلى شكككيا في حياد أعضاء ، األثيكبي عمى الكثيقة بدكف أم تحفظ 

 المجنة، خاصة عضك جميكرية اريتريا.

فريقية بنكد الكثيقة التي طالبت بيا كفي خضـ تطكرات النزاع المسمح، كضحت منظمة الكحدة اإل    

اريتريا، كبعدىا أعمنت ىذه األخيرة عف انسحابيا تطبيقا لبنكد الكثيقة، بينما أعمنت أثيكبيا استرجاعيا 

لمنطقة بادمي كضكاحييا، بحجة أف ىناؾ مناطؽ ال زالت تحت السيطرة االريترية كعمييا االنسحاب 
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اتفاؽ كقؼ إطبلؽ النار، كىذا الطرح رفضتو اريتريا، عمى أساس  الفكرم كغير المشركط قبؿ التكقيع عمى

 .1كاجب تطبيؽ مخطط السبلـ اإلفريقي دكف أم شرط 

 المطمب األول : الوساطة الجزائرية في المفاوضات غير المباشرة

يف لمنظمة الكحدة اإلفريقية بالجزائر، ما ب 81كفي ظؿ ىذه الظركؼ انعقد مؤتمر رؤساء الدكؿ لمقمة    

أيف تحركت فييا الدبمكماسية الجزائرية الحتكائيا  .الشيء الجديد بأتت  التي، 5555-13-57إلى  50

 ، كضركرة التعاكف اإلفريقيىذا النزاع، انطبلقا مف إيمانيا كتكريسيا لمبدأ التسكية السممية لمنزاعات 

 ار منظمة الكحدة اإلفريقيةفاؽ إطكتجسد ذلؾ بطرح المؤتمريف لكثيقة ثانية، عرفت بإجراءات كضع ات

 :  2 كتككنت مف بنكد أىميا .حكؿ تسكية النزاع األثيكبي االريترم

تاريخ التزاـ الحككمة االريترية بإعادة نشر قكاتيا، خارج المناطؽ التي سيطرت عمييا بعد  -

12-11-5554. 

   ا بعد التزاـ الحككمة األثيكبية بإعادة نشر قكاتيا، خارج المناطؽ التي سيطرت عميي -

 .5554-11-12، كلـ تكف تحت إدارتيا المدنية قبؿ 5555 - 10- 12

التزاـ الطرفيف بكقؼ العمميات العسكرية، أك أم شكؿ مف أشكاؿ االدعاءات المحرضة  -

 التي مف شأنيا أف تشجع عمى االستمرار في االقتتاؿ.
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بالتعاكف مع قبكؿ الطرفيف نشر مبلحظيف عسكرييف مف دكؿ منظمة الكحدة اإلفريقية  -

 منظمة األمـ المتحدة.

القياـ بإجراءات عكدة اإلدارة المدنية كعكدة البلجئيف إلى المناطؽ المعنية، التي يتـ  -

 تحديدىا بعد كقؼ االقتتاؿ.

كقد أعمنت اريتريا قبكليا المباشر ليذه الكثيقة كالتكقيع عمييا أثناء انعقاد القمة، بينما تحفظت أثيكبيا     

 بالرغـ مف مكافقتيا المبدئية بحجة دراستيا في أديس بابا كالرد عمييا الحقا. عف التكقيع

كفي ىذا الصد كمفت القمة اإلفريقية الرئيس الجزائرم عبد العزيز بكتفميقة بالتعاكف مع األميف العاـ     

لتسكية النزاع لمنظمة الكحدة اإلفريقية بمتابعة المجيكدات كالمساعي المبذكلة مف طرؼ المنظمة الطامحة 

سمميا، بعد القمة مباشرة كمؼ الرئيس الجزائرم مبعكثو الشخصي السيد أحمد أكيحيى بمتابعة تكصيات 

-13-01إلى  00قمة الجزائر، كتـ ذلؾ مف خبلؿ زيارتو الميدانية لعاصمتي الدكلتيف في الفترة ما بيف 

كمناقشة تكصيات قمة الجزائر، خاصة ، أيف أجرل محادثات مع رئيسي الدكلتيف المتنازعتيف بطرح 5555

االتفاؽ اإلطار لممنظمة الخاص بتسكية النزاع، كفي ىذه المحادثات أكدت اريتريا بالتزاميا الصريح 

باالتفاؽ ك استعدادىا لتطبيقو عمى أرض الكاقع، أما أثيكبيا فرفضت التكقيع عمى االتفاؽ مبدية تحفظيا 

 .1تفصيؿ دقيؽ إلجراءات التنفيذ  عمى بعض بنكد الكثيقة ما لـ يكف ىناؾ

كسعيا مف الدبمكماسية الجزائرية ألجؿ حؿ النزاع حبل سمميا، شكؿ فريؽ عمؿ تحت إشراؼ المبعكث 

الشخصي لمرئيس الجزائرم يضـ كؿ مف عضكية الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد األكربي، حيث 
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اإلطار كطرؽ تنفيذه  -رتيبات فنية لتطبيؽ االتفاؽاجتمع ىذا الفريؽ بالجزائر كنتج عف ىذا االجتماع ت

 :1بنكد أىميا 51تضمنت 

تو، كما يقبؿ الترتيبات     اإلطار ك إجراءا-أف يقبؿ الطرفاف المبادئ كالبنكد التي تضمنيا االتفاؽ -        

مع النزاع بينيما ك  كقكاعد كحيدة لحؿ ككسائؿ ذات طابع إجبارم، كتقبميا الفنية بما في ذلؾ ممحقاتيا األربعة

 إمكانية طمب المعكنة البلزمة مف منظمة الكحدة اإلفريقية لتنفيذه. 

طراؼ بكضع حد لكؿ العمميات العسكرية بكضع حد لكؿ العمميات العسكرية ككؿ إشكاؿ تمتـز األ -

نية مكضع اإلطار ك الترتيبات الف-االدعاءات التي مف شأنيا التحريض عمى االقتتاؿ، لتسييؿ كضع االتفاؽ

التنفيذ، بما في ذلؾ عمؿ المجنة المكمفة بتحديد كضعيات إعادة نشر القكات ك إرساؿ بعثات المبلحظيف، 

اإلطار  -كذلؾ مف خبلؿ كقؼ كؿ اليجمات الجكية كالبرية، كقؼ أم عمؿ مف شأنو أف يشؿ تطبيؽ االتفاؽ

اللتزاـ بحمايتيـ كاحتراـ مبادئ القانكف بتطبيؽ الترتيبات الفنية، ضماف سيكلة تحرؾ بعثة المبلحظيف مع ا

 الدكلي اإلنساني .

مف كثيقة  1مف اجؿ تسييؿ إعادة انتشار القكات االريترية األثيكبية كالتطبيؽ الكمي لما نصت عميو الفقرة  -

ة الترتيبات الفنية، كيككف لرئيسي المنظمة سمطة إنشاء لجنة محايدة بالتشاكر مع كؿ مف األميف العاـ لمنظم

 الكحدة اإلفريقية كمنظمة األمـ المتحدة.

 اإلطار. –إنشاء لجنة تحت إشراؼ مجمس األمف مف أجؿ مراقبة تنفيذ االتفاؽ  -

إعادة رسـ كتحديد الحدكد مف طرؼ لجنة مختصة تضـ مف بيف أعضائيا مصمـ الخرائط لؤلمـ  -  

 القانكف الدكلي. المتحدة، عمى أساس تفسير مضمكف االتفاقيات االستعمارية كمبادئ
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مف خبلؿ ىذه الكثيقة نستطيع القكؿ أف المسعى الجزائرم بدأ يظير مف خبلؿ المبادئ المتكصؿ       

صرار الجزائر عمى تسكية النزاع سمميا، حيث شكمت ىذه الكثيقة دفعا جديدا لمخطط السبلـ  إلييا كا 

راسة مقترحاتيما، لمخركج بنتيجة تسيؿ اإلفريقي، لككنيا أخذت بعيف االعتبار نقاط التقاء الطرفيف كد

قاـ السيد أكيحيى بجكلة ثانية لمدكلتيف حيث قدـ  5555-14-55إلى  1تسكية النزاع، كفي الفترة ما بيف 

كثيقة الترتيبات الفنية، فكافقت اريتريا بدكف شركط، بنما أبدت أثيكبيا اعتراضيا عمى بعض بنكد الكثيقة 

ء األثيكبي ميبلس زناكم إلى الرئيس الجزائرم عبد العزيز بكتفميقة  يطمب في رسالة رسمية لرئيس الكزرا

فييا تكضيحات عف بعض بنكد الكثيقة، اثر ذلؾ امتنع فريؽ العمؿ لدراسة الطمب األثيكبي، حيث أعد 

-02إلى  00الفترة ما بيف ، في تقريرا شامبل عمى إثره قاـ المبعكث الشخصي الجزائرم بجكلتو الثالثة 

ف لـ تكف كافية حسب كجية نظرىا ّ 14-5555  .1إلى الدكلتيف، أيف قبمت أثيكبيا الكثيقة حتى كا 

بالرغـ مف جيكد الرئيس الجزائرم، خاصة بعد إعبلف ، كقد ظمت حالة التكتر قائمة بيف البمديف      

       سطى أنيا تعرضت ليجكـ كاسع مف القكات االريترية عمى الجبية الك ،  5555أثيكبيا في سبتمبر 

بياف تعمف فيو تناقض بيف ، أصدرت كزارة الخارجية األثيكبية ،  5555-15-17في زاؿ أمبيسا، كفي 

    أشارت فيو ،  5555-15-12كثائؽ خطة السبلـ اإلفريقية، كمف جانبيا أصدرت اريتريا بيانا في 

كأنيا تنتيج سياسة عدكانية  ال سيما، مع الحككمة األثيكبية ، عمى عدـ تعامؿ المجتمع الدكلي بجدية 

 .2تجاه اريتريا كرعاياىا المقيميف في إثيكبيا، كما أنيا عمى استعداد لمرد عمى ىاتو األعماؿ العدكانية 

تبادؿ  5555التي عقدت في أكتكبر  17في دكرتيا ، كما شيدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة       

_ كعمى اثر ىذا التكتر المتجدد أبدت الدبمكماسية الجزائرية  االتيامات بيف الطرفيف _ اريتريا كأثيكبيا
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        استيائيا عمى ىذا الكضع، كقاـ المبعكث الشخصي لمرئيس الجزائرم بجكلتو الرابعة إلى الدكلتيف 

، أجرل مف خبلليا مناقشات معمقة مع الطرؼ األثيكبي لتقديـ 5555-51-81إلى  07في الفترة ما بيف 

تبيف األسباب التي منعت تنفيذ التدابير الفنية، كعمى إثرىا حاكؿ الرئيس الجزائرم تقريب  كثيقة مكتكبة

 كجيات النظر بيف البمديف بمراسبلت غير رسمية، إال أنيا باءت بالفشؿ.

 بالجزائر 0111-10-12إلى  8بيف  في الفترة ما، ىذا الكضع أدل إلى اجتماع فريؽ العمؿ      

-17إلى  10-07األكضاع مف جديد، كقاـ المبعكث الجزائرم في الفترة ما بيف لمناقشة المستجدات ك 

التي تكممت بالمكافقة األثيكبية عمى الكثيقة غير الرسمية التي أرسميا ، بجكلتو الخامسة  18-0111

، المتضمنة لتكضيحات جديدة تيدؼ إلى تدعيـ السبلـ كتعزيز كثيقة 5555الرئيس الجزائرم في ديسمبر 

أما اريتريا فقد تمسكت بالصيغة األكلى لكثيقة الترتيبات  .1 تيبات الفنية بصفة تسمح المكافقة عميياالتر 

الفنية التي سبؽ كأف قبمتيا، كأماـ ىذا الكضع الجديد اقترح الرئيس الجزائرم إجراء مفاكضات غير مباشرة 

شتركة في الكثيقة غير بيف البمديف قصد الكصكؿ إلى صيغة ترضي الطرفيف مف خبلؿ النقاط الم

  .. 2الرسمية، حيث أدت ىذه المبادرة إلى دخكؿ الدكلتيف في مفاكضات غير مباشرة بالجزائر

 الجولة األولى من المفاوضات غير المباشرة بالجزائر الفرع األول : 

ققتو تعتبر تقدـ حقيقي نحك الحؿ السممي لمنزاع ح، إف المفاكضات غير المباشرة بيف الطرفيف       

الكساطة الجزائرية، التي سعت بجدية منذ إشرافيا عمى النزاع، عمى خبلؼ المساعي الدكلية التي سبؽ 

 اإلشارة إلييا، التي لـ تتمكف مف إقناع الدكلتيف بضركرة الدخكؿ في مفاكضات.

                                                           

 . 15، ص 17/12/0111،  0433نكر الديف قبللة: مباحثات الجزائر حكؿ النزاع االثيكبي االيرتيرم ، الخبر، العدد  - 1

 نكر الديف قبللة : مرجع سابؽ.  - 2
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، بمشاركة كزيرم 0111-11-11إلى  17-05كقد جرت ىذه المفاكضات في الفترة ما بيف       

، بحضكر أحمد أكيحيى عف " سيكـ مسفاف"كاإلثيكبي  " ، ىيمي كلد تينسام"االريترم ، ة الدكلتيف خارجي

  .1عف الجانب األكربي  "ركنك سيرم" ممثؿ الكاليات المتحدة، ك "أنطكني ليؾك "،  الجانب الجزائرم

ائؿ الجكىرية، كذلؾ راجع كبالرغـ مف استمرار المفاكضات لمدة أسبكع كامؿ، إال أنيا لـ تتناكؿ المس      

اإلطار كترتيباتو  -إلى تمسؾ الطرفيف بشدة بمقترحاتيما، فاريتريا طمبت التكقيع المسبؽ عمى االتفاؽ

كاتفاؽ كقؼ إطبلؽ النار بحجة أف عدـ تكقيع أثيكبيا عمى ىاتو الكثائؽ يؤكد نيتيا في شف عمميات 

، بمعنى ال تكقيع إال بعد 5555يو منذ جكيمية عسكرية، بينما تمسكت أثيكبيا بمكقفيا التي كانت عم

استكماؿ الترتيبات الفنية، مما أدل بالمفاكضات إلى طريؽ مسدكد. كاتيمت اريتريا أثيكبيا بعرقمة مسيرة 

السبلـ، كىنا قاـ الرئيس عبد العزيز بكتفميقة باالتصاؿ مع رئيسي الدكلتيف إلدراكو مدل خطكرة األكضاع 

فشؿ المفاكضات، كطمب منيا مكاصمة المباحثات دكف تكقؼ، كما راسؿ األميف  التي يمكف أف تفرزىا

العاـ لؤلمـ المتحدة ككذا األميف العاـ لمنظمة الكحدة اإلفريقية إلببلغيما عف الجيكد الجزائرية المبذكلة 

 لحؿ النزاع كالطريؽ المسدكد الذم آلت إليو ىذه المفاكضات.

أعضاء أكفدت إلى عاصمتي  13تتككف مف  .2مف بعثة استطبلعية في ىذا الصدد شكؿ مجمس األ     

إلجراء محادثات مع الحككمتيف، مف أجؿ التسكية السممية لمنزاع،  0111-11-15ك 14الدكلتيف في 

، كىذا ما دفع 0111-11-50كعدـ االلتجاء إلى االقتتاؿ، كبالرغـ مف ذلؾ اندلع النزاع مف جديد في 

الذم تضمف منع التمكيف باألسمحة كالمساعدات التقنية  5054/0111لقرار رقـ مجمس األمف إلى اتخاذ ا

 في مجاؿ التسمح لكبل البمديف.
                                                           

1 - www.visafric.com/news2000-05-05  

  www.un.com المكقع االلكتركني لؤلمـ المتحدة  - 2
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 الدبمكماسية الجزائرية لـ تتكقؼ        رغـ المكاجيات العسكرية كفشؿ المفاكضات، إال أف جيكد      

الحنكة الدبمكماسية لمرئيس  بؿ تكاصؿ إيمانا بمبدأ الحؿ السممي لمنزاعات المسمحة، ضؼ إلى ذلؾ

الجزائرم عبد العزيز بكتفميقة، كاالحتراـ الذم يحضى بو عمى المستكل الدكلي كاإلفريقي خاصة، الذم 

لمكقؼ الفكرم كغير المشركط لممكاجيات العسكرية، كما كجو ، كجو دعكة استعجاليو لحككمتي الدكلتيف 

مف أجؿ كضع حد ليذا النزاع، كتجسيد ، دة اإلفريقية لمتعاكف مع منظمة الكح، نداءه لممجتمع الدكلي 

جيكد السبلـ التي قامت بيا الجزائر. كما أكفد مبعكثو الشخصي إلى عاصمتي الدكلتيف في جكلة سادسة 

لمتكصؿ إلى كقؼ فكرم لبلقتتاؿ، كاستئناؼ المفاكضات غير  0111-11-07إلى  00في الفترة ما بيف 

يناشد الطرفيف بعدـ نشر قكاتيما المسمحة ،  0111-11-07ر بيانا بتاريخ المباشرة في الجزائر، إذ أصد

سحب قكاتيا مف منطقة زاؿ أمبيسا ، ككقؼ إطبلؽ النار. كردا عمى ىذا البياف أعمنت الحككمة االريترية 

 كأكدت استعدادىا الستئناؼ المفاكضات بالجزائر.

قكات العسكرية األثيكبية لممدف الداخمية، دفع الرئيس بعد اجتياح ال، إف تفاقـ المكاجيات العسكرية       

 ، حرصا منو عمى دعـ السبلـ0111-11-03إلى  01في الفترة ما بيف ، الجزائرم إلى زيارة الدكلتيف 

  .0111-11-05باستئناؼ المفاكضات ابتداء مف تاريخ ، إلى إقناع الطرفيف ، كتكصؿ مف خبلؿ ذلؾ 

 ة من المفاوضات غير المباشرة بالجزائرالجولة الثاني الفرع الثاني:

أدت إلى انطبلؽ جكلة ثانية مف المفاكضات غير المباشرة ، إف نتائج مساعي الدبمكماسية الجزائرية       

، اليدؼ منيا تسكية مجمؿ الجكانب التقنية المتعمقة بتطبيؽ مخطط السبلـ، بدءا مف 0111-11-81في 

عمى أساس القانكف الدكلي المعمكؿ بو، ، ة تسكية النزاع الحدكدم إلى غاي، إعادة نشر قكات الطرفيف 

ف اقتضى األمر المجكء عمى التحكيـ.  مف خبلؿ تحديد كرسـ الحدكد، كحتى كا 
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كأكدت اريتريا عمى لساف مستشار رئيسيا أف رفض الدكلة األثيكبية لمخطط السبلـ الذم أقره      

. كاستمرار القتاؿ رغـ مكاصمة المفاكضات شكؿ تحديا لمجماعة 1المجتمع الدكلي يعني استمرار االقتتاؿ 

الدكلية، خاصة الكساطة الجزائرية التي لـ تتكقؼ عند ىذا الحد في سعييا لتسكية النزاع، فقدمت اقتراحا 

أخر يتمثؿ في الكقؼ البلمشركط لمعمميات العسكرية، ثـ مناقشة المسائؿ األخرل بشكؿ كاسع، مع إرساؿ 

 السبلـ تنشر مف طرؼ األمـ المتحدة، تحت إشراؼ منظمة الكحدة اإلفريقية.بعثة حفظ 

كقد اتفؽ الطرفاف عمى العديد مف النقاط ما عدا تمؾ المتعمقة بالمنطقة األمنية كتشكيؿ بعثة          

 مف الكساطة الجزائرية كمنظمة، حفظ السبلـ، كحرصا مف الرئيس الجزائرم عمى تجسيد الجيكد المبذكلة 

كعدـ تفكيت ىذه الفرصة لحؿ النزاع سمميا، قاـ الكفد االريترم قبكلو الرسمي كتابيا، ، الكحدة اإلفريقية 

تـ التكقيع عمى اتفاؽ  0111-12-54بينما طمب الكفد األثيكبي ميمة لمتشاكر مع حككمتو، كفي يـك 

كالمبعكث الخاص لمرئيس ، تيف بعناية الرئيس الجزائرم كمشاركة كزيرم خارجية الدكل، كقؼ إطبلؽ النار 

كاألميف العاـ لمنظمة الكحدة اإلفريقية سميـ أحمد سميـ. كىذا االتفاؽ ، كممثؿ االتحاد األكربي ، األمريكي 

  التي قامت بيا منذ أف تسممت رئاسة منظمة الكحدة اإلفريقية ، جاء كتتكيج لجيكد الكساطة الجزائرية 

في تجسيد فعالية مبدأ الحؿ ، الذم أكاله الرئيس عبد العزيز بكتفميقة ، كبفضؿ االىتماـ 5555في جكيمية 

 السممي لمنزاعات المسمحة في اإلطار اإلقميمي اإلفريقي.

 المطمب الثاني : اتفاق السالم نتيجة الوساطة الجزائرية

يتريا كأثيكبيا كساطة الجزائر في إبراـ اتفاؽ كقؼ إطبلؽ النار بيف ار ، لقد اعتبر المجتمع الدكلي       

 0111نجاحا كبيرا، كما استمرت بعده المباحثات حكؿ المساعي العالقة، كتـ استئنافيا في جكيمية 

                                                           

رفض كقؼ القتاؿ حتى انسحاب القكات اإلثيكبية مف أراضييا " األىراـ الدكلي ، مقاؿ المستشار االريترم " ايرتيريا ت - 1
 . 15، ص 0111-12-10،ليـك 75715العدد
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ممؼ النزاع إلى الطكغك التي تسممت  ،بالكاليات المتحدة األمريكية، ككاف مف المفركض أف تسمـ الجزائر

الذم قامت بو الكساطة ، ة لمدكر الناجح ، كاعترافا مف الرؤساء األفارق0111رئاسة المنظمة في جكيمية 

الجزائرية، قرركا باإلجماع تكميؼ الجزائر بمكاصمة اإلشراؼ عمى تسكية النزاع، إلى غاية التسكية 

 بادرة السبلـ في اإلطار اإلفريقي .كمسعاه في تحقيؽ كتشجيع م، النيائية، تقديرا لجيكد الرئيس الجزائرم 

لـ يشمؿ عمى نقاط تضمف الحؿ النيائي لمنزاع، خاصة فيما يتعمؽ ، ار إف اتفاؽ كقؼ إطبلؽ الن      

        مف أجؿ استمرار الطرفيف، بالتعكيض كمشكمة الحدكد، لذا تحركت الكساطة الجزائرية مف جديد 

في المفاكضات لتسكية الكضع القائـ، كتـ ذلؾ بإشراؼ الكزير المنتدب لدل الشؤكف اإلفريقية لدل كزارة 

باتصاالت مف أجؿ إيجاد حؿ ،  0111-51-03إلى  08في الفترة ما بيف  "عبد القادر مساىؿ"جية الخار 

يجاد تكفي، لمشكؿ الحدكد   .1 ؽ بيف الطرفيف في قضية التعكيضات كا 

ألف الطرفيف اتفقا عمى المبادئ ، لـ تشكؿ عائقا أساسيا في سير المفاكضات ، إف مشكؿ الحدكد       

قيا الحدكد، كالمتمثمة في مبدأ الحدكد المكركثة عف االستعمار، كفقا لبلتفاقيات التي سكؼ ترسـ كف

مبراطكرية الحبشة  5514ك  5510، 5511االستعمارية المبرمة في   .2بيف إيطاليا كا 

تككيف لجاف خبراء لدراسة كؿ مسألة عمى حدا، ، اقترح الكسيط الجزائرم ، أما بالنسبة لمتعكيضات        

، كمف 5525كفقا التفاقيات فيينا لقانكف المعاىدات لسنة ، الكفديف التشاكر مع حككمة بمدييما  ككاف عمى

 0111-55-15إلى  12ما بيف ، أجؿ فعالية النتائج المتكصؿ إلييا، تنقؿ الكسيط الجزائرم إلى الدكلتيف 

النزاع لمكصكؿ  مف نفس الشير _ في جكلة ثانية _ إلقناع طرفي 55إلى  52_في جكلة أكلى _ كمف 

                                                           

 . 10، ص  50/50/0111،  0750تكفيؽ يكسؼ : اتفاؽ السبلـ بيف إثيكبيا كاريتريا ، الشعب ، العدد  - 1

 . 47النزاعات المسمحة ، مذكرة ماجستير ، جامعة البميدة،صلحمكح بمقاسـ ، دكر الدبمكماسية الجزائرية في تسكية  - 2
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، أيف تكممت جيكد 0111-50-50إلى تسكية نيائية، كتـ قبكؿ مقترحات الكساطة الجزائرية في 

كممة مؤكدا فييا أف ،  الدبمكماسية الجزائرية بتكقيع اتفاؽ السبلـ، كفي ىذه المناسبة ألقى الرئيس الجزائرم 

لقضاء عمى بؤر التكتر في إفريقيا كالحفاظ كا، اتفاؽ السبلـ نمكذج يجب أف يقتدل بو لتسكية النزاعات 

 . 1 كالعالمي ،عمى السمـ كاألمف اإلفريقي

ىك في الحقيقة نجاح لمدبمكماسية الجزائرية، كذلؾ لعدة أسباب، أكليا أنيا ، كنرل أف اتفاؽ السبلـ     

فريقي، تحت الرعاية كالثاني لتطبيقيا لمبدأ الحؿ السممي في اإلطار اإل، اتسمت بالحياد في تسكية النزاع 

لضعؼ اإلمكانيات المادية لمدكؿ اإلفريقية، أما الثالث القتراف ىذه الكساطة بشخصية معركفة ، األممية 

غير متعددة ، كالرابع أف ىذه الكساطة أحادية . تحضى باحتراـ الدكؿ اإلفريقية، العربية كالعالمية 

  كبات.األطراؼ، مما يضمف تقريب كجيات النظر كتذليؿ الصع

 المطلب الثالث : الدبلوماسية الجزائرية في تسوية بعض النزاعات الداخلية

في سكاء في القارة السمراء ، أك في أماكف أخرل  دكرا ميما الدبمكماسية الكقائية الجزائرية لعبت      

يراف المتغيرات الدكلية التي حدثت، فالدبمكماسية الجزائرية لعبت دكرا في الكساطة مف رغـ بال بيف العراؽ كا 

كغيرىا مف األدكار التي لعبتيا، إما بصفة مباشرة أك غير مباشرة في حؿ بعض النزاعات الدكلية، كسكؼ 

عمى المستكل اإلقميمي القارم، التي حققتيا الدبمكماسية الجزائرية نتناكؿ في ىذا المطمب بعض االنجازات 

 ماؿ مالي.ش ك  مستدليف بذلؾ النزاع االثني في شماؿ النيجر

 الفرع األول : الوساطة الجزائرية في النزاع المالي
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إف الكساطة الجزائرية في النزاع المالي كانت تيدؼ إلى الحفاظ عمى الكحدة الترابية المالية، مع        

عدـ إقصاء أك تيميش التكارؽ، كمكقؼ الجزائر ىذا نابع مف التزاميا الدائـ كالثابت عمى احتراـ مبادئ 

ؽ منظمة الكحدة اإلفريقية كمنظمة األمـ المتحدة خاصة، كما يتعمؽ باحتراـ مبدأ عدـ التدخؿ في ميثا

ف كاف ىذا المكقؼ قد أثار تحفظ المتمرديف، غير أنو  الشؤكف الداخمية، كحؿ الخبلفات بالطرؽ السممية، كا 

مف كاالستقرار في ىذا البمد كاف عامبل في نجاح الكساطة لعدـ التحيز ألم مف الطرفيف، إحبلال لمسمـ كاأل

 كفي المنطقة بأكمميا.

كالدكر الجزائرم في حؿ النزاع المالي كاف فعاال كذا نفس طكيؿ رغـ الصعكبات كالعراقيؿ التي       

 03جييا كالتي كادت في كؿ مرة أف تعصؼ بالمنطقة، كقد بدأت المقاءات بتمنراست في الفترة ما بيف اك 

 .5555-12-81إلى 

عمى االتفاؽ الكطني المالي  5550-17-55ت جيكد الجزائر بالتكقيع في باماكك بتاريخ كقد تكج     

، أيف تمت دراسة الصيغة المثمى 5550-15-07إلى  00الذم ميد لو لقاء الجزائر في الفترة ما بيف 

 التي يمكف أف تقكد نحك مصالحة مالية شاممة.

اؽ باماكك بعض الصعكبات خبلؿ تنفيذه، خاصة فيما يتعمؽ ككغيره مف اتفاقيات السبلـ، عرؼ اتف      

عادة البلجئيف. كمف أجؿ إيجاد سبيؿ لتطبيؽ اتفاؽ السبلـ أجرم لقاء في  بإدماج مقاتمي حركات األزكاد كا 

مف أجؿ إيجاد مخرج سممي ليذا النزاع، سعيا مف  5557أفريؿ بتمنراست كآخر بالجزائر في جكاف 

 لمحفاظ عمى الكحدة الترابية المالية بصفة خاصة كاألمف اإلقميمي بصفة عامة. الدبمكماسية الجزائرية

 الفرع الثاني : الوساطة الجزائرية في النزاع النيجيري 
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نتيجة ليذا النزاع تحممت الجزائر عبء اليجرات المكثفة لمنيجيرييف، بعد أف تحممت مختمؼ       

اؼ الذم أصاب المنطقة، كحاكلت الجزائر احتكاء النزاع التي كانت ناتجة عف الجف، اليجرات السابقة 

، حيث كاف 5550-11-14التارقي في النيجر، حيث قاـ الكزير األكؿ النيجيرم بزيارة لمجزائر بتاريخ 

 . 1مشكؿ التكارؽ مف بيف أىـ الممفات التي طرحت 

، غير أف ىناؾ  حؿ النزاعإلى أف فرنسا حاكلت أف يككف ليا الدكر األساسي في ، كتجدر اإلشارة     

كذلؾ باعتبار أف الجزائر ليا مؤىبلت تؤىميا لمتكسط ، مف كاف يريد الجزائر كمف بينيـ شخصيات فرنسية 

في ىذا النزاع، ككنيا بمد جار تركيبتيا السكانية في الجنكب كلدييا خبرة كاسعة في حؿ النزاعات، خاصة 

 لتكارؽ في مالي.كأنيا لعبت دكرا ىاما كأساسيا في حؿ مشكؿ ا

      يف حككمة النيجر كحركات متمردم التكارؽ ، بكىكذا فقد تـ التكقيع عمى بركتكككؿ االتفاؽ       

 5551-17-01بالجزائر، تحت إشراؼ الجزائر، كييدؼ اتفاؽ السبلـ المبـر في  5553-55-04في 

لكساطة الجزائرية التي قادت سمسمة بالعاصمة نيامي، كتمت اإلشارة أف ىذا االتفاؽ جاء تتكيجا لجيكد ا

 54، الثانية مف 5553-51-04إلى  01مف المقاءات، كعددىا ثبلثة؛ األكلى في الفترة الممتدة ما بيف 

 ، تاريخ التكقيع عمى البركتكككؿ، كجاء في نص البركتكككؿ ما يمي: 5553-55-05إلى 

 كقؼ إطبلؽ النار. -

 إطبلؽ سراح األسرل. -

 ع األلغاـ.الشركع في عممية نز  -

 إقرار عفك شامؿ. -

                                                           

 . 51ص     5554عشكرم عمى ، سياسة الجزائر الخارجية في منطقة الساحؿ االفريقي، مذكرة ماجستير ، جامعة الجزائر،  - 1
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 إدماج قكات التمرد في السمؾ العسكرم كشبو العسكرم. -

 إشراؾ التكارؽ في شؤكف تسيير الببلد بصفة عامة. -

كما يخكؿ االتفاؽ لمجزائر باعتبارىا البمد المشرؼ عمى االتفاؽ صبلحية التنسيؽ الكثيؽ بيف        

بعد كصكؿ  الخارجية الجزائرية عف ارتياحيا كؿ. كعبرت كزارةأطراؼ النزاع، كمتابعة تطبيؽ بنكد البركتكك

ممثميف عف الحككمة النيجيرية كحركات متمردم التكارؽ إلى تكقيع بركتكككؿ االتفاؽ في بياف ليا ينص 

عمى أف االتفاؽ يمثؿ بالنسبة لمجزائر باعثا عف االرتياح الحقيؽ، ينبغي تسجيمو ضمف منجزات العب 

الذم ضرب مف خبلؿ ىذا المسعى السممي مثبل في الحكمة كالنضج السياسي، كما  النيجيرم الشقيؽ،

أبرزت عبر نفس البياف االنعكاسات االيجابية ليذا االتفاؽ عمى الصعيد اإلقميمي، بؿ أف ىذا االنجاز ال 

ة يعكس اليكـ مفخرة الشعب النيجيرم بكاممو بؿ كذلؾ مصمحة منطقة الساحؿ اإلفريقي التي حققت خطك 

    ىامة في إقرار فضاء متكامؿ لمسمـ كاالستقرار كالكفاؽ، كما أبدت استعدادىا لمقياـ بأم مبادرة ترمي 

 إلى مساندة كؿ الجيكد اليادفة إلى تعزيز السبلـ في النيجر بصفة خاصة كالمنطقة بصفة عامة.
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حفظ  إلى تيدؼ الدبمكماسية الكسائؿ أف الدراسة ىذهما تكصمنا إليو مف   خبلؿ مف قكؿال يمكننا         

 عالـ في كأمبل الحركب مف خاؿ مستقبؿ في أمبل النزاعات الدكلية ، حدكث كمنع ، السمـ كاألمف الدكلييف

 . دكليةال مكاثيؽالك  حكاـاألك  نصكصال بو جاءت الذم األمر كىك كاألماف السمـفيو   يسكد

 الدكلية     النزاعات لحؿ الدبمكماسية الكسائؿ عددتالتي   المتحدة األمـ ميثاؽ خبلؿ مف كذلؾ     

 األحكاـ أيضا نذكر كما ، الدبمكماسي كالتمثيؿ الدبمكماسية العبلقات اتفاقية إلى إضافة ، القكة محؿ لتحؿ

 تحممو كما ، 5550 سنة" غالي بطرس"  المتحدة لؤلمـ العاـ األميف طرؼ مف السبلـ أجندة في الصادرة

 كمعالجتيا قياميا قبؿ الدكلية لمنزاعات حد كضع حفظ السمـ كاألمف الدكلييف، ك ألجؿ آليات ك طرؽ مف

 . الصراعات انتياء بعد السبلـ كبناء ، ثارت إف

    كبناء عمى ذلؾ فقد تكصمنا إلى النتائج التالية:
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 األصؿ في مكاثيؽ الدكلية كخاصة مكاثيؽ األمـ المتحدة ىيكأحكاـ ال نصكصتكصمنا إلى أف   -     

   الصراعات إلنياء السبيؿ ىي، بما أنيا  المتحدة باألمـ الممثؿ الدكلي المجتمع أطراؼ لجميع ممزمة

 لينعـ المجتمع الدكلي باألمف كالسبلـ . العالـ شيدىا التي

    الناجحة الكسيمة أنيا الكقائية الدبمكماسية ماسي كال ، الدبمكماسية اآللياتكما تكصمنا إلى أف   -   

 كالجزاءات اآلمرة لمصيغة تفتقر تبقى أنيا إال ، الدكلييف كاألمف السمـ  حفظاالعتماد عمييا في  يمكف التي

 األمر تعمؽ إذا خاصة نسبية فعاليتيا مف يجعؿ الذم األمر، الكبرل الدكؿ تجاه خاصة بمخالفتيا المتعمقة

 .رل بالك بالدكؿ

 أخذتحيث  الدكلييف كاألمف السمـ عمى الحفاظ ىك المتحدة األمـء إنشا مف األكؿ يدؼال  إف  -      

 قرارات عدة اصدر حيث . الدكلية النزاعات حؿ في األمف مجمس دكرل يابتفعيم الميمة ىذه عاتقيا عمى

 إجباريا امرأ كجعمو عسكريةال المكاجيات عف بالتكقؼ كذلؾ  كاألمف السمـ عمى المحافظة في  أسيمت

 . المتنازعة األطراؼ عمى

 األعضاء دكؿال بيف الثائرة النزاعات حؿفي  ياتدخم خبلؿ مفدكرا كبيرا  اإلقميمية المنظمات لعبت -     

 ألجؿ النظر كجيات كتقريب النزاع حؿفي  التكسع في فعاال دكرىاكاف ك  قيا ،ميثا عمى المكقعة أك فييا

 . الدكلييف كاألمف مـالس عمى الحفاظ

  تسعى التي الكبرل، الدكؿ رحمة تحت يبقى أمر النصكص كتطبيؽ ، المنظمات ىذه دكر إف -      

 االليات كانت المتحدة األمـ منظمة عمؿ فطكاؿ ، الدكلي القانكف حساب عمى كلك مصالحيا لتحقيؽ

 في الدكؿ إرادة عدـ إلى يرجع نماإ ، الميثاؽ في آلية نقص إلى يرجع ال كذلؾ ، مثبطة الدبمكماسية

 . الميثاؽ مف 88 المادة في الكاردة الكسائؿ كال الكسائؿ، ىذه استخداـ
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  بمنع كذلؾ الدكلييف كاألمف السمـ حفظ إلى األكلى بالدرجة تيدؼ باعتبارىا الكقائية الدبمكماسية إف -     

 اآلليات خبلؿ مف كذلؾ ، بالسبلـ ناعمة يشلتع لمدكؿ لكؿ الكحيد السبيؿ فيي ، الدكلية النزاعات حدكث

 . تعتمدىا التي كاإلستراتيجية ، تنتيجيا التي

  تصطدـ حيث  المبكر اإلنذار آلية الدبمكماسية الكقائية ىي سبيؿ تعترض التي المشاكؿ أىـ مفإف  -   

 الكاقع خبلؿ مف رأيناه ما كىذا. أيضا السرعة حيث كمف النكع حيث مف االستجابة بمشكمةىذه األخيرة 

   شيئا تفعؿ لـ دكليا الفاعمة األطراؼ أف إال ، النزاع اندالع بقرب اإلنذار ككاف المؤشرات كانت حيث

 . فعاؿ كغير متأخرا تدخميا فكاف فعمت كاف

  مف كتجعؿ ، تياحرك مف تشؿ التي المفاىيـ ببعضأيضا كالكقائية  الدبمكماسية صطدـحيث ت -      

  الكقائية بك الحر  ىي ، كالسبلـ األمف يسكده عالـ في اآلماؿ كؿ كتيدـ ، الريح ميب في ياكغايات أىدافيا

 الحادم أحداث بعد انبثقت المفاىيـ ىذه ، اإلرىاب عمى الحربككذلؾ  ، االستباقية الضربةما يسمى ب أك

 فرصة ضيع الكقت نفس في كلكنو ، الدكلي اإلرىاب ضد العالـ كقؼ حيث ، 0115سبتمبر مف عشر

 . المتحدة األمـ ميثاؽ مفدس السا الفصؿ أساس عمى يقكـ عالمي نظاـ إلقامة سانحة

 المتحدة الكاليات ييمنةجاءت كنتيجة ل ، إف المفاىيـ التي اصطدمت بيا الدبمكماسية الكقائية  -     

 يتمكف لـ جة لذلؾ كنتي ، ياتصرفات ميز طالما الذم االنفرادم كالسمكؾ ، األممية الييئة عمى األمريكية

 . المتحدة األمـ ىيئة رعاية تحت الدكلييف كاألمف السمـ لحفظ شاممة إستراتيجية رسـ مف الدكلي المجتمع

  المشركع الدفاع حؽ باسـ القكة استعماؿ مع،  االنفرادم الرد طريقة المتحدة الكاليات عتمدتا لقد -    

 افغنستاف في سكاء مناطؽ عدة في تجمى ما كىذا.  يةالدكل كاألعراؼ المكاثيؽ كؿ الحائط عرض ضاربة

   الشامؿ الدمار أسمحة العراؽ امتبلؾ بحجة 0118 سنة العراؽ عمى كالحرب ، طالباف عمى كالحرب
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 إلى بالكامؿ إدارتيا مفاتيح كتسميـ ، اتاألزم إدارة عف تماما األمف مجمس تخمي ىك ذلؾ نتيجة كانتف

 . األمريكية المتحدة الكاليات

 كذلؾ الدكلييف كاألمف السمـ عمى لمحفاظ كاألمثؿ األنجع الكسيمة ىي الكقائية الدبمكماسية تبقى  -   

 الدبمكماسية كانت كسكاء ، عنيا الناجمة اآلثار حدة مف كالتخفيؼ ، الدكلية النزاعات انتشار مف بالحد

 بتبني إال غاياتيا تحقيؽ تستطيع لف فإنيا ، السبلـ أجندة خبلؿ مف ،أك المتحدة األمـ ميثاؽ خبلؿ مف

 التعامبلت في كالحرب القكة كاستبعاد المسؤكلية بركح الدكلي المجتمع أشخاص كؿ كتمتع ليا الدكؿ

 . الدكلية

إف الدبمكماسية الكقائية الجزائرية أثبتت في الكثير النزاعات نجاعتيا كبراعتيا ، كىذا ما تجمى         -

، خاصة النزاع االيرتيرم األثيكبي  التي كانت الجزائر تمعب فيو دكر الكساطة في العديد مف النزاعات 

  الذم انتيى باتفاؽ الجزائر لمسبلـ بيف الطرفيف .

  الكقائية الدبمكماسية كلدكر عامة بصفة الدبمكماسية لدكر استعراضنا كبعد تقدـ ما ضكء كفي          

تتمثؿ     نقاط عدة في النظر إعادة المفيد مف نرل الدكلييف، فكاألم السمـ حفظ كفي ، الدكلية الحياة في

 :   أىميا مف العالـ في كالسبلـ األمف لتعزيزفي االقتراحات التالية 

    خبلؿ مف كذلؾ ، الدكلييف كاألمف السمـ تحقيؽ في المتحدة األمـ إخفاؽ أسباب معالجة   -      

  األمف مجمس بيد السمطة تركيز في المتمثؿ عمميا ظاـكن ، المنظمة تككيف طبيعة في النظر إعادة

 . الدائميف الخمسة اءاألعض بيد األمف مجمس سمطة كتركيز

  الثانية العالمية الحرب في المنتصريف األعضاء بيف التكافؽ دكاـ فكرة عمى المتحدة األمـ قياـ  -     

 إعادة يستكجب مما ، تغيرت قد اركاألفك األسس تمؾ عمييا قامت التي األكضاع باف ثبت حيف في
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 المتحدة األمـ كاف خاصة الراىنة األكضاع مع يتبلءـ بما تعديمو كضركرة المتحدة األمـ ميثاؽ في النظر

 . التغيير ىذا بضركرة أيقنت ذاتيا

 كالدكؿ الصغرل الدكؿ بيف المساكاة خبلؿ مف كذلؾ ، ديمقراطية أسس عمى المتحدة األمـ قياـ  -    

عطاء ، رلالكب        . الكبرل الدكؿ تسمط ضكء في الصغرل الدكؿ ألمف كقانكنية فعمية ضمانات كا 

 المتعمقة القرارات صنع عممية في المساكاة قدـ كعمى تشارؾ أف الدكؿ جميع عمى يجب أخرل جية كمف

 . الدكلييف كاألمف السمـ عمى بالمحافظة

 بالسمـ المرتبطة القضايا في بمكياليف كالكيؿ ، زدكاجيةاال بمعايير المتحدة األمـ تعامؿ عدـ  -     

  الشامؿ الدمار أسمحة مع التعامؿ في االزدكاجية ىي القضايا أىـ بيف كمف ، الدكلييف كاألمف

 .المتحدة األمـ لجاف مع التعامؿ في كاالزدكاجية ، اإلنساف حقكؽ لحماية التدخؿ في كاالزدكاجية

 كالعمؿ العالـ بقاع مف كغيرىا ، األكسط كالشرؽ أفريقيا في كمخمفاتو ستعمارلبل النيائية التصفية  -    

 .    5537 سنة المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية أقرتو الذم العدكاف تعريؼ تطكير عمى

 مكضكع معالجة األحياف مف الكثير في حاكلت الماضية السنكات طيمة المتحدة األمـ منظمة إف  -    

 يعتبر الذم االقتصادم المنظكر بذلؾ متناسية ، محض سياسي منظكر خبلؿ مف لدكلييفا كاألمف السمـ

 كالجركح  الفقر قضايا تربط أف عمييا كجب لذا ، الدكلية لنزاعاتا اندالع في المباشرة األسباب احد

 . العالمييف كاألمف السمـ بمكضكع االقتصادية كاألزمات االقتصادية،

 المكارد الفقر،كتكجو كمحاربة اإلنصاؼ، مف أساس عمى اقتصادم نظاـ شكيؿت إعادة في اإلسياـ  -  

 .  كالصحة كالتعميـ ، لمتنمية كالبشرية العالمية

  . الكبرل الدكؿ بيف خاصة ، التسمح مف لمحد الدكلية الجيكد دعـ  -  
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 بركح الدكلي المجتمع أشخاص كتمتع الشعكب إرادة أف إال ، سيبل ليس األمر ىذا تحقيؽ أف كنؤمف

 خاؿ مستقبؿ في نأمؿ تجعمنا،  الراىف الكقت في الدكلية العبلقات تشيدىا التي كالتغيرات ، المسؤكلية

 . دكلية أك داخمية كانت سكاء ، كالنزاعات الحركب مف
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asdf 
 نٌوٌورك • لمتحدةا األمم

 تمهٌدٌة مذكرة
 المتحدة األمم مؤتمر ختام فً فرانسٌسكو سان فً 1945 ٌونٌه/حزٌران 26 فً المتحدة األمم مٌثاق وقِّع

 األساسً النظام وٌعتبر . 1945 أكتوبر/األول تشرٌن 24 فً نافذا   وأصبح الدولٌة، الهٌبة بنظام الخاص
ا الدولٌة العدل لمحكمة  .لمٌثاقل متمما   جزء 

 على أُدخلت التً التعدٌالت ، 1963 دٌسمبر/األول كانون 17 فً العامة الجمعٌة اعتمدت وقد
 واعتمدت . 1965 أؼسطس/آب 31 فً نافذة أصبحت والتً المٌثاق، من 61 و 27 و 23 المواد

 وأصبح ، 61 المادة على أُدخل الذي الالحق التعدٌل ، 1971 دٌسمبر/األول كانون 20 فً العامة الجمعٌة
 ، 1965 دٌسمبر/األول كانون 20 فً العامة الجمعٌة اعتمدت كما . 1973 سبتمبر/أٌلول 24 فً نافذا  

 . 1968 ٌونٌه/حزٌران 12 فً نافذا   وأصبح ، 109 المادة على أُدخل الذي التعدٌل
 .عضوا   عشر خمسة إلى عضوا   عشر أحد من األمن مجلس أعضاء عدد بزٌادة 23 المادة تعدٌل وٌقضً
لة 27 المادة وتنص  تسعة أصوات بموافقة اإلجرابٌة المسابل فً األمن مجلس قرارات تصدر أن على المعدَّ

 أعضابه من تسعة أصوات بموافقة األخرى المسابل كافة وفً ،)السابق فً سبعة( أعضابه من
 .الخمسة الدابمٌن األمن مجلس أعضاء أصوات بٌنها من ٌكون ،)السابق فً سبعة(

 المجلس أعضاء عدد بزٌادة ، 1965 أؼسطس/آب 31 فً نافذا   أصبح الذي ، 61 المادة تعدٌل وٌقضً
 للمادة الالحق التعدٌل وٌقضً .عضوا   وعشرٌن سبعة إلى عضوا   عشر ثمانٌة من واالجتماعً االقتصادي

 وعشرٌن سبعة من المجلس أعضاء عدد بزٌادة ، 1973 سبتمبر/أٌلول 24 فً نافذا   أصبح الذي نفسها،
 .عضوا   وخمسٌن أربعة إلى

 المتحدة األمم ألعضاء عام مؤتمر عقد بجواز المادة تلك من األولى بالفقرة المتعلق 109 المادة تعدٌل وٌقضً
 أعضابها ثلثً بأؼلبٌة العامة الجمعٌة تحددهما اللذٌن والمكان الزمان فً المٌثاق فً النظر إلعادة

ا .)السابق فً سبعة( األمن مجلس أعضاء من تسعة أيّ  وبموافقة  109 المادة من الثالثة الفقرة أمَّ
 للجمعٌة العاشرة العادٌة الدورة خالل المؤتمر هذا عقد إلى الدعوة إمكانٌة فً النظر مسألة تتناول التً

 أعضاء من سبعة أي موافقة“ إلى إلشارتها بالنسبة وذلك األصلٌة صٌؽتها فً بقٌت فقد العامة،
 العادٌة الدورة فً الفقرة هذه بشأن إجراء   اتخذا أن األمن ومجلس العامة للجمعٌة سبق إذ ”مناأل مجلس

 . 1955 عام العاشرة

 3 المتحدة األمم مٌثاق

 المتحدة األمم شعوب نحن
 أنفسنا على آلٌنا وقد
 أحزانا   مرتٌن اإلنسانٌة على جلبت واحد جٌل خالل فً التً الحرب وٌالت من المقبلة األجٌال ننقذ أن

 الوصؾ، عنها ٌعجز
 واألمم والنساء للرجال وبما وَقْدره الفرد وبكرامة لإلنسان األساسٌة بالحقوق إٌماننا جدٌد من نؤكد وأن

 متساوٌة، حقوق من وصؽٌرها كبٌرها
 وؼٌرها المعاهدات عن الناشبة االلتزامات واحترام العدالة تحقٌق ظلها فً ٌمكن التً األحوال نب وأن
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 الدولً، القانون مصادر من
 أفسح، الحرٌة من جو   فً الحٌاة مستوى نرفع وأن قُدما ، االجتماعً بالرقً ندفع وأن
 اعتزمنا الغاٌات هذه سبٌل وفً
 جوار، وحسن سالم فً معا   نعٌش وأن بالتسامح، أنفسنا نأخذ أن
 الدولً، واألمن بالسلم نحتفظ كً قوانا نضم وأن
ٌَّنة ادئمب بقبولنا نكفل وأن  المصلحة ؼٌر فً المسلحة القوة ُتستخدم أالّ  لها الالزمة الخطط ورسم مع

 المشتركة،
 جمٌعها، للشعوب واالجتماعٌة االقتصادٌة الشؤون ترقٌة فً الدولٌة األداة نستخدم وأن
رنا قد د أن قرَّ  األغراض هذه لتحقٌق جهودنا نوحِّ

موا الذٌن فرانسٌسكو سان مدٌنة فً المجتمعٌن امندوبٌه ٌد على المختلفة حكوماتنا فإن ولهذا  وثابق قدَّ
 تسمى دولٌة هٌبة بمقتضاه وأنشأت هذا، المتحدة األمم مٌثاق ارتضت قد للشرابط، المستوفٌة التفوٌض

 .”المتحدة األمم“

 

 5 المتحدة األمم مٌثاق

 األول الفصل
 ومبادبها الهٌبة مقاصد فً

 1 المادة
 :هً المتحدة األمم مقاصد

الة المشتركة التدابٌر الهٌبة تتخذ الؽاٌة لهذه وتحقٌقا   الدولً، واألمن السلم حفظ - 1  لمنع الفعَّ
 اإلخالل وجوه من وؼٌرها العدوان أعمال وتقمع وإلزالتها، السلم تهدد التً األسباب
 الدولٌة المنازعات لحل الدولً، والقانون العدل لمبادئ وفقا   السلمٌة، بالوسابل وتتذرع بالسلم،
 .لتسوٌتها أو بالسلم اإلخالل إلى تؤدي قد التً
 بٌن الحقوق فً بالتسوٌة ٌقضً الذي المبدأ احترام أساس على األمم بٌن الودٌة العالقات إنماء - 2

 لتعزٌز المالبمة األخرى التدابٌر اتخاذ وكذلك مصٌرها، تقرٌر منها لكل ٌكون وبأن الشعوب
 .العام السلم
 واالجتماعٌة االقتصادٌة الصبؽة ذات الدولٌة المسابل حل على الدولً عاونالت تحقٌق - 3

 للناس األساسٌة والحرٌات اإلنسان حقوق احترام تعزٌز وعلى واإلنسانٌة، والثقافٌة
 بٌن تفرٌق وال الدٌن أو اللؽة أو الجنس بسبب تمٌٌز بال إطالقا   ذلك على والتشجٌع جمٌعا ،
 .والنساء الرجال

 .المشتركة الؽاٌات هذه إدراك نحو وتوجٌهها األمم أعمال لتنسٌق مرجعا   الهٌبة هذه جعل - 4

 2 المادة
 للمبادئ وفقا   األولى المادة فً المذكورة المقاصد وراء سعٌها فً وأعضاؤها الهٌبة تعمل
 :اآلتٌة
 .أعضابها جمٌع بٌن السٌادة فً المساواة مبدأ على الهٌبة تقوم - 1
 العضوٌة صفة على المترتبة والمزاٌا الحقوق جمٌعا   ألنفسهم الهٌبة ضاءأع ٌكفل لكً - 2

 .المٌثاق بهذا أنفسهم على أخذوها التً بااللتزامات نٌة ُحسن فً ٌقومون
 واألمن السلم ٌجعل ال وجه على السلمٌة بالوسابل الدولٌة منازعاتهم الهٌبة أعضاء جمٌع ٌفض - 3

 .للخطر ُعرضة الدولً والعدل
 استخدامها أو القوة باستعمال التهدٌد عن الدولٌة عالقاتهم فً جمٌعا   الهٌبة أعضاء ٌمتنع - 4
 ومقاصد ٌتفق ال آخر وجه أي على أو دولة ألٌة السٌاسً االستقالل أو األراضً سالمة ضد

 .”المتحدة األمم“

 المتحدة األمم مٌثاق 6
م - 5  وفق تتخذه عمل أي فً ”المتحدة األمم“ إلى عون من وسعهم فً ما كل األعضاء جمٌع ٌقدِّ

 أعمال من عمال   إزاءها المتحدة األمم تتخذ دولة أٌة مساعدة عن ٌمتنعون كما المٌثاق، هذا
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 .القمع أو المنع
 ضرورة تقتضٌه ما بقدر المبادئ هذه على فٌها األعضاء ؼٌر الدول تسٌر أن على الهٌبة تعمل - 6
 .الدولً واألمن السلم حفظ
غ ما المٌثاق هذا فً لٌس - 7  صمٌم من تكون التً الشؤون فً تتدخل أن ”المتحدة األمم“ ل ٌُسوِّ

 تحل ألن المسابل هذه مثل ٌعرضوا أن األعضاء ٌقتضً ما فٌه ولٌس ما، لدولة الداخلً السلطان
 .السابع الفصل فً الواردة القمع تدابٌر بتطبٌق ٌخلّ  ال المبدأ هذا أن على المٌثاق، هذا بحكم

 7 المتحدة األمم مٌثاق

 الثانً الفصل
 العضوٌة فً

 3 المادة
 نظام لوضع المتحدة األمم مؤتمر فً اشتركت التً الدول هم المتحدة لألمم األصلٌون األعضاء

ق المٌثاق هذا توقِّع والتً فرانسٌسكو، سان فً المنعقد الدولٌة الهٌبة  ، 110 للمادة طبقا   علٌه وتصدِّ
 ٌناٌر/الثانً كانون أول فً الصادر المتحدة األمم تصرٌح قبل من وقَّعت التً الدول وكذلك

ق المٌثاق هذا وتوقِّع ، 1942  .علٌه وتصدِّ

 4 المادة
 نفسها تأخذ والتً للسالم، المحبة األخرى الدول لجمٌع مباحة ”المتحدة األمم“ فً العضوٌة - 1

 االلتزامات هذه تنفٌذ على قادرة أنها ٌبةاله ترى والتً المٌثاق، هذا ٌتضمنها التً بااللتزامات
 .فٌه وراؼبة

 على بناء   العامة الجمعٌة من بقرار ٌتم ”المتحدة األمم“ عضوٌة فً الدول هذه من دولة أٌة قبول - 2

 .األمن مجلس توصٌة

 5 المادة
 لقمع،ا أو المنع أعمال من عمال   ِقَبله األمن مجلس اتخذ عضو أي توقؾ أن العامة للجمعٌة ٌجوز
 األمن ولمجلس األمن، مجلس توصٌة على بناء   ذلك وٌكون ومزاٌاها، العضوٌة حقوق مباشرة عن
 .والمزاٌا الحقوق تلك مباشرة العضو لهذا ٌردّ  أن

 6 المادة
 تفصله أن العامة للجمعٌة جاز المٌثاق مبادئ انتهاك فً ”المتحدة األمم“ أعضاء من عضو أمعن إذا

 .األمن مجلس توصٌة على بناء   الهٌبة من

 المتحدة األمم مٌثاق 8

 الثالث الفصل
 الهٌبة فروع فً

 7 المادة
 اقتصادي مجلس أمن، مجلس عامة، جمعٌة :المتحدة لألمم ربٌسٌة فروعا   اآلتٌة الهٌبات ُتنشأ - 1

 .أمانة دولٌة، عدل محكمة وصاٌة، مجلس واجتماعً،
 .أخرى ثانوٌة فروع من إنشابه ضرورة ٌُرى ام المٌثاق هذا ألحكام وفقا   ٌُنشأ أن ٌجوز - 2

 8 المادة
 بأٌة لالشتراك والنساء الرجال اختٌار جواز بها تحدّ  قٌودا   ”المتحدة األمم“ تفرض ال

 .والثانوٌة الربٌسٌة فروعها فً المساواة وجه وعلى صفة

 9 المتحدة األمم مٌثاق

 الرابع الفصل
 العامة الجمعٌة فً

 تؤلٌفها
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 9 المادة
 .”المتحدة األمم“ أعضاء جمٌع من العامة الجمعٌة تتألؾ - 1

 .العامة الجمعٌة فً مندوبٌن خمسة من أكثر الواحد للعضو ٌكون أن ٌجوز ال - 2

 وسلطاتها الجمعٌة وظائف فً
 10 المادة
 من فرع بسلطات ٌتصل أو المٌثاق هذا نطاق فً ٌدخل أمر أو مسألة أٌة تناقش أن العامة للجمعٌة
 توصً أن 12 المادة فً علٌه ُنص ما عدا فٌما لها أن كما وظابفه، أو فٌه علٌها المنصوص الفروع
 .واألمور المسابل تلك فً تراه بما كلٌهما أو األمن مجلس أو الهٌبة أعضاء

 11 المادة
 وٌدخل الدولً واألمن السلم حفظ فً للتعاون العامة المبادئ فً تنظر أن العامة للجمعٌة - 1
 هذه بصدد توصٌاتها تقدم أن لها أن كما التسلٌح، وتنظٌم السالح بنزع المتعلقة المبادئ ذلك فً

 .كلٌهما إلى أو األمن مجلس إلى أو األعضاء إلى المبادئ
 أي إلٌها ٌرفعها الدولً واألمن السلم بحفظ صلة لها تكون مسألة أٌة تناقش أن العامة للجمعٌة - 2
 ألحكام وفقا   أعضابها من لٌست دولة أو األمن، مجلس أو ،”المتحدة األمم“ أعضاء من عضو

م أن - عشرة الثانٌة المادة علٌه تنص ما عدا فٌما - ولها ، 35 المادة من الثانٌة الفقرة  توصٌاتها تقدِّ
 وكل .معا   لكلٌهما أو األمن لمجلس أو الشأن صاحبة الدول أو للدولة المسابل هذه بصدد
م مما مسألة  العامة الجمعٌة تحٌلها أن ٌنبؽً ما، بعمل القٌام فٌها الضروري من كونٌ ذكره تقدَّ
 .بعده أو بحثها قبل األمن مجلس على
 واألمن السلم تعرِّض أن ٌحتمل التً األحوال إلى األمن مجلس نظر تسترعً أن العامة للجمعٌة - 3

 .للخطر الدولً
ٌَّنة العامة الجمعٌة سلطات تحدّ  ال - 4  .العاشرة المادة مدى عموم من لمادةا هذه فً المب

 المتحدة األمم مٌثاق 10

 12 المادة
 فلٌس المٌثاق، فً ُرسمت التً الوظابؾ ما موقؾ أو نزاع بصدد األمن مجلس ٌباشر عندما - 1

م أن العامة للجمعٌة  مجلس منها ذلك طلب إذا إالَّ  الموقؾ أو النزاع هذا شأن فً توصٌة أٌة تقدِّ
 .األمن
 انعقادها أدوار من دور كل فً العامة الجمعٌة - األمن مجلس بموافقة - العام األمٌن ر_ًُطخ - 2
 كذلك األمن، مجلس نظر محل تكون التً الدولً واألمن السلم بحفظ المتصلة المسابل بكل

 بفراغ انعقادها، دور فً العامة الجمعٌة تكن لم إذا ”المتحدة األمم“ أعضاء ُطخٌر أو ُطخٌرها

 .منها انتهابه بمجرد وذلك المسابل تلك نظر من األمن مجلس

 13 المادة
 :بقصد بتوصٌات وتشٌر دراسات العامة الجمعٌة تنشا - 1

 الدولً للقانون المطرد التقّدم وتشجٌع السٌاسً المٌدان فً الدولً التعاون إنماء )أ(
 وتدوٌنه؛

 والتعلٌمٌة والثقافٌة اعٌةواالجتم االقتصادٌة المٌادٌن فً الدولً التعاون إنماء )ب(
 كافة للناس األساسٌة والحرٌات اإلنسان حقوق تحقٌق على واإلعانة والصحٌة،

 .والنساء الرجال بٌن تفرٌق وال الدٌن أو اللؽة أو الجنس فً بٌنهم تمٌٌز بال
 السابقة الفقرة فً الواردة بالمسابل ٌختص فٌما األخرى وسلطاتها ووظابفها العامة الجمعٌة تبعات - 2
ٌَّنة )ب( 1  .المٌثاق هذا من والعاشر التاسع الفصلٌن فً مب

 14 المادة
 موقؾ، أي لتسوٌة التدابٌر باتخاذ توصً أن العامة للجمعٌة عشرة، الثانٌة المادة أحكام مراعاة مع

 ٌعكِّر أو العامة بالرفاهٌة ٌضر قد الموقؾ هذا أن رأت متى سلمٌة تسوٌة منشؤه، ٌكن مهما
 المٌثاق هذا أحكام انتهاك عن الناشبة المواقؾ ذلك فً وٌدخل األمم، بٌن الودٌة عالقاتال صفو

حة  .ومبادبها المتحدة األمم لمقاصد الموضِّ
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 15 المادة
 هذه وتتضمن فٌها، وتنظر األمن مجلس من خاصة وأخرى سنوٌة تقارٌر العامة الجمعٌة تتلقى - 1

رها قد األمن مجلس ٌكون التً التدابٌر عن بٌانا   التقارٌر  واألمن السلم لحفظ اتخذها أو قرَّ
 .الدولً
 .فٌها وتنظر المتحدة لألمم األخرى الفروع من تقارٌر العامة الجمعٌة تتلقى - 2

 11 المتحدة األمم مٌثاق

 16 المادة
 فٌما عشر والثالث عشر الثانً الفصلٌن بمقتضى لها ُرسمت التً الوظابؾ العامة الجمعٌة تباشر

 المواقع بشأن الوصاٌة اتفاقات على المصادقة ذلك فً وٌدخل الدولٌة، الوصاٌة بنظام علقٌت
 .استراتٌجٌة مواقع أنها تعتبر ال التً

 17 المادة
ق الهٌبة مٌزانٌة فً العامة الجمعٌة تنظر - 1  .علٌها وتصدِّ
رها التً األنصبة حسب الهٌبة نفقات األعضاء ٌتحمل - 2  .ةالعام الجمعٌة تقرِّ
 المشار المتخصصة الوكاالت مع بالمٌزانٌة متعلقة أو مالٌة ترتٌبات أٌة فً العامة الجمعٌة تنظر - 3
ق 57 المادة فً إلٌها م لكً الوكاالت لتلك اإلدارٌة المٌزانٌات وتدرس علٌها وتصدِّ  لها تقدِّ

 .توصٌاتها

 التصوٌت
 18 المادة
 .العامة الجمعٌة فً دواح صوت ”المتحدة األمم“ فً عضو لكل ٌكون - 1

 فً المشتركٌن الحاضرٌن األعضاء ثلثً بأؼلبٌة الهامة المسابل فً قراراتها العامة الجمعٌة ُتصدر - 2
 وانتخاب الدولً، واألمن السلم بحفظ الخاصة التوصٌات :المسابل هذه وتشمل .التصوٌت
 واالجتماعً، االقتصادي المجلس أعضاء وانتخاب الدابمٌن، ؼٌر األمن مجلس أعضاء
 أعضاء وقبول ، 86 المادة من )ج( 1 األولى الفقرة لحكم وفقا   الوصاٌة مجلس أعضاء وانتخاب

 بمزاٌاها، والتمتع العضوٌة حقوق مباشرة عن األعضاء ووقؾ ،”المتحدة األمم“ فً ُجدد

 .بالمٌزانٌة الخاصة والمسابل الوصاٌة، نظام بسٌر المتعلقة والمسابل األعضاء، وفصل
 فً تتطلب التً اإلضافٌة المسابل طوابؾ تحدٌد ذلك فً وٌدخل - األخرى المسابل فً القرارات - 3

 .التصوٌت فً المشتركٌن الحاضرٌن األعضاء بأؼلبٌة تصدر - الثلثٌن أؼلبٌة إقرارها

 19 المادة
 فً صوٌتالت حق الهٌبة فً المالٌة اشتراكاته تسدٌد عن ٌتأخر الذي المتحدة األمم لعضو ٌكون ال

 الكاملتٌن السنتٌن فً علٌه المستحقة االشتراكات لقٌمة مساوٌا   علٌه المتأخر كان إذا العامة الجمعٌة
 اقتنعت إذا بالتصوٌت العضو لهذا تسمح أن ذلك مع العامة وللجمعٌة عنها، زابدا   أو السابقتٌن

 .بها للعضو ِقَبل ال أسباب عن ناشا الدفع عدم بأن
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 اإلجراءات
 20 المادة
 إلٌه تدعو ما بحسب خاصة سنوٌة انعقاد أدوار وفً عادٌة انعقاد أدوار فً العامة الجمعٌة تجتمع
 أو األمن مجلس طلب على بناء   العام األمٌن الخاصة االنعقاد أدوار إلى بالدعوة وٌقوم .الحاجة
 .”المتحدة األمم“ أعضاء أؼلبٌة

 21 المادة
 .انعقاد دور لكل ربٌسها وتنتخب إجراءاتها، البحة العامة الجمعٌة تضع

 22 المادة
 .بوظابفها للقٌام ضرورٌا   تراه ما الثانوٌة الفروع من تنشا أن العامة للجمعٌة

 13 المتحدة األمم مٌثاق
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 الخامس الفصل
 األمن مجلس فً

 تؤلٌفه
 23 المادة
 وفرنسا، الصٌن، جمهورٌة وتكون لمتحدة،ا األمم من عضوا   عشر خمسة من األمن مجلس ٌتألؾ - 1

 وآٌرلندا العظمى لبرٌطانٌا المتحدة والمملكة السوفٌاتٌة، االشتراكٌة الجمهورٌات واتحاد
 أعضاء عشرة العامة الجمعٌة وتنتخب .فٌه دابمٌن أعضاء   األمرٌكٌة المتحدة والوالٌات الشمالٌة،
ٌُراعى .المجلس فً مٌنداب ؼٌر أعضاء   لٌكونوا المتحدة األمم من آخرٌن  خاص بوجه ذلك فً و
 الهٌبة مقاصد وفً الدولً واألمن السلم حفظ فً المتحدة األمم أعضاء مساهمة شًء كل وقبل

 .العادل الجؽرافً التوزٌع أٌضا   ٌُراعى كما األخرى،
 ٌرؼ لألعضاء انتخاب أول فً أنه على سنتٌن، لمدة الدابمٌن ؼٌر األمن مجلس أعضاء ٌُنتخب - 2

 ُتخٌار عضوا ، عشر خمسة إلى عضوا   عشر أحد من األمن مجلس أعضاء عدد زٌادة بعد الدابمٌن
 إعادة ٌجوز ال مدته انتهت الذي والعضو واحدة سنة لمدة اإلضافٌٌن األربعة األعضاء من اثنان

 .الفور على انتخابه
 .واحد مندوب األمن مجلس فً عضو لكل ٌكون - 3

 والسلطات الوظائف
 24 ادةالم

اال ، سرٌعا   ”المتحدة األمم“ به تقوم الذي العمل ٌكون أن فً رؼبة - 1  تلك أعضاء ٌعهد فعَّ

 هذا أن على وٌوافقون الدولً واألمن السلم حفظ أمر فً الربٌسٌة بالتبعات األمن مجلس إلى الهٌبة
 .التبعات هذه علٌه تفرضها التً بواجباته قٌامه فً عنهم ناببا   ٌعمل المجلس

 والسلطات ومبادبها ”المتحدة األمم“ لمقاصد وفقا   الواجبات هذه أداء فً األمن، مجلس ٌعمل - 2

لة الخاصة ٌَّنة الواجبات بهذه القٌام من لتمكٌنه األمن لمجلس المخوَّ  السادس الفصول فً مب
 .عشر والثانً والثامن والسابع

 لتنظر العامة الجمعٌة إلى الحال قتضتا إذا خاصة، وأخرى سنوٌة، تقارٌر األمن مجلس ٌرفع - 3
 .فٌها

 25 المادة
 .المٌثاق هذا وفق وتنفٌذها األمن مجلس قرارات بقبول ”المتحدة األمم“ أعضاء ٌتعهد
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 26 المادة
 واالقتصادٌة اإلنسانٌة العالم لموارد تحوٌل بأقل وتوطٌدهما الدولً واألمن السلم إقامة فً رؼبة

 المادة فً إلٌها المشار الحرب أركان لجنة بمساعدة مسؤوال   األمن مجلس ٌكون التسلٌح، ناحٌة ىإل
 .التسلٌح لتنظٌم منهاج لوضع ”المتحدة األمم“ أعضاء على ُتعرض خطط وضع عن 47

 التصوٌت فً
 27 المادة
 .واحد صوت األمن مجلس أعضاء من عضو لكل ٌكون - 1
 .أعضابه من تسعة بموافقة اإلجرابٌة المسابل فً األمن مجلس قرارات تصدر - 2
 ٌكون أعضابه من تسعة أصوات بموافقة كافة األخرى المسابل فً األمن مجلس قرارات تصدر - 3
 ألحكام تطبٌقا   المتخذة القرارات فً أنه بشرط متفقة؛ الدابمٌن األعضاء أصوات بٌنها من

 .التصوٌت عن النزاع فً طرفا   كان من عٌمتن ، 52 المادة من 3 والفقرة السادس، الفصل

 اإلجراءات فً
 28 المادة
م - 1  من عضو كل ٌمثَّل الؽرض ولهذا باستمرار، العمل معه ٌستطٌع وجه على األمن مجلس ٌُنظَّ

 .الهٌبة مقر فً دابما   تمثٌال   أعضابه
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 بأحد - ذلك ءشا إذا - أعضابه من عضو كل فٌها ٌمثَّل دورٌة اجتماعات األمن مجلس ٌعقد - 2
 .خاصة الؽرض لهذا ٌسمٌه آخر بمندوب أو حكومته رجال
 .أعماله تسهٌل إلى أدنى ذلك أن رأى إذا الهٌبة مقر ؼٌر فً اجتماعات ٌعقد أن األمن لمجلس - 3

 29 المادة
 .وظابفه ألداء ضرورة له ٌرى ما الثانوٌة الفروع من ٌنشا أن األمن لمجلس

 30 المادة
 .ربٌسه اختٌار طرٌقة فٌها وٌدخل إجراءاته بحةال األمن مجلس ٌضع

 15 المتحدة األمم مٌثاق

 31 المادة
 فً تصوٌت بدون ٌشترك أن األمن مجلس أعضاء ؼٌر من ”المتحدة األمم“ أعضاء من عضو لكل

 بوجه بها تتأثر العضو هذا مصالح أن المجلس رأى إذا األمن مجلس على ُتعرض مسألة أٌة مناقشة
 .خاص

 32 المادة
 فً عضوا   لٌست دولة وأٌة األمن، مجلس فً بعضو لٌس ”المتحدة األمم“ أعضاء من عضو كل
 االشتراك إلى ٌُدعى لبحثه األمن مجلس على معروض نزاع فً طرفا   أٌهما كان إذا ”المتحدة األمم“

 األمن مجلس وٌضع التصوٌت، فً حق له ٌكون أن دون النزاع بهذا المتعلقة المناقشات فً
 .”المتحدة األمم“ أعضاء من لٌست التً الدولة الشتراك عادلة ٌراها التً شروطال
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 السادس الفصل
 سلمٌا   حال   المنازعات حل فً

 33 المادة
 للخطر الدولً واألمن السلم حفظ ٌعرِّض أن استمراره شأن من نزاع أي أطراؾ على ٌجب - 1
 والتحكٌم والتوفٌق والوساطة والتحقٌق المفاوضة بطرٌق بدء ذي بادئ حله ٌلتمسوا أن

 الوسابل من ؼٌرها أو اإلقلٌمٌة والتنظٌمات الوكاالت إلى ٌلجأوا أن أو القضابٌة، والتسوٌة
 .اختٌارها علٌها ٌقع التً السلمٌة

 رأى إذا الُطُرق بتلك النزاع من بٌنهم ما ٌسووا أن إلى النزاع أطراؾ األمن مجلس وٌدعو - 2
 .لذلك ضرورة

 34 المادة
 لكً نزاعا   ٌثٌر قد أو دولً احتكاك إلى ٌؤدي قد موقؾ أي أو نزاع أي ٌفحص أن األمن لمجلس
 واألمن السلم حفظ للخطر ٌعرِّض أن شأنه من الموقؾ أو النزاع هذا استمرار كان إذا ما ٌقرر

 .الدولً

 35 المادة
 من موقؾ أو نزاع أي إلى العامة الجمعٌة أو األمن سمجل ٌنبِّه أن ”المتحدة األمم“ من عضو لكل - 1

 .والثالثٌن الرابعة المادة فً إلٌه المشار النوع
 نزاع أي إلى العامة الجمعٌة أو األمن مجلس تنبِّه أن ”المتحدة األمم“ فً عضوا   لٌست دولة لكل - 2

 المنصوص السلمً حلال التزامات النزاع هذا خصوص فً مقدما   تقبل كانت إذا فٌه طرفا   تكون
 .المٌثاق هذا فً علٌها
 إلٌها ُتنبَّه التً المسابل العامة الجمعٌة بها تعالج التً الطرٌقة على 12 و 11 المادتٌن أحكام تجرى - 3
 .المادة لهذه وفقا  

 36 المادة
 بٌهش موقؾ أو 33 المادة فً إلٌه المشار النوع من نزاع مراحل من مرحلة أٌة فً األمن لمجلس - 1
 .التسوٌة وُطُرق اإلجراءات من مالبما   ٌراه بما ٌوصً أن به

 .بٌنهم القابم النزاع لحل سابقة إجراءات من المتنازعون اتخذه ما ٌراعً أن األمن مجلس على - 2
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 17 المتحدة األمم مٌثاق
 ٌجب القانونٌة المنازعات أن أٌضا   ٌراعً أن المادة لهذه وفقا   توصٌاته ٌقدم وهو األمن مجلس على - 3
 ألحكام وفقا   الدولٌة العدل محكمة على ٌعرضوها أن - عامة بصفة - النزاع أطراؾ على

 .المحكمة لهذه األساسً النظام

 37 المادة
ٌَّنة بالوسابل حله فً 33 المادة فً إلٌه المشار النوع من نزاع بٌنها ٌقوم التً الدول أخفقت إذا - 1  المب
 .األمن مجلس على تعرضه أن علٌها وجب المادة تلك فً

 حفظ للخطر ٌعرِّض أن الواقع، فً شأنه من النزاع هذا استمرار أن األمن مجلس رأى إذا - 2
 من مالبما   ٌراه بما ٌوصً أو 36 للمادة وفقا   بعمل ٌقوم كان إذا ما قرر الدولً واألمن السلم

 .النزاع حل شروط

 38 المادة
م أن - ذلك المتنازعٌن جمٌع إلٌه طلب إذا - األمن لمجلس  النزاع حل بقصد توصٌاته إلٌهم ٌقدِّ

 . 37 إلى 33 من المواد بأحكام إخالل بدون وذلك سلمٌا ، حال  
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 السابع الفصل
 به واإلخالل السلم تهدٌد حاالت فً األعمال من ٌُتخذ فٌما

 العدوان ووقوع
 39 المادة
ر  من عمال   وقع ما كان أو به إخالل أو للسلم تهدٌد وقع قد انك إذا ما األمن مجلس ٌقرِّ
م العدوان، أعمال ر أو توصٌاته ذلك فً وٌقدِّ  ألحكام طبقا   التدابٌر من اتخاذه ٌجب ما ٌقرِّ

 .نصابه إلى إعادته أو الدولً واألمن السلم لحفظ 42 و 41 المادتٌن

 40 المادة
م نأ قبل األمن، لمجلس الموقؾ، لتفاقم منعا    المنصوص التدابٌر ٌتخذ أو توصٌاته ٌقدِّ
 مؤقتة، تدابٌر من مستحسنا   أو ضرورٌا   ٌراه بما لألخذ المتنازعٌن ٌدعو أن ، 39 المادة فً علٌها
 أن األمن مجلس وعلى بمركزهم، أو ومطالبهم المتنازعٌن بحقوق المؤقتة التدابٌر هذه تخلّ  وال

 .حسابه المؤقتة بٌرالتدا بهذه المتنازعٌن أخذ لعدم ٌحسب

 41 المادة
ر أن األمن لمجلس  المسلحة القوات استخدام تتطلب ال التً التدابٌر من اتخاذه ٌجب ما ٌقرِّ
 وٌجوز .التدابٌر هذه تطبٌق ”المتحدة األمم“ أعضاء إلى ٌطلب أن وله قراراته، لتنفٌذ

 والجوٌة بحرٌةوال الحدٌدٌة والمواصالت االقتصادٌة الصالت وقؾ بٌنها من ٌكون أن
 وقطع كلٌا ، أو جزبٌا   وقفا   المواصالت وسابل من وؼٌرها والالسلكٌة والبرقٌة والبرٌدٌة
 .الدبلوماسٌة العالقات

 42 المادة
 أنها ثبت أو بالؽرض تفً ال 41 المادة فً علٌها المنصوص التدابٌر أن األمن مجلس رأى إذا
 لحفظ ٌلزم ما األعمال من والبرٌة والبحرٌة وٌةالج القوات بطرٌق ٌتخذ أن له جاز به، تؾِ  لم

 المظاهرات األعمال هذه تتناول أن وٌجوز .نصابه إلى إلعادته أو الدولً واألمن السلم
 ألعضاء التابعة البرٌة أو البحرٌة أو الجوٌة القوات بطرٌق األخرى والعملٌات والحصر

 .”المتحدة األمم“

 19 المتحدة األمم مٌثاق

 43 المادة
 أن الدولً، واألمن السلم حفظ فً المساهمة سبٌل فً ”المتحدة األمم“ أعضاء جمٌع ٌتعهد - 1

 ٌلزم ما خاصة اتفاقات أو التفاق وطبقا   طلبه على بناء   األمن مجلس تصّرؾ تحت ٌضعوا
 ذلك ومن الدولً واألمن السلم لحفظ الضرورٌة والتسهٌالت والمساعدات المسلحة القوات من
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 .المرور حق
د أن ٌجب - 2  استعدادها ومدى وأنواعها القوات هذه عدد االتفاقات تلك أو االتفاق ذلك ٌحدِّ

م التً والمساعدات التسهٌالت ونوع عموما   وأماكنها  .ُتقدَّ
 األمن، مجلس طلب على بناء   ٌمكن ما بأسرع المذكورة االتفاقات أو االتفاق فً المفاوضة ى_ُرجت - 3
 األمم“ أعضاء من مجموعات وبٌن بٌنه أو ”المتحدة األمم“ أعضاء وبٌن ناألم مجلس بٌن وُتبرم
ق ،”المتحدة  .الدستورٌة أوضاعها مقتضٌات وفق الموّقعة الدول علٌها وتصدِّ

 44 المادة
 تقدٌم فٌه ممثَّل ؼٌر عضو من ٌطلب أن قبل فإنه القوة، استخدام األمن مجلس قرر إذا

 هذا ٌدعو أن له ٌنبؽً ، 43 المادة فً علٌها المنصوص تبااللتزاما وفاء   المسلحة القوات
 قوات من وحدات باستخدام ٌختص فٌما ٌصدرها التً القرارات فً شاء إذا ٌشترك أن إلى العضو

 .المسلحة العضو هذا

 45 المادة
 وحدات األعضاء لدى ٌكون العاجلة الحربٌة التدابٌر اتخاذ من المتحدة األمم تمكٌن فً رؼبة
د .المشتركة الدولٌة القمع ألعمال فورا   استخدامها ٌمكن هلٌةأ جوٌة  هذه قوة األمن مجلس وٌحدِّ

 الحرب أركان لجنة بمساعدة وذلك المشتركة، ألعمالها والخطط استعدادها ومدى الوحدات
 . 43 المادة فً إلٌها المشار الخاصة االتفاقات أو االتفاق فً الواردة الحدود وفً

 46 المادة
 .الحرب أركان لجنة بمساعدة األمن مجلس ٌضعها المسلحة القوة الستخدام الالزمة الخطط

 47 المادة
 وتعاونه األمن مجلس إلى والمعونة المشورة ُتسدي أن مهمتها تكون الحرب أركان من لجنة تشكَّل - 1
 تخداموالس الدولً، واألمن السلم لحفظ حربٌة حاجات من ٌلزمه بما المتصلة المسابل جمٌع فً

 .المستطاع بالقدر السالح ونزع التسلٌح ولتنظٌم وقٌادتها، تصرفه تحت الموضوعة القوات
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 من أو األمن مجلس فً الدابمٌن األعضاء حرب أركان رؤساء من الحرب أركان لجنة تشكَّل - 2
 فٌها الممثَّلٌن ؼٌر األعضاء من ”المتحدة األمم“ فً عضو أي تدعو أن اللجنة وعلى مقامهم، ٌقوم

 العضو هذا ٌساهم أن بمسؤولٌاتها اللجنة قٌام ُحسن اقتضى إذا عملها فً لإلشراؾ دابمة بصفة
 .عملها فً

 مسلحة قوات ألٌة االستراتٌجً التوجٌه عن األمن مجلس إشراؾ تحت مسؤولة الحرب أركان لجنة - 3
ا .المجلس تصرؾ تحت موضوعة  .بعد فٌما فستبحث القوات هذه بقٌادة طةالمرتب المسابل أمَّ

لها إذا إقلٌمٌة فرعٌة لجانا   تنشا أن الحرب أركان للجنة - 4  التشاور وبعد األمن مجلس ذلك خوَّ
 .الشأن صاحبة اإلقلٌمٌة الوكاالت مع

 48 المادة
 أعضاء عجمٌ بها ٌقوم الدولً واألمن السلم لحفظ األمن مجلس قرارات لتنفٌذ الالزمة األعمال - 1

 .المجلس ٌقرره حسبما وذلك األعضاء هؤالء بعض أو ”المتحدة األمم“
 الوكاالت فً العمل وبطرٌق مباشرة المتقدمة القرارات بتنفٌذ ”المتحدة األمم“ أعضاء ٌقوم - 2

 .فٌها أعضاء ٌكونون التً المتخصصة الدولٌة

 49 المادة
رها التً التدابٌر لتنفٌذ المتبادلة المعونة تقدٌم على ”المتحدة األمم“ أعضاء ٌتضافر  مجلس قرَّ

 .األمن

 50 المادة
 من أكانت سواء - أخرى دولة لكل فإن قمع أو منع تدابٌر دولة أٌة ضد األمن مجلس اتخذ إذا

 التدابٌر، هذه تنفٌذ عن تنشأ خاصة اقتصادٌة مشاكل تواجه - تكن لم أم ”المتحدة األمم“ أعضاء

 .المشاكل هذه حل بصدد األمن لسمج مع تتذاكر أن فً الحق

 51 المادة
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 عن الدفاع فً جماعات، أو فرادى للدول، الطبٌعً الحق ٌُنقص أو ٌُضعؾ ما المٌثاق هذا فً لٌس
 األمن مجلس ٌتخذ أن إلى وذلك ”المتحدة األمم“ أعضاء أحد على مسلحة قوة اعتدت إذا أنفسهم

 الدفاع لحق استعماال   األعضاء اتخذها التً التدابٌرو الدولً، واألمن السلم لحفظ الالزمة التدابٌر
 سلطته بمقتضى - للمجلس فٌما حال بأي التدابٌر تلك تؤثر وال فورا ، المجلس إلى تبلَّػ النفس عن

 ضرورة ٌرى ما وقت أي فً ٌتخذ أن فً الحق من - المٌثاق هذا أحكام من المستمرة ومسؤولٌاته
 .نصابه إلى إعادته أو الدولً واألمن السلم لحفظ األعمال من التخاذه

 21 المتحدة األمم مٌثاق

 الثامن الفصل
 اإلقلٌمٌة التنظٌمات فً

 52 المادة
 المتعلقة األمور من تعالج إقلٌمٌة وكاالت أو تنظٌمات قٌام دون ٌحول ما المٌثاق هذا فً لٌس - 1
 التنظٌمات هذه دامت ما مناسبا  و فٌها صالحا   اإلقلٌمً العمل ٌكون ما الدولً واألمن السلم بحفظ

 .ومبادبها ”المتحدة األمم“ مقاصد مع متالبمة ونشاطها اإلقلٌمٌة الوكاالت أو
 تلك منهم تتألؾ الذٌن أو التنظٌمات هذه مثل فً الداخلون ”المتحدة األمم“ أعضاء ٌبذل - 2

 لتنظٌماتا هذه طرٌق عن المحلٌة للمنازعات السلمً الحل لتدبٌر جهدهم كل الوكاالت
 .األمن مجلس على عرضها قبل وذلك الوكاالت هذه بواسطة أو اإلقلٌمٌة

ع أن األمن مجلس على - 3  بطرٌق المحلٌة المنازعات لهذه السلمً الحل من االستكثار على ٌشجِّ
 األمر ٌعنٌها التً الدول من بطلب اإلقلٌمٌة الوكاالت تلك بواسطة أو اإلقلٌمٌة التنظٌمات هذه
 .األمن مجلس جانب من علٌها حالةباإل أو

ل ال - 4  . 35 و 34 المادتٌن تطبٌق األحوال من بحال المادة هذه تعطِّ

 53 المادة
 ذلك رأى كلما القمع، أعمال فً اإلقلٌمٌة والوكاالت التنظٌمات تلك األمن مجلس ٌستخدم - 1

ا .وإشرافه مراقبته تحت حٌنبذ عملها وٌكون مالبما ،  فإنه نفسها والوكاالت التنظٌمات أمَّ
ٌُستثنى المجلس، إذن بؽٌر القمع أعمال من عمل بأي القٌام ٌدها على أو بمقتضاها ٌجوز ال  و
فة األعداء دول من دولة أٌة ضد ُتتخذ التً التدابٌر تقدم مما  المادة هذه من 2 الفقرة فً المعرَّ
 منع اإلقلٌمٌة التنظٌمات فً بها صودالمق ٌكون التً التدابٌر أو 107 المادة فً علٌه منصوص هو مما
 قد الذي الوقت ٌحٌن أن إلى وذلك الدول، تلك من دولة جانب من العدوان سٌاسة تجدد
 عدوان كل منع عن بالمسؤولٌة الشأن، ذات الحكومات طلب على بناء   الهٌبة، إلى فٌه ٌُعهد
 .الدول تلك من دولة أٌة جانب من آخر
 الحرب فً كانت دولة أٌة على المادة هذه من 1 الفقرة فً المذكورة ”معادٌةال الدولة“ عبارة تنطبق - 2

 .المٌثاق هذا على موّقعة دولة أٌة أعداء من الثانٌة العالمٌة

 54 المادة
 الدولً واألمن السلم لحفظ األعمال من ٌجري بما تام علم على األمن مجلس ٌكون أن ٌجب

 .منها إجراؤه ٌزمع ما أو ٌةإقلٌم وكاالت بواسطة أو تنظٌمات بمقتضى
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 التاسع الفصل
 واالجتماعً االقتصادي الدولً التعاون فً

 55 المادة
ٌة سلٌمة عالقات لقٌام الضرورٌٌن والرفاهٌة االستقرار دواعً تهٌبة فً رؼبة  األمم بٌن ودِّ

 منها لكل ٌكون وبأن لشعوبا بٌن الحقوق فً بالتسوٌة ٌقضً الذي المبدأ احترام على مؤسسة
 :على المتحدة األمم تعمل مصٌرها، تقرٌر

 والنهوض فرد لكل المتصل االستخدام أسباب وتوفٌر للمعٌشة أعلى مستوى تحقٌق )أ(
 واالجتماعً؛ االقتصادي والتقّدم التطور بعوامل
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 بها، ٌتصل وما والصحٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة الدولٌة للمشاكل الحلول تٌسٌر )ب(
 والتعلٌم؛ الثقافة أمور فً الدولً التعاون وتعزٌز

 بسبب تمٌٌز بال للجمٌع األساسٌة والحرٌات اإلنسان حقوق احترام العالم فً ٌشٌع أن )ج(
 الحقوق تلك ومراعاة والنساء، الرجال بٌن تفرٌق وال الدٌن، أو اللؽة أو الجنس

 .فعال   والحرٌات

 56 المادة
 مع بالتعاون عمل من علٌهم ٌجب بما مشتركٌن، أو منفردٌن ٌقوموا، نبأ األعضاء جمٌع ٌتعهد
 . 55 المادة فً علٌها المنصوص المقاصد إلدراك الهٌبة

 57 المادة
 نظمها بمقتضى تضطلع والتً الحكومات بٌن اتفاق بمقتضى ُتنشأ التً المختلفة الوكاالت - 1

 والصحة والتعلٌم والثقافة عواالجتما االقتصاد فً واسعة دولٌة بتبعات األساسٌة
 . 63 المادة ألحكام وفقا   ”المتحدة األمم“ وبٌن بٌنها ٌوصل الشؤون من بذلك ٌتصل وما

 األحكام من ٌلً فٌما ”المتحدة األمم“ وبٌن بٌنها ٌوصل التً الوكاالت هذه تسمَّى - 2

 .المتخصصة بالوكاالت

 58 المادة
م  .نشاطها ووجوه المتخصصة الوكاالت تسٌاسا تنسٌق بقصد توصٌات الهٌبة تقدِّ

 23 المتحدة األمم مٌثاق

 59 المادة
 وكالة أٌة إنشاء بقصد الشأن ذات الدول بٌن مفاوضات إجراء إلى المناسبة عند الهٌبة تدعو

ٌَّنة المقاصد تحقٌق ٌتطلبها جدٌدة متخصصة  . 55 المادة فً المب

 60 المادة
ٌَّنة الهٌبة مقاصد  على تقع كما العامة الجمعٌة عاتق على تحقٌقها مسؤولٌة تقع الفصل هذا فً المب
 من المجلس لهذا وٌكون العامة، الجمعٌة إشراؾ تحت واالجتماعً االقتصادي المجلس عاتق
ٌَّنة السلطات ذلك أجل  .العاشر الفصل فً المب
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 العاشر الفصل
 واالجتماعً االقتصادي المجلس
 التؤلٌف

 61 دةالما
 تنتخبهم المتحدة األمم من عضوا   وخمسٌن أربعة من واالجتماعً االقتصادي المجلس ٌتألؾ - 1

 .العامة الجمعٌة
 واالجتماعً االقتصادي المجلس أعضاء من عضوا   عشر ثمانٌة ٌُنتخب ،3 الفقرة أحكام مراعاة مع - 2
 .مباشرة مدته هتانت الذي العضو انتخاب ٌعاد أن وٌجوز سنوات ثالث لمدة سنة كل

 وعشرٌن سبعة من واالجتماعً االقتصادي المجلس أعضاء عدد زٌادة بعد األول االنتخاب فً - 3
 األعضاء على عالوة إضافٌا   عضوا   وعشرون سبعة ُتخٌار عضوا ، وخمسٌن أربعة إلى

 عضوٌة وتنتهً .العام هذا نهاٌة فً عضوٌتهم مدة تنتهً الذٌن التسعة األعضاء محل المنتخبٌن
 عضوٌة وتنتهً واحدة، سنة انقضاء بعد اإلضافٌٌن والعشرٌن السبعة األعضاء هؤالء من تسعة
 .العامة الجمعٌة تضعه الذي للنظام وفقا   ذلك وٌجري سنتٌن، انقضاء بعد آخرٌن أعضاء تسعة
 .واحد مندوب واالجتماعً االقتصادي المجلس أعضاء من عضو لكل ٌكون - 4

 والسلطات الوظائف
 62 المادة
 أمور فً الدولٌة المسابل عن تقارٌر وٌضع بدراسات ٌقوم أن واالجتماعً االقتصادي للمجلس - 1

ه أن له أن كما بها، ٌتصل وما والصحة والتعلٌم والثقافة واالجتماع االقتصاد  تلك مثل إلى ٌوجِّ
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م أن وله .التقارٌر تلك مثل وضع وإلى الدراسات  إلى المسابل تلك من ةمسأل أٌة فً توصٌاته ٌقدِّ
 .الشأن ذات المتخصصة الوكاالت وإلى ”المتحدة األمم“ أعضاء وإلى العامة الجمعٌة

م أن وله - 2  .ومراعاتها األساسٌة والحرٌات اإلنسان حقوق احترام بإشاعة ٌختص فٌما توصٌات ٌقدِّ
 دابرة فً تدخل التً المسابل عن العامة الجمعٌة على لتعرض اتفاقات مشروعات ٌعدّ  أن وله - 3

 .اختصاصه
 وفقا   اختصاصه، دابرة فً تدخل التً المسابل لدراسة دولٌة مؤتمرات عقد إلى ٌدعو أن وله - 4

 .”المتحدة األمم“ تضعها التً للقواعد

 25 المتحدة األمم مٌثاق

 63 المادة
 فً إلٌها لمشارا الوكاالت من وكالة أي مع اتفاقات ٌضع أن واالجتماعً االقتصادي للمجلس - 1
 هذه وتعرض ”المتحدة األمم“ وبٌن بٌنها ٌوصل مقتضاها على التً الشروط تحدد 57 المادة

 .علٌها للموافقة العامة الجمعٌة على االتفاقات
ق أن وله - 2  إلٌها توصٌاته وتقدٌم معها التشاور بطرٌق المتخصصة الوكاالت نشاط وجوه ٌنسِّ
 .”المتحدة ألمما“ وأعضاء العامة الجمعٌة وإلى

 64 المادة
 تقارٌر على بانتظام للحصول المناسبة الخطوات ٌتخذ أن واالجتماعً االقتصادي للمجلس - 1
 المتخصصة الوكاالت ومع ”المتحدة األمم“ أعضاء مع ٌضع أن وله المتخصصة الوكاالت من

 لتنفٌذ أو توصٌاته ذلتنفٌ اتخذتها التً الخطوات عن بتقارٌر تمّده كٌما الترتٌبات من ٌلزم ما
 .اختصاصه فً الداخلة المسابل شأن فً العامة الجمعٌة توصٌات

 .التقارٌر هذه على مالحظاته العامة الجمعٌة ٌبلػ أن وله - 2

 65 المادة
 ٌعاونه أن وعلٌه المعلومات من ٌلزم بما األمن مجلس ٌمدّ  أن واالجتماعً االقتصادي للمجلس

 .ذلك إلٌه ُطلب متى

 66 المادة
 التً بالوظابؾ العامة الجمعٌة توصٌات تنفٌذ فً واالجتماعً االقتصادي المجلس ٌقوم - 1
 .اختصاصه فً تدخل
 الوكاالت أو ”المتحدة األمم“ ألعضاء الالزمة بالخدمات ٌقوم أن العامة الجمعٌة موافقة بعد وله - 2

 .ذلك إلٌه ُطلب متى المتخصصة
ٌَّنة األخرى بالوظابؾ المجلس ٌقوم - 3  قد التً بالوظابؾ أو المٌثاق هذا فً الموضع هذا ؼٌر فً المب
 .العامة الجمعٌة إلٌه بها تعهد

 التصوٌت
 67 المادة
 .واحد صوت واالجتماعً االقتصادي المجلس أعضاء من عضو لكل ٌكون - 1
 .التصوٌت فً المشتركٌن الحاضرٌن أعضابه بأؼلبٌة واالجتماعً االقتصادي المجلس قرارات تصدر - 2
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 اإلجراءات
 68 المادة
 حقوق ولتعزٌز واالجتماعٌة االقتصادٌة للشؤون لجانا   واالجتماعً االقتصادي المجلس ٌنشا

 .وظابفه لتأدٌة إلٌها ٌحتاج قد التً اللجان من ذلك ؼٌر ٌنشا كما اإلنسان،

 69 المادة
 لالشتراك ”المتحدة األمم“ من عضو أي واالجتماعً االقتصادي المجلس ٌدعو

 حق له ٌكون أالَّ  على خاص، بوجه العضو هذا تعنً مسألة أٌة بحث عند مداوالته فً
 .التصوٌت

 70 المادة
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 فً المتخصصة الوكاالت مندوبً إشراك على ٌعمل أن واالجتماعً االقتصادي__________ للمجلس
 ٌعمل أن له أن كما التصوٌت، حق لهم ٌكون أن دون ٌنشبها التً اللجان مداوالت فً أو مداوالته

 .المتخصصة الوكاالت مداوالت فً مندوبٌه إشراك على

 71 المادة
 الهٌبات مع للتشاور المناسبة الترتٌبات ٌجري أن واالجتماعً االقتصادي للمجلس

 مع المجلس ٌجرٌها قد الترتٌبات وهذه .اختصاصه فً الداخلة بالمسابل ُتعنى التً الحكومٌة ؼٌر
 عضو مع التشاور وبعد أهلٌة هٌبات مع مالبما ، ذلك رأى إذا ٌجرٌها قد أنه كما دولٌة، هٌبات

 .الشأن ذي ”المتحدة األمم“

 72 المادة
 .ربٌسه اختٌار طرٌقة ومنها إجراءاته البحة واالجتماعً االقتصادي المجلس ٌضع - 1
 .ٌسّنها التً لالَّبحة وفقا   ذلك إلى الحاجة دعت كلما واالجتماعً االقتصادي المجلس ٌجتمع - 2
م طلب على بناء   لالجتماع دعوته على النص الالبحة تلك تتضمن أن وٌجب  أؼلبٌة من ٌُقدَّ

 .أعضابه

 27 المتحدة األمم مٌثاق

 عشر الحادي الفصل
 الذاتً بالحكم المتمتعة ؼٌر باألقالٌم ٌتعلق تصرٌح

 73 المادة
 أقالٌم إدارة عن بتبعات المستقبل فً أو الحال فً ٌضطلعون ٌنالذ - المتحدة األمم أعضاء ٌقرر
 المقام لها األقالٌم هذه أهل مصالح بأن القاضً المبدأ - الذاتً الحكم من كامال   قسطا   شعوبها تنل لم

 إلى األقالٌم هذه أهل رفاهٌة تنمٌة على بالعمل االلتزام عنقهم، فً مقدسة أمانة وٌقبلون األول،
 :الؽرض ولهذا .المٌثاق هذا رسمه الذي الدولً واألمن السلم نطاق فً تطاعمس حد أقصى

 والتعلٌم، واالجتماع واالقتصاد السٌاسة شؤون فً الشعوب هذه تقّدم ٌكفلون )أ(
 مراعاة مع ذلك كل - اإلساءة ضروب من وحماٌتها بإنصاؾ معاملتها ٌكفلون كما

 الشعوب؛ هذه لثقافة الواجب االحترام
رون الذاتً، الحكم ونٌنمّ  )ب(  وٌعاونونها َقْدرها، الشعوب لهذه السٌاسٌة األمانً وٌقدِّ

 وشعوبه، إقلٌم لكل الخاصة للظروؾ وفقا   مطردا ، نموا   الحرة السٌاسٌة نظمها إنماء على
 المختلفة؛ تقدمها ومراحل

 الدولً؛ واألمن السلم ٌوطدون )ج(
عون قدم،والت للرقً اإلنسانٌة التدابٌر ٌعززون )د(  بٌنهم فٌما وٌتعاونون البحوث، وٌشجِّ

لة والعلمٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة المقاصد لتحقٌق  عملٌا ، تحقٌقا   المادة هذه فً المفصَّ
 مالءمة لهم تراءت كلما المتخصصة الدولٌة الهٌبات مع الؽرض لهذا أٌضا   ٌتعاونون كما
 ذلك؛

 من وؼٌرها اإلحصابٌة بالبٌانات علما   ونهٌحٌط بانتظام العام األمٌن إلى ٌرسلون )ه(
 ٌكونون التً األقالٌم فً والتعلٌم واالجتماع االقتصاد بأمور المتعلقة الفنٌة البٌانات
 والثالث عشر الثانً الفصلٌن أحكام علٌها تنطبق التً األقالٌم عدا عنها، مسؤولٌن

 المتعلقة االعتبارات عٌهاتستد قد التً القٌود مراعاة مع ذلك كل .المٌثاق هذا من عشر
 .الدستورٌة واالعتبارات باألمن

 74 المادة
 هذا علٌها ٌنطبق التً األقالٌم إزاء سٌاستهم أن على أٌضا   المتحدة األمم أعضاء ٌوافق
 ُتراعً وأن الجوار، ُحسن مبدأ على تقوم أن ٌجب - نفسها بالدهم فً كسٌاستهم - الفصل
 واالقتصادٌة االجتماعٌة الشؤون فً ورفاهٌتها العالم أجزاء بقٌة مصالح المراعاة حق

 .والتجارٌة
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 عشر الثانً الفصل
 الدولً الوصاٌة نظام فً

 75 المادة
 تخضع قد التً األقالٌم إلدارة وذلك للوصاٌة، دولٌا   نظاما   إشرافها تحت ”المتحدة األمم“ ُتنشا

 ٌلً فٌما األقالٌم هذه على وٌطلق علٌها، ولإلشراؾ الحقة ةفردٌ اتفاقات بمقتضى النظام لهذا
 .بالوصاٌة المشمولة األقالٌم اسم األحكام من

 76 المادة
ٌَّنة ”المتحدة األمم“ لمقاصد طبقا   الوصاٌة لنظام األساسٌة األهداؾ  هذا من األولى المادة فً المب

 :هً المٌثاق
 الدولً؛ واألمن السلم توطٌد )أ(
 واالجتماع السٌاسة أمور فً بالوصاٌة المشمولة األقالٌم أهالً ترقٌة على العمل )ب(

 ٌالبم حسبما االستقالل أو الذاتً الحكم نحو تقّدمها واطراد والتعلٌم، واالقتصاد
 ُتعرب التً الشعوب هذه رؼبات مع وٌتفق وشعوبه، إقلٌم لكل الخاصة الظروؾ

 الوصاٌة؛ اتفاقات من اتفاق كل شروط فً علٌه ٌُنص قد لما وطبقا   حرٌتها بملء عنها
 بسبب تمٌٌز بال للجمٌع األساسٌة والحرٌات اإلنسان حقوق احترام على التشجٌع )ج(

 بٌن ما إدراك على والتشجٌع والنساء، الرجال بٌن تفرٌق وال الدٌن، أو اللؽة أو الجنس
ٌّد من العالم شعوب  بالبعض؛ بعضهم تق

 أعضاء لجمٌع والتجارٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة األمور فً ملةالمعا فً المساواة كفالة )د(
 القضاء، بإجراء ٌتعلق فٌما أٌضا   األهالً هؤالء بٌن والمساواة وأهالٌها ”المتحدة األمم“

 . 80 المادة أحكام مراعاة ومع المتقدمة األؼراض بتحقٌق اإلخالل عدم مع وذلك

 77 المادة
 بمقتضى حكمها تحت ٌوضع قد مما اآلتٌة الفبات فً الداخلة ألقالٌما على الوصاٌة نظام ٌطبَّق - 1

 :وصاٌة اتفاقات
 باالنتداب؛ اآلن المشمولة األقالٌم )أ(
 الثانٌة؛ العالمٌة للحرب نتٌجة األعداء دول من ُتقتطع قد التً األقالٌم )ب(
 .هاإدارت عن مسؤولة دول اختٌارها بمحض الوصاٌة فً تضعها التً األقالٌم )ج(

 29 المتحدة األمم مٌثاق
 شروط، ألي وطبقا   الوصاٌة نظام تحت ٌوضع الذكر سالفة الفبات من األقالٌم أي تعٌٌن أّما - 2
 .اتفاقات من بعد ٌُعقد ما شأن من فذلك

 78 المادة
 العالقات إذ ،”المتحدة األمم“ هٌبة فً أعضاء   أصبحت التً األقالٌم على الوصاٌة نظام ٌطبق ال

 .السٌادة فً المساواة مبدأ احترام على تقوم أن ٌجب الهٌبة هذه عضاءأ بٌن

 79 المادة
 ذلك علٌها، بعد ٌطرآن تعدٌل أو تؽٌٌر وكل النظام، ذلك تحت ٌوضع إقلٌم لكل الوصاٌة شروط

 األقالٌم حالة فً المنتدبة الدولة ومنها بالذات األمر هذا ٌعنٌها التً الدول برضا علٌه ٌُتفق كله
 شأن فً 85 و 83 المادتٌن أحكام مراعاة مع وهذا .”المتحدة األمم“ أعضاء أحد بانتداب شمولةالم

 .وتعدٌالتها الشروط تلك على المصادقة

 80 المادة
 81 و 79 و 77 المواد أحكام وفق ُتبرم التً الفردٌة الوصاٌة اتفاقات فً علٌه ٌُتفق قد ما عدا فٌما - 1

 نص تأوٌل ٌجوز ال االتفاقات هذه مثل ُتعقد أن وإلى الوصاٌة، تتح األقالٌم توضع وبمقتضاها
 أٌة ما بطرٌقة ٌػ أن شأنه من تخرٌجا   أو تأوٌال   تخرٌجه وال الفصل هذا أحكام من حكم أي

 أعضاء ٌكون قد التً القابمة الدولٌة االتفاقات شروط ٌػ أو شعوب، أو دول ألٌة حقوق
 .فٌها أطرافا   ”المتحدة األمم“

ل أن ٌجوز ال - 2  االتفاقات فً المفاوضة تأجٌل أو لتأخٌر سببا   تهٌا أنها على المادة هذه من 1 الفقرة تؤوَّ
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 للمادة طبقا   الوصاٌة نظام فً األقالٌم من ؼٌرها أو باالنتداب المشمولة األقالٌم لوضع ترمً التً
 .االتفاقات تلك مثل إبرام تأجٌل أو تأخٌر أو 77

 81 المادة
 بالوصاٌة، المشمول اإلقلٌم بمقتضاها ٌُدار التً الشروط حالة، كل فً الوصاٌة، فاقات ٌشمل
 علٌها ٌُطلق التً السلطة هذه تكون أن وٌجوز اإلقلٌم، ذلك إدارة تباشر التً السلطة وٌع
 .ذاتها ”المتحدة األمم“ هٌبة أو أكثر أو دولة ”باإلدارة القابمة السلطة“ األحكام من ٌلً فٌما

 82 ةالماد
د أن ٌجوز ٌَ  ٌنطبق الذي اإلقلٌم ٌشمل قد استراتٌجً موقع الوصاٌة اتفاقات من اتفاق أي فً ُدح
 طبقا   معقودة خاصة اتفاقات أو اتفاق بأي اإلخالل دون وذلك كله، أو بعضه الوصاٌة نظام علٌه
 . 43 المادة لنص
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 83 المادة
 فً وٌدخل االستراتٌجٌة، بالمواقع المتعلقة ”المتحدة األمم“ ظابؾو جمٌع األمن مجلس ٌباشر - 1

 .تعدٌلها أو وتؽٌٌرها الوصاٌة اتفاقات شروط على الموافقة ذلك
ٌَّنة األساسٌة األهداؾ جمٌع تراعى - 2  .استراتٌجً موقع كل لشعب بالنسبة 76 المادة فً المب
 إخالل ودون الوصاٌة اتفاقٌات أحكام مراعاة مع - الوصاٌة بمجلس األمن مجلس ٌستعٌن - 3

 الوصاٌة نظام فً ”المتحدة األمم“ وظابؾ من كان ما مباشرة فً - باألمن المتصلة باالعتبارات

 .االستراتٌجٌة للمواقع والتعلٌمٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة بالشؤون خاصا  

 84 المادة
 فً بنصٌبه بالوصاٌة المشمول اإلقلٌم قٌام تكفل أن باإلدارة القابمة السلطة واجب من ٌكون
 قوات تستخدم أن باإلدارة القابمة للسلطة ٌجوز الؽاٌة لهذه وتحقٌقا   .الدولً واألمن السلم حفظ

 تعهدت التً بااللتزامات للقٌام بالوصاٌة المشمول اإلقلٌم من ومساعدات وتسهٌالت متطوعة
 والنظام القانون حكم وبإقرار بالدفاع أٌضا   لقٌامول الشأن، هذا فً األمن لمجلس السلطة تلك بها

 .بالوصاٌة المشمول اإلقلٌم داخل

 85 المادة
 كل على الوصاٌة باتفاقات ٌختص فٌما ”المتحدة األمم“ وظابؾ العامة الجمعٌة تباشر - 1

 اتفاقات شروط إقرار ذلك فً وٌدخل استراتٌجٌة مساحات أنها على ٌُنص لم التً المساحات
 .تعدٌلها أو وتؽٌٌرها ٌةالوصا
 .إشرافها تحت عامال   الوظابؾ بهذه القٌام فً العامة الجمعٌة الوصاٌة مجلس ٌساعد - 2

 31 المتحدة األمم مٌثاق

 عشر الثالث الفصل
 الوصاٌة مجلس فً

 التؤلٌف
 86 المادة
 :بٌانهم اآلتً ”المتحدة األمم“ أعضاء من الوصاٌة مجلس ٌتألؾ - 1

 بالوصاٌة؛ مشمولة أقالٌم إدارة ٌتولون ذٌنال األعضاء ) أ(
 مشمولة أقالٌم إدارة ٌتولون ال الذٌن 23 المادة فً باالسم المذكورون األعضاء )ب(

 بالوصاٌة؛
 الوصاٌة مجلس أعضاء جملة ٌكون أن لكفالة اآلخرٌن األعضاء من ٌلزم الذي العدد )ج(

 بالوصاٌة، المشمولة األقالٌم رةبإدا ٌقومون الذٌن األعضاء أحدهما متساوٌٌن، فرٌقٌن
 األعضاء هؤالء العامة الجمعٌة وتنتخب .اإلدارة تلك من خلوا الذٌن األعضاء واآلخر

 .سنوات ثالث لمدة
 .المجلس هذا فً لتمثٌله خاص بوجه أهال   ٌراه من الوصاٌة مجلس أعضاء من عضو كل ٌع - 2
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 والسلطات الوظائف
 87 المادة
 :وظابفهما بأداء ٌقومان وهما إشرافها، تحت عامال   الوصاٌة، ومجلس العامة الجمعٌة من لكل

 باإلدارة؛ القابمة السلطة ترفعها التً التقارٌر فً ٌنظر أن )أ(
 باإلدارة؛ القابمة السلطة مع بالتشاور وٌفحصها العرابض ٌقبل أن )ب(
م أن )ج(  السلطة مع علٌها فقٌُت أوقات فً بالوصاٌة المشمولة لألقالٌم دورٌة زٌارات ٌنظِّ

 باإلدارة؛ القابمة
ٌَّنة للشروط وفقا   وؼٌرها، التدابٌر هذه ٌتخذ أن )د(  .الوصاٌة اتفاقات فً المب

 88 المادة
 الشؤون فً بالوصاٌة مشمول إقلٌم كل سكان تقّدم عن األسبلة من طابفة الوصاٌة مجلس ٌضع

 إقلٌم كل فً باإلدارة القابمة السلطة موتقدِّ  .والتعلٌمٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة
 على موضوعا   العامة للجمعٌة سنوٌا   تقرٌرا   العامة الجمعٌة اختصاص داخل بالوصاٌة مشمول
 .األسبلة هذه أساس

 المتحدة األمم مٌثاق 32

 التصوٌت
 89 المادة
 .واحد صوت الوصاٌة مجلس فً عضو لكل ٌكون - 1
 .التصوٌت فً المشتركٌن الحاضرٌن األعضاء لبٌةبأؼ الوصاٌة مجلس قرارات تصدر - 2

 اإلجراءات
 90 المادة
 .ربٌسه اختٌار طرٌقة ومنها إجراءاته البحة الوصاٌة مجلس ٌضع - 1
 تلك تتضمن أن وٌجب .ٌسّنها التً لالَّبحة وفقا   لذلك الحاجة دعت كلما الوصاٌة مجلس ٌجتمع - 2

م طلب ىعل بناء   لالجتماع دعوته على النص الالبحة  .أعضابه أؼلبٌة من ٌقدَّ

 91 المادة
 وبالوكاالت واالجتماعً االقتصادي بالمجلس مناسبا ، ذلك كان كلما الوصاٌة، مجلس ٌستعٌن

 .الشؤون من منها كل به ٌختص ما كل فً المتخصصة

 33 المتحدة األمم مٌثاق
 

 عشر الرابع الفصل
 الدولٌة العدل محكمة فً

 92 المادة
 نظامها وفق بعملها وتقوم ،”المتحدة لألمم“ الربٌسٌة القضابٌة األداة هً لدولٌةا العدل محكمة

 الدولً للعدل الدابمة للمحكمة األساسً النظام على مبنً وهو المٌثاق بهذا الملحق األساسً
 .المٌثاق من ٌتجزأ ال وجزء

 93 المادة
 العدل لمحكمة األساسً النظام ًف أطرافا   عضوٌتهم بحكم ”المتحدة األمم“ أعضاء جمٌع ٌعتبر - 1

 .الدولٌة
 الدولٌة العدل لمحكمة األساسً النظام إلى تنضم أن ”المتحدة األمم“ من لٌست لدولة ٌجوز - 2

 .األمن مجلس توصٌة على بناء   حالة لكل العامة الجمعٌة تحددها بشروط

 94 المادة
 أٌة فً الدولٌة العدل محكمة كمح على ٌنزل أن ”المتحدة األمم“ أعضاء من عضو كل ٌتعهد - 1

 .فٌها طرفا   ٌكون قضٌة
 فللطرؾ المحكمة، تصدره حكم علٌه ٌفرضه بما القٌام عن ما قضٌة فً المتقاضٌن أحد امتنع إذا - 2
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م أن لذلك ضرورة رأى إذا المجلس، ولهذا األمن، مجلس إلى ٌلجأ أن اآلخر  ٌصدر أو توصٌاته ٌقدِّ
 .الحكم هذا لتنفٌذ اتخاذها ٌجب التً بالتدابٌر قرارا  

 95 المادة
 خالؾ من بٌنهم ٌنشأ ما بحل ٌعهدوا أن من ”المتحدة األمم“ أعضاء ٌمنع ما المٌثاق هذا فً لٌس

 .المستقبل فً بٌنهم تعقد أن ٌمكن أو قبل من قابمة اتفاقات بمقتضى أخرى محاكم إلى

 96 المادة
 مسألة أٌة فً إفتاءه الدولٌة العدل محكمة إلى ٌطلب أن األمن مجلس أو العامة الجمعٌة من ألي - 1

 .قانونٌة

 المتحدة األمم مٌثاق 34
 بذلك العامة الجمعٌة لها تأذن أن ٌجوز ممن بها، المرتبطة المتخصصة والوكاالت الهٌبة فروع ولسابر - 2
 فً الداخلة القانونٌة المسابل من لها ٌعرض فٌما إفتاءها المحكمة من أٌضا   تطلب أن وقت، أي فً

 .أعمالها نطاق

 35 المتحدة األمم مٌثاق

 عشر الخامس الفصل
 ألمانةا 1575ي0 فً

 97 المادة
 الجمعٌة وتع .الموظفٌن من الهٌبة تحتاجهم ومن عاما   أمٌنا   تشمل أمانة للهٌبة ٌكون
 كبراأل اإلداري الموظؾ هو العام واألمٌن .األمن مجلس توصٌة على بناء   العام األمٌن العامة

 .الهٌبة فً

 98 المادة
 والمجلس األمن، ومجلس العامة، الجمعٌة اجتماعات كل فً هذه بصفته أعماله العام األمٌن ٌتولى

 إلٌه تكلها التً األخرى بالوظابؾ وٌقوم الوصاٌة، ومجلس واالجتماعً، االقتصادي
ٌُعد .الفروع هذه  .الهٌبة بأعمال العامة للجمعٌة سنوٌا   تقرٌرا   العام األمٌن و

 99 المادة
 .الدولً واألمن السلم حفظ تهدد قد أنها ٌرى مسألة أٌة إلى األمن مجلس ٌنبِّه أن العام لألمٌن

 100 المادة
 أٌة من تعلٌمات واجبهم تأدٌة فً ٌتلّقوا أن أو ٌطلبوا أن للموظفٌن وال العام لألمٌن لٌس - 1

 إلى ٌسٌىء قد عمل بأي القٌام عن ٌمتنعوا أن وعلٌهم .الهٌبة عن خارجة سلطة أٌة من أو حكومة
 .وحدها الهٌبة أمام مسؤولٌن دولٌٌن موظفٌن بوصفهم مراكزهم

 العام األمٌن لمسؤولٌات البحتة الدولٌة الصفة باحترام ”المتحدة األمم“ فً عضو كل ٌتعهد - 2

 .بمسؤولٌاتهم اضطالعهم عند فٌهم التأثٌر إلى ٌسعى وبأالَّ  والموظفٌن

 101 المادة
 .العامة الجمعٌة تضعها التً للَّوابح طبقا   األمانة موظفً العام األمٌن ٌع - 1
 وجه على الموظفٌن من ٌكفٌهما ما الوصاٌة ولمجلس واالجتماعً االقتصادي للمجلس ٌع - 2
 جملة وتعتبر .منهم إلٌه بحاجة هً ما األخرى ”المتحدة األمم“ فروع من لؽٌرهما وٌع دابم

ا فٌنالموظ هؤالء  .األمانة من جزء 

 المتحدة األمم مٌثاق 36
 ضرورة األول المكان فً ٌُراعى أن خدمتهم شروط تحدٌد وفً الموظفٌن استخدام فً ٌنبؽً - 3

 فً ٌُراعى أن المهم من أن كما .والنزاهة والكفاءة المقدرة من مستوى أعلى على الحصول
 .افًالجؽر التوزٌع معانً من ٌستطاع ما أكبر اختٌارهم

 37 المتحدة األمم مٌثاق

 عشر السادس الفصل
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 متنوعة أحكام
 102 المادة
 بهذا العمل بعد ”المتحدة األمم“ أعضاء من عضو أي ٌعقده دولً اتفاق وكل معاهدة كل - 1

ل أن ٌجب المٌثاق  .ٌمكن ما بأسرع بنشره تقوم وأن الهٌبة أمانة فً ٌسجَّ
ل لم لًدو اتفاق أو معاهدة فً طرؾ ألي لٌس - 2  أن المادة هذه من األولى للفقرة وفقا   ٌسجَّ

 .”المتحدة األمم“ فروع من فرع أي أمام االتفاق ذلك أو المعاهدة بتلك ٌتمسك

 103 المادة
 أي مع المٌثاق هذا ألحكام وفقا   ”المتحدة األمم“ أعضاء بها ٌرتبط التً االلتزامات تعارضت إذا

 .المٌثاق هذا على المترتبة بالتزاماتهم ةفالعبر به ٌرتبطون آخر دولً التزام

 104 المادة
 وظابفها بأعباء قٌامها ٌتطلبها التً القانونٌة باألهلٌة أعضابها من عضو كل بالد فً الهٌبة تتمتع

 .مقاصدها وتحقٌق

 105 المادة
 تحقٌق ٌتطلبها التً واإلعفاءات بالمزاٌا أعضابها من عضو كل أرض فً الهٌبة تتمتع - 1
 .دهامقاص
 واإلعفاءات بالمزاٌا الهٌبة هذه وموظفو ”المتحدة األمم“ أعضاء عن المندوبون ٌتمتع وكذلك - 2

 .بالهٌبة المتصلة وظابفهم بمهام القٌام فً استقاللهم ٌتطلبها التً
م أن العامة للجمعٌة - 3  من 2 و 1 الفقرتٌن بتطبٌق الخاصة التفاصٌل تحدٌد بقصد التوصٌات تقدِّ
 .الؽرض لهذا اتفاقات عقد الهٌبة أعضاء على تقترح أن ولها دة،الما هذه

 المتحدة األمم مٌثاق 38

 عشر السابع الفصل
 االنتقال فترة فً األمن حفظ تدابٌر فً

 106 المادة
 معه ٌرى الذي الوجه على بها معموال   43 المادة فً إلٌها المشار الخاصة االتفاقات تصٌر أن إلى

 الدول تتشاور ، 42 للمادة وفقا   مسؤولٌاته احتمال فً البدء ٌستطٌع أصبح أنه األمن مجلس
 سنة أكتوبر/األول تشرٌن 30 فً موسكو فً الموقَّع األربع الدول تصرٌح فً اشتركت التً

 مع الخمس الدول تتشاور كما التصرٌح، ذلك من 5 الفقرة ألحكام وفقا   وفرنسا، هً ، 1943
 المشتركة باألعمال الهٌبة عن نٌابة للقٌام الحال، اقتضت كلما ن،اآلخرٌ ”المتحدة األمم“ أعضاء

 .الدولً واألمن السلم لحفظ تلزم قد التً

 107 المادة
 معادٌة الثانٌة العالمٌة الحرب أثناء فً كانت دولة إزاء عمل أي ٌمنع أو ٌُبطل ما المٌثاق هذا فً لٌس

ختذ ا قد العمل اهذ كان إذا المٌثاق هذا على الموّقعة الدول إلحدى  نتٌجة به ُرخِّص أو ُُ
 .العمل بهذا القٌام عن المسؤولة الحكومات ِقَبل من الحرب لتلك

 39 المتحدة األمم مٌثاق

 عشر الثامن الفصل
 المٌثاق تعدٌل فً

 108 المادة
 صدرت إذا ”المتحدة األمم“ أعضاء جمٌع على تسري المٌثاق هذا على تدخل التً التعدٌالت
ق العامة الجمعٌة أعضاء ثًثل بموافقة  ومن ”المتحدة األمم“ أعضاء ثلثا علٌها وصدَّ

 .دولة كل فً الدستورٌة لألوضاع وفقا   الدابمٌن، األمن مجلس أعضاء جمٌع بٌنهم

 109 المادة
 والمكان الزمان فً المٌثاق هذا فً النظر إلعادة ”المتحدة األمم“ أعضاء من عام مؤتمر عقد ٌجوز - 1
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 .األمن مجلس أعضاء من ما تسعة وبموافقة أعضابها ثلثً بأؼلبٌة العامة الجمعٌة ددهماتح اللذٌن
 .المؤتمر فً واحد صوت ”المتحدة األمم“ فً عضو لكل وٌكون

ق إذا ٌسري أعضابه ثلثً بأؼلبٌة المؤتمر به أوصى المٌثاق هذا فً تؽٌٌر كل - 2  أعضاء ثلثا علٌه صدَّ
 .الدستورٌة ألوضاعهم وفقا   األمن مجلس فً الدابمون ألعضاءا بٌنهم ومن ”المتحدة األمم“

 وجب المٌثاق، بهذا العمل بعد العامة، للجمعٌة العاشرة العادٌة الدورة قبل المؤتمر هذا ٌُعقد لم إذا - 3
 إذا ٌُعقد المؤتمر وهذا عقده، إلى بالدعوة اقتراح العاشرة الدورة تلك أعمال بجدول ٌُدرج أن

رت  .األمن مجلس أعضاء من ما وسبعة العامة الجمعٌة أعضاء ؼلبٌةأ ذلك قرَّ
ق التً المٌثاق هذا على الموّقعة الدول - 4  فً األصلٌٌن األعضاء من ُتعتبر به، العمل بعد علٌه تصدِّ

 .لتصدٌقاتها إٌداعها تارٌخ من ”المتحدة األمم“

 111 المادة
 وهً واإلسبانٌة، واإلنكلٌزٌة والروسٌة والفرنسٌة الصٌنٌة هً خمس بلؽات المٌثاق هذا ُوضع
 المتحدة الوالٌات حكومة محفوظات فً مودعا   المٌثاق وٌظل .السواء وجه على الرسمٌة لؽاته

 .منه معتمدة صورا   علٌه الموّقعة األخرى الدول حكومات الحكومة هذه وتبلػ األمرٌكٌة،
م لما ومصداقا    .المٌثاق هذا على ”ةالمتحد األمم“ حكومات مندوبو وقَّع تقدَّ

 سنة ٌونٌه/حزٌران شهر من والعشرٌن السادس الٌوم فً فرانسٌسكو سان بمدٌنة صدر
.1945 

 المتحدة األمم مٌثاق 40

 عشر التاسع الفصل
 والتوقٌع التصدٌق فً

 110 المادة
ق - 1  .الدستورٌة أوضاعها حسب منها كل علٌه الموّقعة الدول المٌثاق هذا على تصدِّ
 بكل علٌه الموّقعة الدول ُطختر التً األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات حكومة لدى التصدٌقات عتود - 2
 .تعٌٌنه بعد ”المتحدة األمم“ لهٌبة العام األمٌن ُطختر كما ٌحصل، إٌداع

 الجمهورٌات واتحاد وفرنسا، الصٌن، جمهورٌة تصدٌقاتها أودعت متى به معموال   المٌثاق هذا ٌصبح - 3
 المتحدة والوالٌات الشمالٌة، وآٌرلندا العظمى لبرٌطانٌا المتحدة والمملكة السوفٌاتٌة، االشتراكٌة
 األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات حكومة وتعدّ  .علٌه الموّقعة األخرى الدول وأؼلبٌة األمرٌكٌة،
 .المٌثاق على الموّقعة الدول لكل منه صورا   وتبلػ المودعة بالتصدٌقات خاصا   بروتوكوال  

ق التً المٌثاق هذا على الموّقعة الدول - 4  فً األصلٌٌن األعضاء من ُتعتبر به، العمل بعد علٌه تصدِّ
 .لتصدٌقاتها إٌداعها تارٌخ من المتحدة األمم

 111 المادة
 وهً واإلسبانٌة، واإلنكلٌزٌة والروسٌة والفرنسٌة الصٌنٌة هً خمس بلؽات المٌثاق هذا ُوضع
 المتحدة الوالٌات حكومة محفوظات فً مودعا   المٌثاق وٌظل .لسواءا وجه على الرسمٌة لؽاته

 .منه معتمدة صورا   علٌه الموّقعة األخرى الدول حكومات الحكومة هذه وتبلػ األمرٌكٌة،
م لما ومصداقا    .المٌثاق هذا على المتحدة األمم حكومات مندوبو وقَّع تقدَّ

 سنة ٌونٌه/حزٌران شهر من لعشرٌنوا السادس الٌوم فً فرانسٌسكو سان بمدٌنة صدر
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the Security Council on 31 January 1992 

Introduction 

1. In its statement of 31 January 1992, adopted at the conclusion of the first meeting held 

by the Security Council at the level of Heads of State and Government, I was invited to 

prepare, for circulation to the Members of the United Nations by 1 July 1992, an 

"analysis and recommendations on ways of strengthening and making more efficient 

within the framework and provisions of the Charter the capacity of the United Nations for 

preventive diplomacy, for peacemaking and for peace-keeping.1/ 

2. The United Nations is a gathering of sovereign States and what it can do depends on 

the common ground that they create between them. The adversarial decades of the cold 

war made the original promise of the Organization impossible to fulfil. The January 1992 

Summit therefore represented an unprecedented recommitment, at the highest political 

level, to the Purposes and Principles of the Charter. 

3. In these past months a conviction has grown, among nations large and small, that an 

opportunity has been regained to achieve the great objectives of the Charter - a United 

Nations capable of maintaining international peace and security, of securing justice and 

human rights and of promoting, in the words of the Charter, "social progress and better 

standards of life in larger freedom". This opportunity must not be squandered. The 

Organization must never again be crippled as it was in the era that has now passed. 

4. I welcome the invitation of the Security Council, early in my tenure as Secretary- 

General, to prepare this report. It draws upon ideas and proposals transmitted to me by 

Governments, regional agencies, non-governmental organizations, and institutions and 

individuals from many countries. I am grateful for these, even as I emphasize that the 

responsibility for this report is my own. 

5. The sources of conflict and war are pervasive and deep. To reach them will require our 

utmost effort to enhance respect for human rights and fundamental freedoms, to promote 

sustainable economic and social development for wider prosperity, to alleviate distress 

and to curtail the existence and use of massively destructive weapons. The United 

Nations Conference on Environment and Development, the largest summit ever held, has 

just met at Rio de Janeiro. Next year will see the second World Conference on Human 

Rights. In 1994 Population and Development will be addressed. In 1995 the World 

Conference on Women will take place, and a World Summit for Social Development has 

been proposed. Throughout my term as Secretary-General I shall be addressing all these 

great issues. I bear them all in mind as, in the present report, I turn to the problems that 

the Council has specifically requested I consider: preventive diplomacy, peacemaking 

and peace-keeping - to which I have added a closely related concept, post-conflict peacebuilding. 

6. The manifest desire of the membership to work together is a new source of strength in 

our common endeavour. Success is far from certain, however. While my report deals with 

ways to improve the Organization's capacity to pursue and preserve peace, it is crucial for 

all Member States to bear in mind that the search for improved mechanisms and 

techniques will be of little significance unless this new spirit of commonality is propelled 

by the will to take the hard decisions demanded by this time of opportunity. 

7. It is therefore with a sense of moment, and with gratitude, that I present this report to 

the Members of the United Nations. 

I. The changing context 
8. In the course of the past few years the immense ideological barrier that for decades 

gave rise to distrust and hostility _ and the terrible tools of destruction that were their 

inseparable companions _ has collapsed. Even as the issues between States north and 

south grow more acute, and call for attention at the highest levels of government, the 

improvement in relations between States east and west affords new possibilities, some 

already realized, to meet successfully threats to common security. 
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9. Authoritarian regimes have given way to more democratic forces and responsive 

Governments. The form, scope and intensity of these processes differ from Latin America 

to Africa to Europe to Asia, but they are sufficiently similar to indicate a global 

phenomenon. Parallel to these political changes, many States are seeking more open 

forms of economic policy, creating a world wide sense of dynamism and movement. 

10. To the hundreds of millions who gained their independence in the surge of 

decolonization following the creation of the United Nations, have been added millions 

more who have recently gained freedom. Once again new States are taking their seats in 

the General Assembly. Their arrival reconfirms the importance and indispensability of 

the sovereign State as the fundamental entity of the international community. 

11. We have entered a time of global transition marked by uniquely contradictory trends. 

Regional and continental associations of States are evolving ways to deepen cooperation 

and ease some of the contentious characteristics of sovereign and nationalistic rivalries. 

National boundaries are blurred by advanced communications and global commerce, and 

by the decisions of States to yield some sovereign prerogatives to larger, common 

political associations. At the same time, however, fierce new assertions of nationalism 

and sovereignty spring up, and the cohesion of States is threatened by brutal ethnic, 

religious, social, cultural or linguistic strife. Social peace is challenged on the one hand 

by new assertions of discrimination and exclusion and, on the other, by acts of terrorism 

seeking to undermine evolution and change through democratic means. 

12. The concept of peace is easy to grasp; that of international security is more complex, 

for a pattern of contradictions has arisen here as well. As major nuclear Powers have 

begun to negotiate arms reduction agreements, the proliferation of weapons of mass 

destruction threatens to increase and conventional arms continue to be amassed in many 

parts of the world. As racism becomes recognized for the destructive force it is and as 

apartheid is being dismantled, new racial tensions are rising and finding expression in 

violence. Technological advances are altering the nature and the expectation of life all 

over the globe. The revolution in communications has united the world in awareness, in 

aspiration and in greater solidarity against injustice. But progress also brings new risks 

for stability: ecological damage, disruption of family and community life, greater 

intrusion into the lives and rights of individuals. 

13. This new dimension of insecurity must not be allowed to obscure the continuing and 

devastating problems of unchecked population growth, crushing debt burdens, barriers to 

trade, drugs and the growing disparity between rich and poor. Poverty, disease, famine, 

oppression and despair abound, joining to produce 17 million refugees, 20 million 

displaced persons and massive migrations of peoples within and beyond national borders. 

These are both sources and consequences of conflict that require the ceaseless attention 

and the highest priority in the efforts of the United Nations. A porous ozone shield could 

pose a greater threat to an exposed population than a hostile army. Drought and disease 

can decimate no less mercilessly than the weapons of war. So at this moment of renewed 

opportunity, the efforts of the Organization to build peace, stability and security must 

encompass matters beyond military threats in order to break the fetters of strife and 

warfare that have characterized the past. But armed conflicts today, as they have 

throughout history, continue to bring fear and horror to humanity, requiring our urgent 

involvement to try to prevent, contain and bring them to an end. 

14. Since the creation of the United Nations in 1945, over 100 major conflicts around the 

world have left some 20 million dead. The United Nations was rendered powerless to 

deal with many of these crises because of the vetoes - 279 of them - cast in the Security 

Council, which were a vivid expression of the divisions of that period. 

15. With the end of the cold war there have been no such vetoes since 31 May 1990, and 

demands on the United Nations have surged. Its security arm, once disabled by 

circumstances it was not created or equipped to control, has emerged as a central 
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instrument for the prevention and resolution of conflicts and for the preservation of 

peace. Our aims must be: 

- To seek to identify at the earliest possible stage situations that could produce conflict, 

and to try through diplomacy to remove the sources of danger before violence results; 

- Where conflict erupts, to engage in peacemaking aimed at resolving the issues that have 

led to conflict; 

- Through peace-keeping, to work to preserve peace, however fragile, where fighting has 

been halted and to assist in implementing agreements achieved by the peacemakers; 

- To stand ready to assist in peace-building in its differing contexts: rebuilding the 

institutions and infrastructures of nations torn by civil war and strife; and building bonds 

of peaceful mutual benefit among nations formerly at war; 

- And in the largest sense, to address the deepest causes of conflict: economic despair, 

social injustice and political oppression. It is possible to discern an increasingly common 

moral perception that spans the world's nations and peoples, and which is finding 

expression in international laws, many owing their genesis to the work of this 

Organization. 

16. This wider mission for the world Organization will demand the concerted attention 

and effort of individual States, of regional and non-governmental organizations and of all 

of the United Nations system, with each of the principal organs functioning in the balance 

and harmony that the Charter requires. The Security Council has been assigned by all 

Member States the primary responsibility for the maintenance of international peace and 

security under the Charter. In its broadest sense this responsibility must be shared by the 

General Assembly and by all the functional elements of the world Organization. Each has 

a special and indispensable role to play in an integrated approach to human security. The 

Secretary-General's contribution rests on the pattern of trust and cooperation established 

between him and the deliberative organs of the United Nations. 

17. The foundation-stone of this work is and must remain the State. Respect for its 

fundamental sovereignty and integrity are crucial to any common international progress. 

The time of absolute and exclusive sovereignty, however, has passed; its theory was 

never matched by reality. It is the task of leaders of States today to understand this and to 

find a balance between the needs of good internal governance and the requirements of an 

ever more interdependent world. Commerce, communications and environmental matters 

transcend administrative borders; but inside those borders is where individuals carry out 

the first order of their economic, political and social lives. The United Nations has not 

closed its door. Yet if every ethnic, religious or linguistic group claimed statehood, there 

would be no limit to fragmentation, and peace, security and economic well-being for all 

would become ever more difficult to achieve. 

18. One requirement for solutions to these problems lies in commitment to human rights 

with a special sensitivity to those of minorities, whether ethnic, religious, social or 

linguistic. The League of Nations provided a machinery for the international protection of 

minorities. The General Assembly soon will have before it a declaration on the rights of 

minorities. That instrument, together with the increasingly effective machinery of the 

United Nations dealing with human rights, should enhance the situation of minorities as 

well as the stability of States. 

19. Globalism and nationalism need not be viewed as opposing trends, doomed to spur 

each other on to extremes of reaction. The healthy globalization of contemporary life 

requires in the first instance solid identities and fundamental freedoms. The sovereignty, 

territorial integrity and independence of States within the established international 

system, and the principle of self-determination for peoples, both of great value and 

importance, must not be permitted to work against each other in the period ahead. 

Respect for democratic principles at all levels of social existence is crucial: in 

communities, within States and within the community of States. Our constant duty should 
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be to maintain the integrity of each while finding a balanced design for all. 

II. Definitions 
20. The terms preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping are integrally 

related and as used in this report are defined as follows: 

- Preventive diplomacy is action to prevent disputes from arising between parties, to 

prevent existing disputes from escalating into conflicts and to limit the spread of the latter 

when they occur. 

- Peacemaking is action to bring hostile parties to agreement, essentially through such 

peaceful means as those foreseen in Chapter VI of the Charter of the United Nations. 

- Peace-keeping is the deployment of a United Nations presence in the field, hitherto with 

the consent of all the parties concerned, normally involving United Nations military 

and/or police personnel and frequently civilians as well. Peace-keeping is a technique that 

expands the possibilities for both the prevention of conflict and the making of peace. 

21. The present report in addition will address the critically related concept of postconflict 

peace-building - action to identify and support structures which will tend to 

strengthen and solidify peace in order to avoid a relapse into conflict. Preventive 

diplomacy seeks to resolve disputes before violence breaks out; peacemaking and peacekeeping 

are required to halt conflicts and preserve peace once it is attained. If successful, 

they strengthen the opportunity for post-conflict peace-building, which can prevent the 

recurrence of violence among nations and peoples. 

22. These four areas for action, taken together, and carried out with the backing of all 

Members, offer a coherent contribution towards securing peace in the spirit of the 

Charter. The United Nations has extensive experience not only in these fields, but in the 

wider realm of work for peace in which these four fields are set. Initiatives on 

decolonization, on the environment and sustainable development, on population, on the 

eradication of disease, on disarmament and on the growth of international law - these and 

many others have contributed immeasurably to the foundations for a peaceful world. The 

world has often been rent by conflict and plagued by massive human suffering and 

deprivation. Yet it would have been far more so without the continuing efforts of the 

United Nations. This wide experience must be taken into account in assessing the 

potential of the United Nations in maintaining international security not only in its 

traditional sense, but in the new dimensions presented by the era ahead. 

III. Preventive diplomacy 
23. The most desirable and efficient employment of diplomacy is to ease tensions before 

they result in conflict - or, if conflict breaks out, to act swiftly to contain it and resolve its 

underlying causes. Preventive diplomacy may be performed by the Secretary-General 

personally or through senior staff or specialized agencies and programmes, by the 

Security Council or the General Assembly, and by regional organizations in cooperation 

with the United Nations. Preventive diplomacy requires measures to create confidence; it 

needs early warning based on information gathering and informal or formal fact-finding; 

it may also involve preventive deployment and, in some situations, demilitarized zones. 

Measures to build confidence 

24. Mutual confidence and good faith are essential to reducing the likelihood of conflict 

between States. Many such measures are available to Governments that have the will to 

employ them. Systematic exchange of military missions, formation of regional or 

subregional risk reduction centres, arrangements for the free flow of information, 

including the monitoring of regional arms agreements, are examples. I ask all regional 

organizations to consider what further confidence-building measures might be applied in 

their areas and to inform the United Nations of the results. I will undertake periodic 

consultations on confidence-building measures with parties to potential, current or past 

disputes and with regional organizations, offering such advisory assistance as the 
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Secretariat can provide. 

Fact-finding 

25. Preventive steps must be based upon timely and accurate knowledge of the facts. 

Beyond this, an understanding of developments and global trends, based on sound 

analysis, is required. And the willingness to take appropriate preventive action is 

essential. Given the economic and social roots of many potential conflicts, the 

information needed by the United Nations now must encompass economic and social 

trends as well as political developments that may lead to dangerous tensions. 

(a) An increased resort to fact-finding is needed, in accordance with the Charter, initiated 

either by the Secretary-General, to enable him to meet his responsibilities under the 

Charter, including Article 99, or by the Security Council or the General Assembly. 

Various forms may be employed selectively as the situation requires. A request by a State 

for the sending of a United Nations fact-finding mission to its territory should be 

considered without undue delay. 

(b) Contacts with the Governments of Member States can provide the Secretary-General 

with detailed information on issues of concern. I ask that all Member States be ready to 

provide the information needed for effective preventive diplomacy. I will supplement my 

own contacts by regularly sending senior officials on missions for consultations in 

capitals or other locations. Such contacts are essential to gain insight into a situation and 

to assess its potential ramifications. 

(c) Formal fact-finding can be mandated by the Security Council or by the General 

Assembly, either of which may elect to send a mission under its immediate authority or 

may invite the Secretary-General to take the necessary steps, including the designation of 

a special envoy. In addition to collecting information on which a decision for further 

action can be taken, such a mission can in some instances help to defuse a dispute by its 

presence, indicating to the parties that the Organization, and in particular the Security 

Council, is actively seized of the matter as a present or potential threat to international 

security. 

(d) In exceptional circumstances the Council may meet away from Headquarters as the 

Charter provides, in order not only to inform itself directly, but also to bring the authority 

of the Organization to bear on a given situation. 

Early warning 

26. In recent years the United Nations system has been developing a valuable network of 

early warning systems concerning environmental threats, the risk of nuclear accident, 

natural disasters, mass movements of populations, the threat of famine and the spread of 

disease. There is a need, however, to strengthen arrangements in such a manner that 

information from these sources can be synthesized with political indicators to assess 

whether a threat to peace exists and to analyse what action might be taken by the United 

Nations to alleviate it. This is a process that will continue to require the close cooperation 

of the various specialized agencies and functional offices of the United Nations. The 

analyses and recommendations for preventive action that emerge will be made available 

by me, as appropriate, to the Security Council and other United Nations organs. I 

recommend in addition that the Security Council invite a reinvigorated and restructured 

Economic and Social Council to provide reports, in accordance with Article 65 of the 

Charter, on those economic and social developments that may, unless mitigated, threaten 

international peace and security. 

27. Regional arrangements and organizations have an important role in early warning. I 

ask regional organizations that have not yet sought observer status at the United Nations 

to do so and to be linked, through appropriate arrangements, with the security 

mechanisms of this Organization. 

Preventive deployment 

28. United Nations operations in areas of crisis have generally been established after 
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conflict has occurred. The time has come to plan for circumstances warranting preventive 

deployment, which could take place in a variety of instances and ways. For example, in 

conditions of national crisis there could be preventive deployment at the request of the 

Government or all parties concerned, or with their consent; in inter-State disputes such 

deployment could take place when two countries feel that a United Nations presence on 

both sides of their border can discourage hostilities; furthermore, preventive deployment 

could take place when a country feels threatened and requests the deployment of an 

appropriate United Nations presence along its side of the border alone. In each situation, 

the mandate and composition of the United Nations presence would need to be carefully 

devised and be clear to all. 

29. In conditions of crisis within a country, when the Government requests or all parties 

consent, preventive deployment could help in a number of ways to alleviate suffering and 

to limit or control violence. Humanitarian assistance, impartially provided, could be of 

critical importance; assistance in maintaining security, whether through military, police 

or civilian personnel, could save lives and develop conditions of safety in which 

negotiations can be held; the United Nations could also help in conciliation efforts if this 

should be the wish of the parties. In certain circumstances, the United Nations may well 

need to draw upon the specialized skills and resources of various parts of the United 

Nations system; such operations may also on occasion require the participation of 

nongovernmental 

organizations. 

30. In these situations of internal crisis the United Nations will need to respect the 

sovereignty of the State; to do otherwise would not be in accordance with the 

understanding of Member States in accepting the principles of the Charter. The 

Organization must remain mindful of the carefully negotiated balance of the guiding 

principles annexed to General Assembly resolution 46/182 of 19 December 1991. Those 

guidelines stressed, inter alia, that humanitarian assistance must be provided in 

accordance with the principles of humanity, neutrality and impartiality; that the 

sovereignty, territorial integrity and national unity of States must be fully respected in 

accordance with the Charter of the United Nations; and that, in this context, humanitarian 

assistance should be provided with the consent of the affected country and, in principle, 

on the basis of an appeal by that country. The guidelines also stressed the responsibility 

of States to take care of the victims of emergencies occurring on their territory and the 

need for access to those requiring humanitarian assistance. In the light of these 

guidelines, a Government's request for United Nations involvement, or consent to it, 

would not be an infringement of that State's sovereignty or be contrary to Article 2, 

paragraph 7, of the Charter which refers to matters essentially within the domestic 

jurisdiction of any State. 

31. In inter-State disputes, when both parties agree, I recommend that if the Security 

Council concludes that the likelihood of hostilities between neighbouring countries could 

be removed by the preventive deployment of a United Nations presence on the territory 

of each State, such action should be taken. The nature of the tasks to be performed would 

determine the composition of the United Nations presence. 

32. In cases where one nation fears a cross-border attack, if the Security Council 

concludes that a United Nations presence on one side of the border, with the consent only 

of the requesting country, would serve to deter conflict, I recommend that preventive 

deployment take place. Here again, the specific nature of the situation would determine 

the mandate and the personnel required to fulfil it. 

Demilitarized zones 

33. In the past, demilitarized zones have been established by agreement of the parties at 

the conclusion of a conflict. In addition to the deployment of United Nations personnel in 

such zones as part of peace-keeping operations, consideration should now be given to the 
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usefulness of such zones as a form of preventive deployment, on both sides of a border, 

with the agreement of the two parties, as a means of separating potential belligerents, or 

on one side of the line, at the request of one party, for the purpose of removing any 

pretext for attack. Demilitarized zones would serve as symbols of the international 

community's concern that conflict be prevented. 

IV. Peacemaking 
34. Between the tasks of seeking to prevent conflict and keeping the peace lies the 

responsibility to try to bring hostile parties to agreement by peaceful means. Chapter VI 

of the Charter sets forth a comprehensive list of such means for the resolution of conflict. 

These have been amplified in various declarations adopted by the General Assembly, 

including the Manila Declaration of 1982 on the Peaceful Settlement of International 

Disputes2/ and the 1988 Declaration on the Prevention and Removal of Disputes and 

Situations Which May Threaten International Peace and Security and on the Role of the 

United Nations in this Field.3/ They have also been the subject of various resolutions of 

the General Assembly, including resolution 44/21 of 15 November 1989 on enhancing 

international peace, security and international cooperation in all its aspects in accordance 

with the Charter of the United Nations. The United Nations has had wide experience in 

the application of these peaceful means. If conflicts have gone unresolved, it is not 

because techniques for peaceful settlement were unknown or inadequate. The fault lies 

first in the lack of political will of parties to seek a solution to their differences through 

such means as are suggested in Chapter VI of the Charter, and second, in the lack of 

leverage at the disposal of a third party if this is the procedure chosen. The indifference 

of the international community to a problem, or the marginalization of it, can also thwart 

the possibilities of solution. We must look primarily to these areas if we hope to enhance 

the capacity of the Organization for achieving peaceful settlements. 

35. The present determination in the Security Council to resolve international disputes in 

the manner foreseen in the Charter has opened the way for a more active Council role. 

With greater unity has come leverage and persuasive power to lead hostile parties 

towards negotiations. I urge the Council to take full advantage of the provisions of the 

Charter under which it may recommend appropriate procedures or methods for dispute 

settlement and, if all the parties to a dispute so request, make recommendations to the 

parties for a pacific settlement of the dispute. 

36. The General Assembly, like the Security Council and the Secretary-General, also has 

an important role assigned to it under the Charter for the maintenance of international 

peace and security. As a universal forum, its capacity to consider and recommend 

appropriate action must be recognized. To that end it is essential to promote its utilization 

by all Member States so as to bring greater influence to bear in pre-empting or containing 

situations which are likely to threaten international peace and security. 

37. Mediation and negotiation can be undertaken by an individual designated by the 

Security Council, by the General Assembly or by the Secretary-General. There is a long 

history of the utilization by the United Nations of distinguished statesmen to facilitate the 

processes of peace. They can bring a personal prestige that, in addition to their 

experience, can encourage the parties to enter serious negotiations. There is a wide 

willingness to serve in this capacity, from which I shall continue to benefit as the need 

arises. Frequently it is the Secretary-General himself who undertakes the task. While the 

mediator's effectiveness is enhanced by strong and evident support from the Council, the 

General Assembly and the relevant Member States acting in their national capacity, the 

good offices of the Secretary-General may at times be employed most effectively when 

conducted independently of the deliberative bodies. Close and continuous consultation 

between the Secretary-General and the Security Council is, however, essential to ensure 

full awareness of how the Council's influence can best be applied and to develop a 
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common strategy for the peaceful settlement of specific disputes. 

The World Court 

38. The docket of the International Court of Justice has grown fuller but it remains an 

under-used resource for the peaceful adjudication of disputes. Greater reliance on the 

Court would be an important contribution to United Nations peacemaking. In this 

connection, I call attention to the power of the Security Council under Articles 36 and 37 

of the Charter to recommend to Member States the submission of a dispute to the 

International Court of Justice, arbitration or other dispute-settlement mechanisms. I 

recommend that the Secretary-General be authorized, pursuant to Article 96, paragraph 2, 

of the Charter, to take advantage of the advisory competence of the Court and that other 

United Nations organs that already enjoy such authorization turn to the Court more 

frequently for advisory opinions. 

39. I recommend the following steps to reinforce the role of the International Court of 

Justice: 

(a) All Member States should accept the general jurisdiction of the International Court 

under Article 36 of its Statute, without any reservation, before the end of the United 

Nations Decade of International Law in the year 2000. In instances where domestic 

structures prevent this, States should agree bilaterally or multilaterally to a 

comprehensive list of matters they are willing to submit to the Court and should withdraw 

their reservations to its jurisdiction in the dispute settlement clauses of multilateral 

treaties; 

(b) When submission of a dispute to the full Court is not practical, the Chambers 

jurisdiction should be used; 

(c) States should support the Trust Fund established to assist countries unable to afford 

the cost involved in bringing a dispute to the Court, and such countries should take full 

advantage of the Fund in order to resolve their disputes. 

Amelioration through assistance 

40. Peacemaking is at times facilitated by international action to ameliorate 

circumstances that have contributed to the dispute or conflict. If, for instance, assistance 

to displaced persons within a society is essential to a solution, then the United Nations 

should be able to draw upon the resources of all agencies and programmes concerned. At 

present, there is no adequate mechanism in the United Nations through which the 

Security Council, the General Assembly or the Secretary-General can mobilize the 

resources needed for such positive leverage and engage the collective efforts of the 

United Nations system for the peaceful resolution of a conflict. I have raised this concept 

in the Administrative Committee on Coordination, which brings together the executive 

heads of United Nations agencies and programmes; we are exploring methods by which 

the inter-agency system can improve its contribution to the peaceful resolution of 

disputes. 

Sanctions and special economic problems 

41. In circumstances when peacemaking requires the imposition of sanctions under 

Article 41 of the Charter, it is important that States confronted with special economic 

problems not only have the right to consult the Security Council regarding such 

problems, as Article 50 provides, but also have a realistic possibility of having their 

difficulties addressed. I recommend that the Security Council devise a set of measures 

involving the financial institutions and other components of the United Nations system 

that can be put in place to insulate States from such difficulties. Such measures would be 

a matter of equity and a means of encouraging States to cooperate with decisions of the 

Council. 

Use of military force 

42. It is the essence of the concept of collective security as contained in the Charter that if 

peaceful means fail, the measures provided in Chapter VII should be used, on the 
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decision of the Security Council, to maintain or restore international peace and security in 

the face of a "threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression". The Security 

Council has not so far made use of the most coercive of these measures - the action by 

military force foreseen in Article 42. In the situation between Iraq and Kuwait, the 

Council chose to authorize Member States to take measures on its behalf. The Charter, 

however, provides a detailed approach which now merits the attention of all Member 

States. 

43. Under Article 42 of the Charter, the Security Council has the authority to take 

military action to maintain or restore international peace and security. While such action 

should only be taken when all peaceful means have failed, the option of taking it is 

essential to the credibility of the United Nations as a guarantor of international security. 

This will require bringing into being, through negotiations, the special agreements 

foreseen in Article 43 of the Charter, whereby Member States undertake to make armed 

forces, assistance and facilities available to the Security Council for the purposes stated in 

Article 42, not only on an ad hoc basis but on a permanent basis. Under the political 

circumstances that now exist for the first time since the Charter was adopted, the longstanding 

obstacles to the conclusion of such special agreements should no longer prevail. 

The ready availability of armed forces on call could serve, in itself, as a means of 

deterring breaches of the peace since a potential aggressor would know that the Council 

had at its disposal a means of response. Forces under Article 43 may perhaps never be 

sufficiently large or well enough equipped to deal with a threat from a major army 

equipped with sophisticated weapons. They would be useful, however, in meeting any 

threat posed by a military force of a lesser order. I recommend that the Security Council 

initiate negotiations in accordance with Article 43, supported by the Military Staff 

Committee, which may be augmented if necessary by others in accordance with Article 

47, paragraph 2, of the Charter. It is my view that the role of the Military Staff 

Committee should be seen in the context of Chapter VII, and not that of the planning or 

conduct of peace-keeping operations. 

Peace-enforcement units 

44. The mission of forces under Article 43 would be to respond to outright aggression, 

imminent or actual. Such forces are not likely to be available for some time to come. 

Cease-fires have often been agreed to but not complied with, and the United Nations has 

sometimes been called upon to send forces to restore and maintain the cease-fire. This 

task can on occasion exceed the mission of peace-keeping forces and the expectations of 

peace-keeping force contributors. I recommend that the Council consider the utilization 

of peace-enforcement units in clearly defined circumstances and with their terms of 

reference specified in advance. Such units from Member States would be available on 

call and would consist of troops that have volunteered for such service. They would have 

to be more heavily armed than peace-keeping forces and would need to undergo 

extensive preparatory training within their national forces. Deployment and operation of 

such forces would be under the authorization of the Security Council and would, as in the 

case of peace-keeping forces, be under the command of the Secretary-General. I consider 

such peace-enforcement units to be warranted as a provisional measure under Article 40 

of the Charter. Such peace-enforcement units should not be confused with the forces that 

may eventually be constituted under Article 43 to deal with acts of aggression or with the 

military personnel which Governments may agree to keep on stand-by for possible 

contribution to peace-keeping operations. 

45. Just as diplomacy will continue across the span of all the activities dealt with in the 

present report, so there may not be a dividing line between peacemaking and peacekeeping. 

Peacemaking is often a prelude to peace-keeping - just as the deployment of a 

United Nations presence in the field may expand possibilities for the prevention of 

conflict, facilitate the work of peacemaking and in many cases serve as a prerequisite for 
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peace-building. 

V. Peace-keeping 
46. Peace-keeping can rightly be called the invention of the United Nations. It has 

brought a degree of stability to numerous areas of tension around the world. 

Increasing demands 

47. Thirteen peace-keeping operations were established between the years 1945 and 

1987; 13 others since then. An estimated 528,000 military, police and civilian personnel 

had served under the flag of the United Nations until January 1992. Over 800 of them 

from 43 countries have died in the service of the Organization. The costs of these 

operations have aggregated some $8.3 billion till 1992. The unpaid arrears towards them 

stand at over $800 million, which represents a debt owed by the Organization to the 

troop-contributing countries. Peace-keeping operations approved at present are estimated 

to cost close to $3 billion in the current 12-month period, while patterns of payment are 

unacceptably slow. Against this, global defence expenditures at the end of the last decade 

had approached $1 trillion a year, or $2 million per minute. 

48. The contrast between the costs of United Nations peace-keeping and the costs of the 

alternative, war - between the demands of the Organization and the means provided to 

meet them - would be farcical were the consequences not so damaging to global stability 

and to the credibility of the Organization. At a time when nations and peoples 

increasingly are looking to the United Nations for assistance in keeping the peace - and 

holding it responsible when this cannot be so - fundamental decisions must be taken to 

enhance the capacity of the Organization in this innovative and productive exercise of its 

function. I am conscious that the present volume and unpredictability of peace-keeping 

assessments poses real problems for some Member States. For this reason, I strongly 

support proposals in some Member States for their peace-keeping contributions to be 

financed from defence, rather than foreign affairs, budgets and I recommend such action 

to others. I urge the General Assembly to encourage this approach. 

49. The demands on the United Nations for peace-keeping, and peace-building, 

operations will in the coming years continue to challenge the capacity, the political and 

financial will and the creativity of the Secretariat and Member States. Like the Security 

Council, I welcome the increase and broadening of the tasks of peace-keeping operations. 

New departures in peace-keeping 

50. The nature of peace-keeping operations has evolved rapidly in recent years. The 

established principles and practices of peace-keeping have responded flexibly to new 

demands of recent years, and the basic conditions for success remain unchanged: a clear 

and practicable mandate; the cooperation of the parties in implementing that mandate; the 

continuing support of the Security Council; the readiness of Member States to contribute 

the military, police and civilian personnel, including specialists, required; effective 

United Nations command at Headquarters and in the field; and adequate financial and 

logistic support. As the international climate has changed and peace-keeping operations 

are increasingly fielded to help implement settlements that have been negotiated by 

peacemakers, a new array of demands and problems has emerged regarding logistics, 

equipment, personnel and finance, all of which could be corrected if Member States so 

wished and were ready to make the necessary resources available. 

Personnel 

51. Member States are keen to participate in peace-keeping operations. Military observers 

and infantry are invariably available in the required numbers, but logistic units present a 

greater problem, as few armies can afford to spare such units for an extended period. 

Member States were requested in 1990 to state what military personnel they were in 

principle prepared to make available; few replied. I reiterate the request to all Member 

States to reply frankly and promptly. Stand-by arrangements should be confirmed, as 
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appropriate, through exchanges of letters between the Secretariat and Member States 

concerning the kind and number of skilled personnel they will be prepared to offer the 

United Nations as the needs of new operations arise. 

52. Increasingly, peace-keeping requires that civilian political officers, human rights 

monitors, electoral officials, refugee and humanitarian aid specialists and police play as 

central a role as the military. Police personnel have proved increasingly difficult to obtain 

in the numbers required. I recommend that arrangements be reviewed and improved for 

training peace-keeping personnel - civilian, police, or military - using the varied 

capabilities of Member State Governments, of non-governmental organizations and the 

facilities of the Secretariat. As efforts go forward to include additional States as 

contributors, some States with considerable potential should focus on language training 

for police contingents which may serve with the Organization. As for the United Nations 

itself, special personnel procedures, including incentives, should be instituted to permit 

the rapid transfer of Secretariat staff members to service with peace-keeping operations. 

The strength and capability of military staff serving in the Secretariat should be 

augmented to meet new and heavier requirements. 

Logistics 

53. Not all Governments can provide their battalions with the equipment they need for 

service abroad. While some equipment is provided by troop-contributing countries, a 

great deal has to come from the United Nations, including equipment to fill gaps in 

under-equipped national units. The United Nations has no standing stock of such 

equipment. Orders must be placed with manufacturers, which creates a number of 

difficulties. A pre-positioned stock of basic peace-keeping equipment should be 

established, so that at least some vehicles, communications equipment, generators, etc., 

would be immediately available at the start of an operation. Alternatively, Governments 

should commit themselves to keeping certain equipment, specified by the Secretary- 

General, on stand-by for immediate sale, loan or donation to the United Nations when 

required. 

54. Member States in a position to do so should make air- and sea-lift capacity available 

to the United Nations free of cost or at lower than commercial rates, as was the practice 

until recently. 

VI. Post-conflict peace-building 
55. Peacemaking and peace-keeping operations, to be truly successful, must come to 

include comprehensive efforts to identify and support structures which will tend to 

consolidate peace and advance a sense of confidence and well-being among people. 

Through agreements ending civil strife, these may include disarming the previously 

warring parties and the restoration of order, the custody and possible destruction of 

weapons, repatriating refugees, advisory and training support for security personnel, 

monitoring elections, advancing efforts to protect human rights, reforming or 

strengthening governmental institutions and promoting formal and informal processes of 

political participation. 

56. In the aftermath of international war, post-conflict peace-building may take the form 

of concrete cooperative projects which link two or more countries in a mutually 

beneficial undertaking that can not only contribute to economic and social development 

but also enhance the confidence that is so fundamental to peace. I have in mind, for 

example, projects that bring States together to develop agriculture, improve transportation 

or utilize resources such as water or electricity that they need to share, or joint 

programmes through which barriers between nations are brought down by means of freer 

travel, cultural exchanges and mutually beneficial youth and educational projects. 

Reducing hostile perceptions through educational exchanges and curriculum reform may 

be essential to forestall a re-emergence of cultural and national tensions which could 
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spark renewed hostilities. 

57. In surveying the range of efforts for peace, the concept of peace-building as the 

construction of a new environment should be viewed as the counterpart of preventive 

diplomacy, which seeks to avoid the breakdown of peaceful conditions. When conflict 

breaks out, mutually reinforcing efforts at peacemaking and peace-keeping come into 

play. Once these have achieved their objectives, only sustained, cooperative work to deal 

with underlying economic, social, cultural and humanitarian problems can place an 

achieved peace on a durable foundation. Preventive diplomacy is to avoid a crisis; postconflict 

peace-building is to prevent a recurrence. 

58. Increasingly it is evident that peace-building after civil or international strife must 

address the serious problem of land mines, many tens of millions of which remain 

scattered in present or former combat zones. De-mining should be emphasized in the 

terms of reference of peace-keeping operations and is crucially important in the 

restoration of activity when peace-building is under way: agriculture cannot be revived 

without de-mining and the restoration of transport may require the laying of hard surface 

roads to prevent re-mining. In such instances, the link becomes evident between peacekeeping 

and peace-building. Just as demilitarized zones may serve the cause of 

preventive diplomacy and preventive deployment to avoid conflict, so may 

demilitarization assist in keeping the peace or in post-conflict peace-building, as a 

measure for heightening the sense of security and encouraging the parties to turn their 

energies to the work of peaceful restoration of their societies. 

59. There is a new requirement for technical assistance which the United Nations has an 

obligation to develop and provide when requested: support for the transformation of 

deficient national structures and capabilities, and for the strengthening of new democratic 

institutions. The authority of the United Nations system to act in this field would rest on 

the consensus that social peace is as important as strategic or political peace. There is an 

obvious connection between democratic practices - such as the rule of law and 

transparency in decision-making - and the achievement of true peace and security in any 

new and stable political order. These elements of good governance need to be promoted 

at all levels of international and national political communities. 

VII. Cooperation with regional arrangements and organizations 
60. The Covenant of the League of Nations, in its Article 21, noted the validity of 

regional understandings for securing the maintenance of peace. The Charter devotes 

Chapter VIII to regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating 

to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional 

action and consistent with the Purposes and Principles of the United Nations. The cold 

war impaired the proper use of Chapter VIII and indeed, in that era, regional 

arrangements worked on occasion against resolving disputes in the manner foreseen in 

the Charter. 

61. The Charter deliberately provides no precise definition of regional arrangements and 

agencies, thus allowing useful flexibility for undertakings by a group of States to deal 

with a matter appropriate for regional action which also could contribute to the 

maintenance of international peace and security. Such associations or entities could 

include treaty-based organizations, whether created before or after the founding of the 

United Nations, regional organizations for mutual security and defence, organizations for 

general regional development or for cooperation on a particular economic topic or 

function, and groups created to deal with a specific political, economic or social issue of 

current concern. 

62. In this regard, the United Nations has recently encouraged a rich variety of 

complementary efforts. Just as no two regions or situations are the same, so the design of 

cooperative work and its division of labour must adapt to the realities of each case with 
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flexibility and creativity. In Africa, three different regional groups _ the Organization of 

African Unity, the League of Arab States and the Organization of the Islamic Conference 

- joined efforts with the United Nations regarding Somalia. In the Asian context, the 

Association of South-East Asian Nations and individual States from several regions were 

brought together with the parties to the Cambodian conflict at an international conference 

in Paris, to work with the United Nations. For El Salvador, a unique arrangement - "The 

Friends of the Secretary-General" - contributed to agreements reached through the 

mediation of the Secretary-General. The end of the war in Nicaragua involved a highly 

complex effort which was initiated by leaders of the region and conducted by individual 

States, groups of States and the Organization of American States. Efforts undertaken by 

the European Community and its member States, with the support of States participating 

in the Conference on Security and Cooperation in Europe, have been of central 

importance in dealing with the crisis in the Balkans and neighbouring areas. 

63. In the past, regional arrangements often were created because of the absence of a 

universal system for collective security; thus their activities could on occasion work at 

cross-purposes with the sense of solidarity required for the effectiveness of the world 

Organization. But in this new era of opportunity, regional arrangements or agencies can 

render great service if their activities are undertaken in a manner consistent with the 

Purposes and Principles of the Charter, and if their relationship with the United Nations, 

and particularly the Security Council, is governed by Chapter VIII. 

64. It is not the purpose of the present report to set forth any formal pattern of 

relationship between regional organizations and the United Nations, or to call for any 

specific division of labour. What is clear, however, is that regional arrangements or 

agencies in many cases possess a potential that should be utilized in serving the functions 

covered in this report: preventive diplomacy, peace-keeping, peacemaking and postconflict 

peace-building. Under the Charter, the Security Council has and will continue to 

have primary responsibility for maintaining international peace and security, but regional 

action as a matter of decentralization, delegation and cooperation with United Nations 

efforts could not only lighten the burden of the Council but also contribute to a deeper 

sense of participation, consensus and democratization in international affairs. 

65. Regional arrangements and agencies have not in recent decades been considered in 

this light, even when originally designed in part for a role in maintaining or restoring 

peace within their regions of the world. Today a new sense exists that they have 

contributions to make. Consultations between the United Nations and regional 

arrangements or agencies could do much to build international consensus on the nature of 

a problem and the measures required to address it. Regional organizations participating in 

complementary efforts with the United Nations in joint undertakings would encourage 

States outside the region to act supportively. And should the Security Council choose 

specifically to authorize a regional arrangement or organization to take the lead in 

addressing a crisis within its region, it could serve to lend the weight of the United 

Nations to the validity of the regional effort. Carried forward in the spirit of the Charter, 

and as envisioned in Chapter VIII, the approach outlined here could strengthen a general 

sense that democratization is being encouraged at all levels in the task of maintaining 

international peace and security, it being essential to continue to recognize that the 

primary responsibility will continue to reside in the Security Council. 

VIII. Safety of personnel 
66. When United Nations personnel are deployed in conditions of strife, whether for 

preventive diplomacy, peacemaking, peace-keeping, peace-building or humanitarian 

purposes, the need arises to ensure their safety. There has been an unconscionable 

increase in the number of fatalities. Following the conclusion of a cease-fire and in order 

to prevent further outbreaks of violence, United Nations guards were called upon to assist 
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in volatile conditions in Iraq. Their presence afforded a measure of security to United 

Nations personnel and supplies and, in addition, introduced an element of reassurance 

and stability that helped to prevent renewed conflict. Depending upon the nature of the 

situation, different configurations and compositions of security deployments will need to 

be considered. As the variety and scale of threat widens, innovative measures will be 

required to deal with the dangers facing United Nations personnel. 

67. Experience has demonstrated that the presence of a United Nations operation has not 

always been sufficient to deter hostile action. Duty in areas of danger can never be riskfree; 

United Nations personnel must expect to go in harm's way at times. The courage, 

commitment and idealism shown by United Nations personnel should be respected by the 

entire international community. These men and women deserve to be properly recognized 

and rewarded for the perilous tasks they undertake. Their interests and those of their 

families must be given due regard and protected. 

68. Given the pressing need to afford adequate protection to United Nations personnel 

engaged in life-endangering circumstances, I recommend that the Security Council, 

unless it elects immediately to withdraw the United Nations presence in order to preserve 

the credibility of the Organization, gravely consider what action should be taken towards 

those who put United Nations personnel in danger. Before deployment takes place, the 

Council should keep open the option of considering in advance collective measures, 

possibly including those under Chapter VII when a threat to international peace and 

security is also involved, to come into effect should the purpose of the United Nations 

operation systematically be frustrated and hostilities occur. 

IX. Financing 
69. A chasm has developed between the tasks entrusted to this Organization and the 

financial means provided to it. The truth of the matter is that our vision cannot really 

extend to the prospect opening before us as long as our financing remains myopic. There 

are two main areas of concern: the ability of the Organization to function over the longer 

term; and immediate requirements to respond to a crisis. 

70. To remedy the financial situation of the United Nations in all its aspects, my 

distinguished predecessor repeatedly drew the attention of Member States to the 

increasingly impossible situation that has arisen and, during the forty-sixth session of the 

General Assembly, made a number of proposals. Those proposals which remain before 

the Assembly, and with which I am in broad agreement, are the following: 

- Proposal one: This suggested the adoption of a set of measures to deal with the cash 

flow problems caused by the exceptionally high level of unpaid contributions as well as 

with the problem of inadequate working capital reserves: 

(a) Charging interest on the amounts of assessed contributions that are not paid on time; 

(b) Suspending certain financial regulations of the United Nations to permit the retention 

of budgetary surpluses; 

(c) Increasing the Working Capital Fund to a level of $250 million and endorsing the 

principle that the level of the Fund should be approximately 25 per cent of the annual 

assessment under the regular budget; (d) Establishment of a temporary Peace-keeping 

Reserve Fund, at a level of $50 million, to meet initial expenses of peace-keeping 

operations pending receipt of assessed contributions; 

(e) Authorization to the Secretary-General to borrow commercially, should other sources 

of cash be inadequate. 

- Proposal two: This suggested the creation of a Humanitarian Revolving Fund in the 

order of $50 million, to be used in emergency humanitarian situations. The proposal has 

since been implemented. 

- Proposal three: This suggested the establishment of a United Nations Peace 

Endowment Fund, with an initial target of $1 billion. The Fund would be created by a 
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combination of assessed and voluntary contributions, with the latter being sought from 

Governments, the private sector as well as individuals. Once the Fund reached its target 

level, the proceeds from the investment of its principal would be used to finance the 

initial costs of authorized peace-keeping operations, other conflict resolution measures 

and related activities. 

71. In addition to these proposals, others have been added in recent months in the course 

of public discussion. These ideas include: a levy on arms sales that could be related to 

maintaining an Arms Register by the United Nations; a levy on international air travel, 

which is dependent on the maintenance of peace; authorization for the United Nations to 

borrow from the World Bank and the International Monetary Fund _ for peace and 

development are interdependent; general tax exemption for contributions made to the 

United Nations by foundations, businesses and individuals; and changes in the formula 

for calculating the scale of assessments for peace-keeping operations. 

72. As such ideas are debated, a stark fact remains: the financial foundations of the 

Organization daily grow weaker, debilitating its political will and practical capacity to 

undertake new and essential activities. This state of affairs must not continue. Whatever 

decisions are taken on financing the Organization, there is one inescapable necessity: 

Member States must pay their assessed contributions in full and on time. Failure to do so 

puts them in breach of their obligations under the Charter. 

73. In these circumstances and on the assumption that Member States will be ready to 

finance operations for peace in a manner commensurate with their present, and welcome, 

readiness to establish them, I recommend the following: 

(a) Immediate establishment of a revolving peace-keeping reserve fund of $50 million; 

(b) Agreement that one third of the estimated cost of each new peace-keeping operation 

be appropriated by the General Assembly as soon as the Security Council decides to 

establish the operation; this would give the Secretary-General the necessary commitment 

authority and assure an adequate cash flow; the balance of the costs would be 

appropriated after the General Assembly approved the operation's budget; 

(c) Acknowledgement by Member States that, under exceptional circumstances, political 

and operational considerations may make it necessary for the Secretary-General to 

employ his authority to place contracts without competitive bidding. 

74. Member States wish the Organization to be managed with the utmost efficiency and 

care. I am in full accord. I have taken important steps to streamline the Secretariat in 

order to avoid duplication and overlap while increasing its productivity. Additional 

changes and improvements will take place. As regards the United Nations system more 

widely, I continue to review the situation in consultation with my colleagues in the 

Administrative Committee on Coordination. The question of assuring financial security 

to the Organization over the long term is of such importance and complexity that public 

awareness and support must be heightened. I have therefore asked a select group of 

qualified persons of high international repute to examine this entire subject and to report 

to me. I intend to present their advice, together with my comments, for the consideration 

of the General Assembly, in full recognition of the special responsibility that the 

Assembly has, under the Charter, for financial and budgetary matters. 

X. An Agenda for Peace 
75. The nations and peoples of the United Nations are fortunate in a way that those of the 

League of Nations were not. We have been given a second chance to create the world of 

our Charter that they were denied. With the cold war ended we have drawn back from the 

brink of a confrontation that threatened the world and, too often, paralysed our 

Organization. 

76. Even as we celebrate our restored possibilities, there is a need to ensure that the 

lessons of the past four decades are learned and that the errors, or variations of them, are 
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not repeated. For there may not be a third opportunity for our planet which, now for 

different reasons, remains endangered. 

77. The tasks ahead must engage the energy and attention of all components of the United 

Nations system - the General Assembly and other principal organs, the agencies and 

programmes. Each has, in a balanced scheme of things, a role and a responsibility. 

78. Never again must the Security Council lose the collegiality that is essential to its 

proper functioning, an attribute that it has gained after such trial. A genuine sense of 

consensus deriving from shared interests must govern its work, not the threat of the veto 

or the power of any group of nations. And it follows that agreement among the permanent 

members must have the deeper support of the other members of the Council, and the 

membership more widely, if the Council's decisions are to be effective and endure. 

79. The Summit Meeting of the Security Council of 31 January 1992 provided a unique 

forum for exchanging views and strengthening cooperation. I recommend that the Heads 

of State and Government of the members of the Council meet in alternate years, just 

before the general debate commences in the General Assembly. Such sessions would 

permit exchanges on the challenges and dangers of the moment and stimulate ideas on 

how the United Nations may best serve to steer change into peaceful courses. I propose in 

addition that the Security Council continue to meet at the Foreign Minister level, as it has 

effectively done in recent years, whenever the situation warrants such meetings. 

80. Power brings special responsibilities, and temptations. The powerful must resist the 

dual but opposite calls of unilateralism and isolationism if the United Nations is to 

succeed. For just as unilateralism at the global or regional level can shake the confidence 

of others, so can isolationism, whether it results from political choice or constitutional 

circumstance, enfeeble the global undertaking. Peace at home and the urgency of 

rebuilding and strengthening our individual societies necessitates peace abroad and 

cooperation among nations. The endeavours of the United Nations will require the fullest 

engagement of all of its Members, large and small, if the present renewed opportunity is 

to be seized. 

81. Democracy within nations requires respect for human rights and fundamental 

freedoms, as set forth in the Charter. It requires as well a deeper understanding and 

respect for the rights of minorities and respect for the needs of the more vulnerable 

groups of society, especially women and children. This is not only a political matter. The 

social stability needed for productive growth is nurtured by conditions in which people 

can readily express their will. For this, strong domestic institutions of participation are 

essential. Promoting such institutions means promoting the empowerment of the 

unorganized, the poor, the marginalized. To this end, the focus of the United Nations 

should be on the "field", the locations where economic, social and political decisions take 

effect. In furtherance of this I am taking steps to rationalize and in certain cases integrate 

the various programmes and agencies of the United Nations within specific countries. 

The senior United Nations official in each country should be prepared to serve, when 

needed, and with the consent of the host authorities, as my Representative on matters of 

particular concern. 

82. Democracy within the family of nations means the application of its principles within 

the world Organization itself. This requires the fullest consultation, participation and 

engagement of all States, large and small, in the work of the Organization. All organs of 

the United Nations must be accorded, and play, their full and proper role so that the trust 

of all nations and peoples will be retained and deserved. The principles of the Charter 

must be applied consistently, not selectively, for if the perception should be of the latter, 

trust will wane and with it the moral authority which is the greatest and most unique 

quality of that instrument. Democracy at all levels is essential to attain peace for a new 

era of prosperity and justice. 

83. Trust also requires a sense of confidence that the world Organization will react 
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swiftly, surely and impartially and that it will not be debilitated by political opportunism 

or by administrative or financial inadequacy. This presupposes a strong, efficient and 

independent international civil service whose integrity is beyond question and an assured 

financial basis that lifts the Organization, once and for all, out of its present mendicancy. 

84. Just as it is vital that each of the organs of the United Nations employ its capabilities 

in the balanced and harmonious fashion envisioned in the Charter, peace in the largest 

sense cannot be accomplished by the United Nations system or by Governments alone. 

Non-governmental organizations, academic institutions, parliamentarians, business and 

professional communities, the media and the public at large must all be involved. This 

will strengthen the world Organization's ability to reflect the concerns and interests of its 

widest constituency, and those who become more involved can carry the word of United 

Nations initiatives and build a deeper understanding of its work. 

85. Reform is a continuing process, and improvement can have no limit. Yet there is an 

expectation, which I wish to see fulfilled, that the present phase in the renewal of this 

Organization should be complete by 1995, its Fiftieth Anniversary. The pace set must 

therefore be increased if the United Nations is to keep ahead of the acceleration of history 

that characterizes this age. We must be guided not by precedents alone, however wise 

these may be, but by the needs of the future and by the shape and content that we wish to 

give it. 

86. I am committed to broad dialogue between the Member States and the Secretary- 

General. And I am committed to fostering a full and open interplay between all 

institutions and elements of the Organization so that the Charter's objectives may not only 

be better served, but that this Organization may emerge as greater than the sum of its 

parts. The United Nations was created with a great and courageous vision. Now is the 

time, for its nations and peoples, and the men and women who serve it, to seize the 

moment for the sake of the future. 
________________ 

Notes 

1/ See S/23500, statement by the President of the Council, section 

entitled "Peacemaking and peace-keeping". [Reproduced on page 117] 

2/ General Assembly resolution 37/10, annex. 

3/ General Assembly resolution 43/51, annex. 
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 571........................................................................الكقائي االنتشار: رابعا

 572............................................................السبلح المنزكعة المناطؽ:خامسا

 572...............................الوقائية الدبلوماسية إستراتيجية:  الثالث المطلب

 575...................................................................الػدائػـ السبلـ:  أكال

 511..............................................................المستقػػر السبلـ:  ثػانيػا

 515.........................................................المستقر غير السبلـ:  ثالثػا

 510.....................................................................األزمػػة:  رابعػا

 510.............................................................................الحػػرب:  خػامسػا

 518......................................................................الحػرب بػعد مػا: سػادسػا

 51..........حفظ السمـ كاألمف الدكلييف ماسية الكقائية الجزائرية في الفصؿ الثالث:الدبمك 

 512..................................وأساسه األثيوبي االريتري النزاع أصل:األول المبحث

 513.........................................األثيوبي االريتري النزاع أصل:  األول المطلب



 المتحدة األمم لميثاق وفق ا الدوليين واألمن السلم حفظ مبدأ                                                  األول                الفصل

 

 

 525........................................األثيوبي االريتري النزاع أساس:  الثاني المطلب

 520................................الدكلي القانكف في المكركثة الحدكد مبدأ مفيكـ: أكال

 528.................................................................... المبدأ عرفية:  ثانيا

 528................................................................... المبدأ تطبيقات: ثالثا

 521........ ........................................... الحدكد تعييف في المبدأ أىمية: رابعا

 523......................األثيوبي االريتري النزاع حل في الجزائرية الدبلوماسية:الثاني المبحث

 531.........................المباشرة غير المفاكضات في الجزائرية الكساطة:  األكؿ المطمب

 531......................بالجزائر المباشرة غير المفاكضات مف األكلى الجكلة:  األول الفرع

 533.....................بالجزائر المباشرة غير المفاوضات من الثانية الجولة :الثاني الفرع

 534..................................الجزائرية اطةالكس نتيجة السبلـ اتفاؽ:  الثاني المطمب

 535.................الداخلية النزاعات بعض تسوية في الجزائرية الدبلوماسية:  الثالث المطلب

 541...........................................المالي النزاع في الجزائرية الوساطة:  األول الفرع

 545.......................................النيجيري النزاع في الجزائرية ةالوساط:  الثاني الفرع

 548..........................................................................................الخاتمة

 544.............قائمة المراجع ....................................................................

 المالحق .

 الفهرس .

            

            

       

 


