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 ةـــــالمقدم

يقصد بالنظام االقتصادي الدولي مجموعة المبادئ والقواعد القانونية التي  
 .الدوليتنظم التبادل االقتصادي 

 األمموقد عرف النظام االقتصادي الدولي تطورا ملحوظا منذ نشأة هيئة  
المتحدة بداية بالقواعد التي وضعتها الدول الكبرى المؤسسة للهيئة ثم بعد ذلك 

 .جديدقواعد جديدة تتالءم والواقع ال إلرساءدول الحديثة االستقالل التي سعت ال

لقد ظلت السيطرة على مقدرات العالم االقتصادية فترات طويلة لصالح و    
منتصف القرن الماضي الذي شهد تصفية االستعمار  حتىالدول الغربية الكبرى 

في المجتمع  األغلبية تمثلوظهور الكثير من الدول المستقلة التي أصبحت 
جديدة تحكم النظام قواعد  ءرساإالدولي وباتت تطالب بحقها في المشاركة و

 الدولي وتطوير قواعد القانون الدولي العام والقانون االقتصادي االقتصادي
وتعديل ميثاق األمم المتحدة حتى يساير التطور الجديد في بنية المجتمع  الدولي

 .الدولي 

الكبرى في تخطيطها لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وأقامت الدول  
ث وأن اختلفت في تاريخ نشأتها على مؤسسات ثال دوليالنظام االقتصادي ال

ومنظمة التجارة  عميرصندوق النقد الدولي ، البنك الدولي لإلنشاء والت: هي
رب معالمه بعد الح ذي حددتالنظام االقتصادي الدولي الاعتمد و .العالمية

 التي تضمنتمتعددة األطراف الدولية المعاهدات الالعالمية الثانية على إبرام 
في الوقت ذاته منظمات  انشاتقواعد لتنظيم العالقات االقتصادية الدولية و

 .متخصصة لمباشرة اإلشراف على تطبيق هذه القواعد

الدولي االقتصادي اإلطار العام للنظام  هذه المبادئ المنحازة وتشكل
تغيير نظام العالقات ل بالتالي جاءت الدعوة للمطالبة بنظام اقتصادي يسعىو

االقتصادية الدولية بإصالح الخلل االقتصادي والحد من الفوارق في التنمية بين 
من خالل هذا الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية وان تعي الدول المتقدمة 

جزاء ما  ناميةالتنمية في هذه البالد الأن عليها مسؤولية تجاه النظام االقتصادي 
 . استنزفته من مواردها في فترات االستعمار 

الموضوع باعتباره يدور بين فرعين من فروع  هذاتظهر صعوبة بحث و 
االقتصاد والقانون الدولي العام والمنظمات الدولية االقتصادية   القانون العام وهما



 ب 

 ة يحكمها عادة القانون االقتصادي الدوليالتي تسير بواسطة قواعد قانونية دولي
فروع القانون الدولي العام بدأت اغلب قواعده في الظهور من هو فرع  الذي

والتطور بشكل ملموس في ظل منهج التعاون الدولي الذي أخذت به األمم 
 . 5491 المتحدة في ميثاقها منذ سنة

لتي أسستها األمم ورغم أننا بصدد دراسة المنظمات االقتصادية الدولية ا 
المتحدة لتعد أداة من مجمل أدواتها المؤسساتية أو القانونية لتسيير النظام 
االقتصادي الدولي فان موضوع القانون االقتصادي الدولي يأتي في درجة ثانية 
ويعتبر هذا األخير مجموعة من قواعد القانون الدولي العام المنظمة للعالقات 

تهدف إلى ترقية التعاون بين وحدات المجتمع الدولي  االقتصادية الدولية والتي
 .والتنظيم  القانوني للتنمية االقتصادية الدولية

خاصة في مفهوم الدولي وقد ظهرت جليا قواعد القانون االقتصادي  
ومدلول مبدأ السيادة االقتصادية للدول وإجراءات تحرير التعامل االقتصادي 

ترك للبحار محاوال إرساء قواعد خاصة الدولي وإجراءات االستغالل المش
بالتعامالت االقتصادية الدولية تتماشى والطابع الخاص للتعامل االقتصادي وما 

  .يقتضيه من سرعة ويسر ودقة

قواعده لوضع نظام جديد للسيادة الدولي كما كرس القانون االقتصادي  
لدولية في مجال على مصادر الثروة الطبيعية واالستثمارات وتنظيم المعامالت ا

التجارة البرية والبحرية والنقل وتوفير المواد األولية ومجال القروض الدولية 
وساعد ، والمساعدات للدول النامية والرقابة على المشروعات متعددة الجنسيات

إنشاء األمم المتحدة لمنظمات اقتصادية دولية في تنظيم العالقات االقتصادية 
وذلك بقيام هذه المنظمات الدولي ون االقتصادي الدولية وإرساء أسس القان

الدولية بتقديم نماذج للعقود التي يمكن استخدامها في المعامالت االقتصادية 
إضافة إلى قيام كل المنظمات االقتصادية الدولية ذات  ، والتجارية الدولية

االختصاص الموحد بتقرير قواعد موحدة تنظم وتحكم نشاط هذه الوكاالت 
واتجهت  ،البعض ونفس الشيء بالنسبة للمنظمات االقتصادية اإلقليمية بعضهاب

المنظمات االقتصادية الدولية ال سيما التابعة لهيئة األمم المتحدة إلى إعداد 
 .قوانين موحدة وأصدرتها في شكل قوانين تسير عليها
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ومع انتشار هذه المنظمات االقتصادية الدولية وتوسع نشاطها انتشرت  
معها هذه القواعد االقتصادية الدولية وأصبحت المرجعية األساسية في  وتوسعت

 .إطار النظام االقتصادي الدولي وشملت كل مجاالت التعاون االقتصادي الدولي

وتطورت قواعد القانون االقتصادي الدولي بشكل متوازي مع تطور  
عن المنظمات الدولية االقتصادية وظهرت قواعد جديدة تختلف في بعضها 

، وذلك في شكل اتفاقيات دولية كالمعاهدات التفضيلية ، القواعد القديمة
االتفاقية العامة للتعريفة  ومبادئ، اريـومعاهدات التعاون االقتصادي والتج

وقواعد القانون الدولي التي تحكم حرية أعالي البحار والتي هي نتاج  والتجارة
لسلم والحرب والذي تطور فيما مجموعة اتفاقيات التجارة البحرية في أوقات ا
وكل هذه القواعد كانت تدخل  ، بعد ليصبح ما سمي بالتراث المشترك لإلنسانية

في إطار القانون التجاري أو القانون الدولي الخاص وبدأت تنضوي تحت 
نظرا لطابعها الدولي القانون الدولي العام وما يسمى بالقانون االقتصادي 

األعراف وبنود المعاهدات وتحولها لقواعد شارعه  وذلك بعد تطور، االقتصادي
 .الدولي تنضوي تحت ما يسمى بالقانون االقتصادي

ومع هذا التطور الموازي لتطور المنظمات الدولية ذات الطابع  
من إرساء المبادئ التي تنظمه ولعل الدولي االقتصادي تمكن القانون االقتصادي 

مبدأ ، مبدأ عدم التمييز، االنفتاح االقتصاديمبدأ ، لـأهمها مبدأ المعاملة بالمث
ومبدأ حرية  ، ومبدأ السيادة االقتصادية على الموارد الوطنية، المعاملة التفضيلية

  .ثم مبدأ التراث المشترك لإلنسانية فيما بعد، التجارة ومبدأ حرية البحار

وظهرت  ، وبقيت هذه المبادئ في تطور مستمر حسب التطورات الدولية 
ثم  ، ه التطورات جليا في تطور مبادئ االتفاقية العامة للتعريفة والتجارةهذ

ثم ما ظهر من تطور في قانون  ، التجارة العالمية تطورت في مبادئ منظمة
 .1982البحار لسنة 

خاصة في التخلي عن مبدأ الدولي وظهر تطور قواعد القانون االقتصادي  
وقاعدة لكل ، لمنظمات الدولية التقليديةالمساواة المطلقة بين الدول في إطار ا

كل دولة يساوي مقدار مساهمتها في  وأصبح صوت، دولة صوت واحد
وسارعت األمم المتحدة من  .كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي ، المنظمة
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كمها في سير منظومة االقتصاد اجل اإلبقاء على التوازن الدولي وتأكيد تح
وإنشاء منظمات في ، الدولي إلصدار ميثاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية
وهذا من اجل الحفاظ ، إطار البنك العالمي لتقديم قروض ميسرة للدول النامية

مساواة في المنظومة دم سيادة القواعد التي تكرس الالعلى التوازن الدولي وع
  .االقتصادية الدولية

 ، نظرا لتنوع مصادرهالدولي،  وإزاء هذا التنوع في قواعد القانون االقتصادي
والتي ال تقتصر على ما يصدر من المنظومة القانونية لألمم المتحدة فقط فان 
هذه األخيرة ومن اجل إرساء قواعد لنظام اقتصادي دولي عملت على تكييف 

وذلك بتبني القواعد التي تكمل  قواعد  القانون الدولي االقتصادي وفقا لنشاطها
أهدافها ونشاطها وتكريسها عمليا من خالل الهيئات التابعة لها وتعديل أو 

   .استبعاد القواعد التي ال تفي بالغرض المطلوب في سياسة هيئة األمم المتحدة

يعتمد على تشكيل  الدولي إن التنفيذ الناجح ألحكام النظام االقتصادي 
التي يجري استخدامها عادة على أساس  ،ك والتصرفووضع قوانين للسلو

بل  ،التي تحمل طابعا غير إلزاميا ،قرارات الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة
غير أنها تعبر عن  ،ورغم هذا الطابع غير اإللزامي ،تكون على شكل توصيات

 .وليالتوجه القانوني الدولي الرامي إلى تشكيل معايير للنظام االقتصادي الد

إلى  الدولي تدخل مبادئ ومعايير النظام االقتصادي أنوبالتالي يتوجب  
مما ينتج عنه ترابط مبادئ ومعايير النظام  ،الدولي القانون االقتصادي

وهو الترابط بين الجزء  ،الدولي  ومعايير القانون االقتصاديالدولي االقتصادي 
الذي  ،الدولي  االقتصاديوالكل على أساس الوحدة العضوية ألحكام القانون 

 .الدولي  تشكل تحت تأثير النضال من اجل تحقيق برنامج النظام االقتصادي

ستراتيجية األمم المتحدة وجهودها في وضع ومن خالل هذا البحث سنعرض إل
أن  5499حيث رأت الجمعية العامة سنة ، الدولي قواعد النظام االقتصادي

باشرة مع تنمية وتطوير العالقات السياسية النظام االقتصادي السائد يتناقض م
وهو ما أدى بها إلى إصدار إعالنات وبرامج عمل تهدف  ، واالقتصادية الدولية

وبالتالي نود أن نؤكد أن القانون  سنظهر مدى نجاحها،  إلرساء قواعد جديدة
ووسيلة إلرساء  هو جزء من عمل منظمة األمم المتحدةالدولي االقتصادي 



 ه 

 الدولي قتصادي الدولي الذي تسعى لتمكينه وان القانون  االقتصاديالنظام اال
أي أن هيئة األمم المتحدة تقوم عن طريق المنظمات التابعة  هو إحدى وسائلها

م تصب ث ، إرساء قواعد اقتصادية دوليةلها بتقرير قواعد وقوانين تساهم في 
ثم  ، الدولي اديهذه القواعد في  قوالب  قوانين دولية هي القانون االقتص

تستعمل هذا القانون كأداة أو آلية من آلياتها لتحقيق قواعد النظام االقتصادي 
وهو ما دعانا إلى أن ال نخوض في خصائص وقواعد القانون  ، الدولي ككل
بالتفصيل العتبار انه أداة فقط كغيره من األدوات وان األهم  الدولي االقتصادي

 ، ورها في إرساء قواعد النظام االقتصادي الدوليدو ، هو التطرق للمنظمة األم
وسائل المساعدة لتحقيق هذا ويبقى القانون االقتصادي الدولي وسيلة كغيره من ال

  . الهدف

 :التالية اإلشكاليةولمعالجة موضوع البحث نطرح  

قواعد لنظام اقتصادي دولي، وذلك من  إرساءالمتحدة في  األممهو دور هيئة  ما
المتحدة للنظام االقتصادي الذي وجدته مكرسا  األممة مفهوم هيئة خالل معرف

على ارض الواقع ثم تطور هذا المفهوم وفقا للتطورات الدولية المتالحقة بعد 
رتها تماشيا مع التي سط واألهدافالتي اعتمدتها واآلليات والوسائل  نشأتها

     .ومدى نجاحها في ذلك  ورة هذا الدورالواقع الجديد لبل

 وذلك ، التحليلي لتاريخيترنا المنهج اخا ةاإلشكالي هومن اجل معالجة هات 
 ،هيئة األمم المتحدةفي ظل  مختلف مراحل تطور النظام االقتصاديل التعرضب

وتعديل  ،محاولين فهم الدور الذي لعبته هذه األخيرة في تقبل القواعد السابقة
ا لنصوص ميثاقها المرتبطة وكذا تعرضن،بعضها بما يتالءم والوضع الجديد 

ومدى جديتها في ،وهياكلها المكلفة بهذه المهمة  ،بالنظام االقتصادي الدولي
ء قواعد التعامل مع هذا النظام وتكوينه واآلفاق التي تسعى إليها من أجل إرسا

  .ليللنظام االقتصادي الدومناسبة 

 األولالباب ،لين أما تقسيمنا للبحث فكان من خالل بابين في كل باب فص     
على مستوى أجهزة  هتناولنا فيه مفهوم وتطور النظام االقتصادي الدولي وهياكل

ول يتضمن مفهوم النظام االقتصادي أفصل ،، وقسمناه إلى فصلين المتحدة األمم
وتسير النظام  سيوأجهزته الفعلية التي تر،تطوره وخصائصه والدولي 



 و 

على رأسها البنك العالمي وصندوق النقد و ،االقتصادي الدولي على أرض الواقع
  ،الدولي وغيرهما

ستوى موفي فصل ثاني تعرضنا لهياكل النظام االقتصادي الدولي على      
وعلى رأسها الجمعية العامة والمجلس االقتصادي ،أجهزة األمم المتحدة 

هذه األجهزة التي تعد األجهزة الشرعية التي تمثل هيئة األمم واالجتماعي، 
والتي من خاللها تضبط قواعد النظام االقتصادي الدولي ونتابع نشاط ،لمتحدة ا

أجهزة األمم المتحدة ودورها في إرساء قواعد النظام االقتصادي من خالل 
ومدى مالءمتها وصالحيتها ألداء هذه  ،ممارساتها والقرارات الصادرة عنها

فعاليتها على أرض الواقع ومدى  ،واآلليات التي تستعملها ألداء نشاطها ،المهمة
 ،رغبة كافة أعضاء المجتمع الدولي ،من اجل تلبيةفي مواجهة القواعد السائدة 

 ،وكيفية صياغتها لقواعد جديدة إلرسائها لخالفة القواعد القديمة غير العادلة
 . وتقييم نشاطها 

الث تعرضنا للقواعد الجديدة التي توصلت دول العالم الث وفي الباب الثاني     
ال  ،المتحدة األمموتحت مظلة  إلرسائها من خالل نشاطها في المحافل الدولية

وتعرضنا في فصل أول  ،سيما الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي
 ،القواعد وذلك بتعريفها وتحليلها وظروف نشأتها هذه من هذا الباب ألهم

القواعد ونواحي تميزها  ا أهمية هذهرضنا لكل قاعدة في مبحث خاص وبينوتع
وفي  ا خصائصها وتطبيقاتها،والقرارات التي أنشأتها وبين ،يمةعن القواعد القد

المنظومة في فصل ثاني من هذا الباب تعرضنا لكيفية صب هذه القواعد 
وذلك من خالل تضمينها في مواد ميثاق  ،القانونية الدولية إلعطائها الشرعية

ذلك إال بتعديل هذا الميثاق وفقا لقواعده القانونية التي ال يتأتى و، األمم المتحدة 
وأوضحنا كيفية تعديل الميثاق ورأي أعضاء  ،نص عليها في هذا المجال

  .المجتمع الدولي في هذا التعديل بين موافق ومعارض

محاولين اإلجابة عن  وفي األخير توصلنا إلى خاتمة انهينا بها الموضوع   
أوجزنا فيها أهم النتائج المتوصل إليها من خالل هذه و ةالمطروح ةاإلشكالي
 .الدارسة
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 البــاب األول

 الدولً االقتصادياألمم المتحدة كأداة للنظام 

ٌسعى أعضاء المجتمع الدولً للتعاون فٌما بٌنهم بإٌجاد عالقات دولٌة تجمع بٌنهم 
أهم هذه العالقات بعد العالقات السٌاسٌة هً  لولع ،كدول ذات سٌادة فً مختلؾ المجاالت

 )1(التً تعتبر أهم صور العالقات الدولٌة فً الوقت الراهن. االقتصادٌةالعالقات 

تراوحت بٌن القوة إلى أخرى و تارٌخٌة وقد تمٌزت هذه العالقات من مرحلة 
 الضعؾ حسب ما ٌسود بٌن أعضاء المجتمع الدولً من وفاق و خالؾ.و

 االقتصادٌةتطورت العالقة بٌن مختلؾ أعضاء المجتمع الدولً وتحتل التطورات  و 
لتؽٌٌر مراكز القوة ألعضاء المجتمع الدولً من  اار و ٌرجع سببهـذا اإلطـنطاقا هاما فً ه

 .مرحلة ألخرى

 .هذا الباب لفصلٌن قسمناو  

  .مفهوم وتطور النظام االقتصادي الدولً:  األولالفصل 

  .المتحدة األمم أجهزةهٌاكل النظام االقتصادي على مستوى  إلىثانً نتعرض فٌه الفصل ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .13ص.  .1995سنة  ،القاهرة202 دالمعرفة، العدعالم سلسلة  قرن،األمم المتحدة فً نصؾ  –حسن نافعة  (1)
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 الفصــل األول

 ًـالدول اديـاالقتصام ــور النظــوم و تطــمفه

 

نستعرض تعرٌؾ النظام االقتصادي الدولً وتطوره فً دراستنا لهذا الفصل  
 : مباحث كما ٌلً أربعةمن خالل  وأجهزتهوخصابصه 

 مفهوم النظام االقتصادي الدولً :األولالمبحث 

 تطور النظام االقتصادي الدولً :المبحث الثانً

 خصابص النظام االقتصادي الدولً:المبحث الثالث 

 ( النظام االقتصادي الدولًآلٌات) أجهزة :المبحث الرابع
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 المبحث األول

 مفهوم النظام االقتصادي الدولً

مجموعة القواعد والترتٌبات التً وضعت فً بالنظام االقتصادي الدولً  وٌقصد 
أعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة لضبط قواعد السلوك فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة وذلك 

مجموعة القواعد القانونٌة  وهوقصد ترتٌب األوضاع االقتصادٌة فً العالم على نحو معٌن، 
موعة المإسسات التً هدفها التً تنظم وتحٌط العالقات االقتصادٌة الدولٌة وتحكم مج

 ( 1)المساهمة فً تنمٌة البلدان النامٌة.

ووظابفه وتعرٌفه الدولً لنظام االقتصادي ل التقلٌدي اإلطارفً هذا المبحث نبٌن و 
 :ٌؤتًمطالب كما  أربعةفً  وآثاره

 الدولًلنظام االقتصادي التقلٌدي ل اإلطار :األولالمطلب 
 تعرٌؾ النظام االقتصادي الدولً :الثانً المطلب

 النظام االقتصادي الدولً ومبادئوظابؾ  :المطلب الثالث
 النظام االقتصادي الدولً  آثار :الرابع  المطلب

 المطلب األول

 الدولً االقتصادياإلطار التقلٌدي للنظام 

حتى نفهم الدولً  االقتصاديلنظام إلطار التقلٌدي للسنستعرض فً هذا المطلب 
 :والمراحل التً مر بها وذلك فً فروع ثالث كما ٌلً لحقت بهشكله و التطورات التً قد 

 األولىالفرع األول : المرحلة 

بداٌة من عصر النهضة األوربٌة بدأت تلوح مظاهر النظام االقتصادي وبدأت الدول  
وراحت تتطلع الستؽالل األوربٌة تسعى إلٌجاد نمط من العالقات االقتصادٌة تسٌر علٌها 

ثروات شعوب الدول األخرى ونهبها، وبدأ العالم ٌدخل بذلك فً العصر االستعماري 
وٌعرؾ تنظٌما اقتصادٌا جدٌدا للعالقات بٌن الدول وٌمكن التمٌٌز بٌن مرحلتٌن تارٌخٌتٌن 

 ( 2)ٌة.فً هذا اإلطار تبرر كل مرحلة األوضاع ؼٌر المتكافبة التً أقامتها الدول االستعمار

التً أقرت نشؤة الدول  1648صلح وستفالٌا سنة  ةبإبرام معاهدوكانت البداٌة  
وانفصالها عن اإلمبراطورٌات القدٌمة أو ما ٌعرؾ بنادي الدول المسٌحٌة األوربٌة الحدٌثة 

، واعتبرت الدول األوربٌة المسٌحٌة كمعٌار للرابطة األساسٌة التً 1856وحتى عام 

                                                        
 .97ص.  . 2000سنة  القاهرة،257العدد ،الدولً المعاصر، سلسلة عالم المعرفة االقتصاديالنظام  –بالوي بحازم ال (1)
 النننننندولً، دار الثقافننننننة الجامعٌننننننة،االقتصنننننناد  -زٌننننننن العابنننننندٌن ناصننننننر ود/ صننننننفوت عبنننننند السننننننالم عننننننوض ه (2)

 .15ص.  .1996 القاهرة
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األحكام التً تنظم هذه العالقات وتم تبرٌر المد االستعماري على هذا  تجمعها تؤخذ منها
األساس حٌث تعتبر الدول األوربٌة آنذاك أنه من ؼٌر الدول األوربٌة فال وجود لشخص 
دولً جدٌر باالحترام أو التعامل واعتبروا أنفسهم أسٌاداً للعالم ومن ثم بدأ المد االستعماري 

خٌرة التً لم تستطع أن تصمد فً وجه هذا االستعمار مما جعل فً أسٌا وإفرٌقٌا هذه األ
شخصٌتها تذوب وتصبح ؼٌر معتبرة من أشخاص القانون الدولً أصال، ومن هذا المنطلق 

بٌة العدٌد من القواعد الدولٌة التً تسمح لها بتحقٌق مصالحها دون وأوجدت الدول األور
نوا فً مرحلة ال تمكنهم من التصرؾ فً مراعاة لبقٌة أعضاء المجتمع الدولً الذٌن كا

ومن هذه القواعد قاعدة االعتراؾ المنشا وقاعدة الفاعلٌة وقواعد  ذاتهم أو تقرٌر مصٌرهم
 ( 1)الحد األدنى للحقوق وؼٌرها.

بٌة الكبرى تجتمع فً نطاق الوفاق أو وبدأت الدول األور 1815وابتداء من سنة  
لى المجتمع الدولً واعتبار نفسها السلطة التنفٌذٌة المإتمر الدولً منصبة نفسها وصٌة ع

الفعلٌة فً الشإون الدولٌة وكان هذا المإتمر منتدى مقصوراً على الدول الكبرى ومع ذلك 
كانوا ٌسمحون فً بعض األحٌان لبعض الدول األوربٌة الصؽرى بالحضور وكان هذا 

القواعد التً تحكم التنافس فً المإتمر ٌسعى للحفاظ على األوضاع القابمة واالتفاق على 
 مجال االستعمار ووضع التشرٌع الدولً الذي ٌسري على العالقات المختلفة بٌن الدول.

وبحكم االدعاء من المإتمر األوربً بؤنه هو المإسس للمجتمع الدولً وبؤن له الحق  
ي األوربً بناء على ذلك فً السماح بقبول األعضاء الذٌن لم ٌساهموا فً تؤسٌس هذا الناد

المؽلق كلؾ نفسه بمنح شهادة المٌالد للدول رؼم وجودها من الناحٌة الفعلٌة بتوافر عناصر 
الدول لدٌها من إقلٌم وشعب وسلطة، وبالتالً عدم االعتراؾ بها إذا لم ٌكن من مصلحته 
مما جعل العدٌد من الدول األسٌوٌة واإلفرٌقٌة التً كانت تعتبر منذ قرون أعضاء فً 

تمع الدولً وجدت نفسها تعٌش فراغ قانونً جردها من الشخصٌة القانونٌة الدولٌة المج
وبالتالً لم تعد تستطع لعب دور فعال فً تطور القانون الدولً خالل الفترة األكثر أهمٌة 

 اسع عشر وحتى بداٌة القرن الحالًوتؤثٌراً فً تارٌخه أي منذ أواخر القرن الت

المسٌحٌة للعالقات االقتصادٌة  ةاألوروبٌالصبؽة وهكذا تمٌزت هذه المرحلة ب 
الدولٌة، واستحلت الدول األوربٌة لنفسها نهب ثروات الدول األخرى أثناء الحركة 
االستعمارٌة بعد أن مهدت لذلك بخلق اإلطار القانونً المناسب المتمثل فً إهدار شخصٌة 

وفقا لقاعدة الفاعلٌة  األوروبٌةالصعٌد الدولً وإعطاء للدول  علىودور الدول المستعمرة 
تمسٌح  السلطة فً التصرؾ فً نطاق العالقات االقتصادٌة الدولٌة نٌابة عنها وذلك بدعوى

 ( 2)البرابرة.

 

 

                                                        
(1) 

 .27ص. ، 1994،القاهرةحسن الموجً، معالم النظام االقتصادي العالمً الجدٌد، دار النهضة العربٌة،-
 .28ص. (،  السابق المرجع حسن الموجً، ) (2)
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  المرحلة الثانٌة : الفرع الثانً

حٌث ألؽى  1856قبول تركٌا عضوا فً العابلة الدولٌة سنة تطورت األحداث عند  
المسٌحٌة، باعتبار أن تركٌا كانت دولة إسالمٌة، ووضع المإتمر األوربً ذلك معٌار الدول 

معٌار آخر للسٌطرة على العالقات الدولٌة هو معٌار المدنٌة، فالدول المتمدنة هً التً 
ٌمكنها المساهمة فً حكم العالقات الدولٌة، وتعنً المدنٌة األخذ بؤسالٌب الحضارة األوربٌة 

وعملٌا كان عنصر القوة العسكرٌة هو األهم فً الحكم على مدنٌة وتبنً أسسها وقواعدها، 
الدولة لذلك سمح للٌابان أن تنظم لألسرة الدولٌة بعد هزٌمتها لروسٌا والصٌن فً عام 

 واحد.

 1945حتى سنة  1856وتعتبر هذه المرحلة أكبر مراحل المد االستعماري من سنة  
تكب أفظع الجرابم فً عمر البشرٌة فقد احتلت واستؽلت الدول األوربٌة شعار المدنٌة لتر

استؽالل واستولت على مواردها وعلى أساسها قامت  أبشعأقالٌم الدول األخرى واستؽلتها 
الثورة الصناعٌة فً أوربا وتكونت هٌاكلها االقتصادٌة الضخمة وتم وفقا لكل ذلك بناء 

 الحضارة األوربٌة الصناعٌة.

ادٌة الدولٌة فً الفترة التً سٌطر فٌها استعمارٌا على وصبػ الؽرب العالقات االقتص 
عالقاته على أساس السلب والنهب وسرقة المواد األولٌة  وبنًالعالم صبؽة ؼٌر إنسانٌة 

 ( 1)واستؽالل مصادر الثروة لمصلحته.

وبررت أوربا لنفسها ذلك على أساس نقل المدنٌة لهذه الشعوب البربرٌة وأقامت  
الدول المتمدنة والدول ؼٌر المتمدنة والمدنٌة ال تتضمن فقط العنوان بذلك تمٌٌزا بٌن 

القانونً لوضع الدول المسٌطرة وإنما تحدد أٌضا الدابرة التً ٌطبق خاللها القانون 
ً، لذلك لم ٌطبق القانون الدولً آنذاك على الدول ؼٌر المتمدنة أو حتى نصؾ ــالدول

  .المتمدنة

  الثالثةمرحلة :الالفرع الثالث 

قٌام الحرب  إلىنظرا ألن العوامل االقتصادٌة تعتبر من األسباب الربٌسة التً أدت  
العالمٌة الثانٌة ولما كانت المسابل االقتصادٌة تحتل فً عالمنا المعاصر أهمٌة قصوى فقد 
كان من الطبٌعً أن تتبنى منظمة األمم المتحدة عقب الحرب العالمٌة الثانٌة فكرة التعاون 

لدولً على نطاق واسع للتصدي للمشكالت االقتصادٌة، فجاءت دٌباجة المٌثاق تقرر أن ا
شعوب األمم المتحدة قد آلت على نفسها أن تعمل على ترقٌة الشإون االقتصادٌة للشعوب 

بالنص علٌه أٌضا فً المادة  االتجاههذا  كدجمٌعا وتوحٌد جهودها لتحقٌق هذا الهدؾ ولقد تؤ
ن المٌثاق الذي تقرر أن من مقاصد األمم المتحدة )تحقٌق التعاون الدولً م 3األولى فقرة 

 …( .ؽة االقتصادٌةبعلى حل المسابل الدولٌة ذات الص

                                                        
 .116ص. .1981،القاهرة لالستعالماتترجمة الهٌبة العامة  ،هولبراد، الدول العظمى والصراع الدولً ٌنستكار (1)
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علٌه  إكدومع األخذ فً االعتبار لمبدأ المساواة فً السٌادة بٌن جمٌع الدول الذي ت 
منظمة األمم المتحدة فقد وضع المٌثاق منهجا قانونٌا متكامال ٌنظم التعاون بٌن الدول فً 
المجاالت االقتصادٌة وقد أفرد المٌثاق فصال كامال )الفصل التاسع( لبٌان األسس التً ٌقوم 

من المٌثاق أهداؾ التعاون الدولً فً المجال  55علٌها هذا التعاون،فتوضح المادة 
لقٌام  ٌنصادي بنصها على أنه رؼبة فً تهٌبة دواعً االستقرار و الرفاهٌة الضرورٌاالقت

بالتسوٌة فً الحقوق بٌن الشعوب عالقات سلمٌة بٌن األمم على احترام المبدأ الذي ٌقضً 
 بؤن ٌكون لكل منها تقرٌر مصٌرها تعمل األمم المتحدة على:و

تحقٌق مستوى أعلى للمعٌشة وتوفٌر أسباب االستخدام المتصل لكل فرد والنهوض  -
 واالجتماعً.  بعوامل التطور و التقدم االقتصادي

 ما ٌتصل بها .االجتماعٌة والصحٌة وتٌسٌر الحلول للمشاكل الدولٌة االقتصادٌة و -

ام منفردة أو لذلك تتعهد جمٌع الدول األعضاء فً األمم المتحدة بالقٌ اوتحقٌق 
باالشتراك مع ؼٌرها من الدول بما ٌجب علٌها من عمل بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة 

 ( 1)(. 74( مع مراعاة مبدأ حسن الجوار )م56للوصول إلى هذه الؽاٌات )م 

ولقد ألقى المٌثاق مسإولٌة تحقٌق األهداؾ السابقة على عاتق الجمعٌة العامة و على  
( ونظرا 60المجلس االقتصادي و االجتماعً تحت إشراؾ الجمعٌة العامة)م عاتق جهاز 

ألن تحقٌق التعاون الدولً فً المجال االقتصادي ٌتم عمال من خالل منظمات دولٌة 
اط المٌثاق بالمنظمة الدولٌة اختصاص التنسٌق بٌن سٌاسات هذه المنظمات نمتخصصة فقد أ

ى ربطها بالمنظمة األم بحٌث تتحمل عنها المتخصصة و اإلشراؾ علٌها و العمل عل
المسإولٌة األساسٌة فً المسابل االقتصادٌة ، لذا أصبح من الواضح أن مٌثاق األمم المتحدة 
قد تبنى فكره التعاون الدولً فً المجاالت االقتصادٌة كوسٌلة للقضاء على الحروب 

وهو ما سنتعرض له  وإلزالة أسبابها وكشرط أساسً إلقرار السلم و األمن الدولٌٌن
  بالتفصٌل فً حٌنه.

 ًــانـالمطلب الث

 ًـــالدول اديــاالقتصام ــرٌف النظــتع

بمجموعة من نعرؾ النظام االقتصادي الدولً من خالل توضٌح مفهومه وربطه 
  :العناصر، وذلك فً فروع ثالث

 النظام االقتصادي الدولً  اهٌةم األول:الفرع 

ي بالضرورة دبٌن مختلؾ شعوب و دول العالم البد أن ٌإ اقتصاديإن قٌام تبادل 
إلى نشؤة مجموعة من قواعد القانون الوضعً المستهدفة تنظٌمه بما ٌتفق و ظروؾ 

حسب االقتصادي الدولً حسب الفقهاء و لنظاملوتعددت التعارٌؾ ، المجتمع الدولً الواقعٌة
                                                        

(1) 
Abderrahmane Remili: Tiers Monde et émergence d' un N.O.E.I, OPU.1979. P.07. 
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بٌن التبادل  االرتباطحتمٌة رأوا الدولً فقهاء القانون  التوجهات الفقهٌة لكن المتفق علٌه أن
 (1)(Alain pellet) االستاذ القواعد المنظمة له و على رأسهمالدولً و االقتصادي

( 2)(International Economic order)الدولً  االقتصاديوٌنصرؾ مصطلح النظام 

 ( 3)."الدولً االقتصاديمجموعة المبادئ و القواعد القانونٌة التً تنظم التبادل "إلى 

 االعتقادالدولً ذاته نبذ الدول سٌاسة العزلة و  االقتصاديو ٌفترض وجود النظام  
الدولً الراهن الذي ٌإكد على  االقتصاديوره فً ظل الوضع صوهو ما ٌصعب ت ،الذاتً

 االقتصادٌةمصالح الدول  طاارتبة و ـالدولٌ ةـاالقتصادٌات ـالتطور السرٌع فً مجال العالق
 .بعضهاب

لدولٌة بمختلؾ ا االقتصادٌةالدولً العالقات  االقتصاديوٌشمل مفهوم التبادل 
 ( 4)مصادر تنظٌمها.أبعادها و صورها و

الدولً على التعاون الدولً بؤوسع معانٌه فال تستؽنً دولة  االقتصاديو ٌقوم النظام 
التعاون ٌستند إلى  عن بقٌة الدول، و فً ضوء األوضاع الراهنة للمجتمع الدولً فإن هذا

ربٌسٌا فً التنظٌم الدولً  مبدآلمبدأ السٌادة الذي ال ٌزال  إعماالالحر للدول  االختٌار
 ( 5).المعاصر

الدولً مظهرا من مظاهر الممارسة اإلٌجابٌة للسٌادة  االقتصاديو ٌعتبر التبادل 
الدولٌة مرحلة التعاٌش السلمً و تبادل المنافع  االقتصادٌةلكن تتجاوز العالقات ،والوضعٌة 

مثل تحدٌا حقٌقٌا ٌ وهو ما لتحقٌق التعاون الفعال من أجل الرفاهٌة المشتركة لجمٌع الدول
و مبدأ المساواة  لالاالستقلبعض مبادئ القانون الدولً العام المستقر مثل مبدأ السٌادة أو 

  بٌن الدول.

الدولً التً تملٌها حقٌقة الترابط المتزاٌد فً  ياالقتصادإن مقتضٌات التبادل  
الدولً على نبذ  االقتصاديبٌن مختلؾ الدول تفترض قٌام النظام  االقتصادٌةالمصالح 

الدولٌة و البد من اإلشارة إلى أن  االقتصادٌةمحاوالت الهٌمنة أو السٌطرة على المعامالت 
دولٌة  اقتصادٌةي تلقابٌا إلى إقامة عالقات دال ٌإ االقتصاديالتضامن الدولً فً المجال 

ذلك ما لم ل وي إلى تكرٌس عالقات الهٌمنة القابمة بالفعدمتوازنة بل على العكس فإنه قد ٌإ

                                                        
(1) 

D. carreau , p. juillard et Th. Flory, Droit International Economique, 2 Ed. LGDJ, paris, 

1980, p.   
(2) 

G; Schworzenberger, the principles and standards of International economic, , R.C.A.D.I 

(1966-I) ,P.   

- P. Weil, le droit international économique: mythe ou réalité, in, Aspects du droit 

international économique, paris, pedone, 1972, p. -    
--الهٌبنننننة المصنننننرٌة للكتننننناب- 1ط -نحنننننو نظنننننام اقتصنننننادي عنننننالمً جدٌننننند -إسنننننماعٌل صنننننبري عبننننند ه (3)

 .128ص.-1976-القاهرة 
(4) 

Ph. Kahn, Droit International Economique, Droit du développement, lex. mercotoria: 

concept unique ou pluralisme juridiques? In mélanges Goldman, paris, 1983, p.  -     
(5) 

Karl Zemanek : " Interdépendance" in : R. Bern Karat. Ed. Encyclopedia of public 

International Law, Inst     1984.p.     
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هو ما تسعى األوضاع الدولٌة ؼٌر المتكافبة وٌتم التدخل عن طرٌق القانون لتصحٌح هذه 
عادة إرساء قواعد جدٌدة وهو ما سنراه األمم المتحدة لتكرٌسه من خالل قراراتها المختلفة إل

 ( 1)الحقا فً بحثنا.

 : النظام االقتصادي والسالم العالمً الفرع الثانً 

إلى حد كبٌر على مدى نجاح المجتمع الدولً فً تلبٌة ( 2)ٌتوقؾ السالم العالمً 
 االقتصادالدولً فمن المعروؾ أن هناك تؤثٌرات متبادلة بٌن  االقتصاديمتطلبات التضامن 

فً  االقتصادالتطور الذي ٌحدث فً نظام ٌإثر وو السٌاسة أو بٌنهما و بٌن القانون 
و السٌاسٌة و النظم القانونٌة،كما أن النظام السٌاسً ٌإثر بالضرورة  االجتماعٌةاألوضاع 

ؤداة تستعملها السلطة ك،و القانون كثٌرا ما ٌتخذ االجتماعٌةو  االقتصادٌةفً األوضاع 
سٌة من أجل الوصول إلى تحقٌق أهدافها لإلسراع فً تطوٌر المجتمع وإحداث تؽٌٌر السٌا

 ( 3)حركة التطور. وتسرٌع االقتصادٌةو االجتماعٌةفً األوضاع 

 والسٌاسة الدولٌة الفرع الثالث : النظام االقتصادي 

 االرتباطالدولً البد أن ٌكون فً ضوء  االقتصاديدراسة موضوع التبادل ان 
طبٌعة الحٌاة السٌاسٌة الدولٌة الدولٌة و  االقتصادٌةالطبٌعً و الوثٌق بٌن حقابق العالقات 

تسعى األمم المتحدة إلرسابه  الذيالدولٌة و  االقتصادٌةمظاهر التنظٌم القانونً للمعامالت و
التنظٌم الدولً األول الذي ٌنظم العالقات الدولٌة ووضع القواعد السٌما  باعتبارها

الدولً لٌس نتاجا فكرٌا  االقتصاديمنها إلرساء قواعد النظام الدولً ،فالنظام  قتصادٌةاال
معٌنة تعبر عن مصالح الدول الكبرى  اقتصادٌةبل مجرد سند إلى فكر أو فلسفة سٌاسٌة و 

 ( 4).العالمً االقتصادالمتحكمة فً مقالٌد السٌاسة الدولٌة و تستهدؾ ضمان سٌرتها على 

المجتمع  اقتصادمن شؤن سٌطرة إحدى الفبات من الدول وحدها على لكن إذا كان 
الدولً فإن هذا األسلوب فً خلق  االقتصادينفرادها بمهمة وضع نظام ٌإدي إلالدولً 

تصؾ بالدٌمقراطٌة و ال ٌتماشى و مصالح الدول الصؽٌرة وهو ٌقواعد القانون الدولً ال 
 ( 5).الدولً االقتصاديما ٌوثر فً قٌمة و فاعلٌة النظام 

فً أعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة ال  لمهالدولً الذي تم تحدٌد معا االقتصاديوالنظام  
وإنما تتوقؾ قٌمته و قٌمة األسس التً ٌقوم علٌها على مدى قدرته  ،ٌتمتع بقداسة خاصة

فً ألمانٌا الدولً، و هذا النظام كان ٌعبر بصدق  االقتصاديضٌات التبادل تعلى مواجهة مق

                                                        
(1) 

Karl Zemanek, (OP.CIT), P276. 
(2) 

John H, Jackson," international economic Law" in. R. Bernhardt Ed. Encyclopedia of 

public International Law, Inst, 8, )    (,P149. 
(3) 

John H. Jackson,) OP.CIT  ( .P.149. 
، القاهرة ,دار النهضة العربٌة ,القاعدة الدولٌة ,الجزء األول ,الدولً العام ول القانونصأ ,محمد سامً عبد الحمٌد 4) )

 .و ما بعدها 91 .ص ,1974
(5) 

-D. Carreau et P. Juillard et Th. Flory, Droit International Economique, ( OP, CIT ), P.   

P.   et s. 
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األساس األول الذي ٌستند إلٌه  عن مختلؾ ظروؾ المجتمع الدولً الواقعٌة، و بالتالً فإن
طوال القرن  االقتصاديطوره الفكر و ،ل الدولً الذي نادى به رٌكاردوهو مبدأ تقٌٌم العمو

الدولً  االقتصاديكان ٌتمتع بقبول دولً واسع، لكن المالحظ أن هذا النظام و ،التاسع عشر
سعت  نتٌجة عجزه عن مالحقة تطورات الحٌاة الدولٌة وهو ما لالنهٌارقد تعرض منذ فترة 

عند نشؤتها حدٌثا إلى تؽٌٌره و جعله ٌتماشى و الوضع الدولً الجدٌد و هو ما  النامٌةدول ال
 الدولً. االقتصاديسنراه الحقا عند تعرضنا لتطور النظام 

 المطلب الثالث

 الدولً االقتصاديالنظام وظائف و مبادئ 

سٌطرت مجموعة الدول الكبرى على الحٌاة الدولٌة كما سبق وأن أشرنا بعد أن  
وسٌرتها بما ٌحقق مصالحها االقتصادٌة وكان من الطبٌعً أن تخلق اإلطار القانونً الذي 
ٌحفظ لها مصالحها وٌضفً الشرعٌة على األوضاع الظالمة التً خلفتها، وذلك ألن قاعدة 
القانون السارٌة فً مجتمع معٌن ال ٌتصور إال أن تكون تعبٌرا عن المصلحة المشتركة لفبة 
معٌنة من فبات الجماعة التً تتمتع بالقوة الالزمة لتؽلٌب مصالحها المتمٌزة على المصالح 
المشتركة لسابر أعضاء الجماعة، وبتواجد دول كبرى وأخرى صؽرى فً المجتمع الدولً 

القانونٌة السابدة تعمل على منح االمتٌازات للدول الكبرى وتوزٌع كانت القواعد 
المستعمرات فٌما بٌنها، حتى ال تتصادم مصالحها، وٌقوم القانون الدولً بدور المنسق بٌن 

  (1)األنشطة االستعمارٌة لهذه الدول.

دولة تصرفت  15إذ اجتمعت به  1885ظهر ذلك جلٌا فً مإتمر برلٌن المنعقد سنة  
على أساس أنها السلطة المشرعة للعالم فً الشإون اإلفرٌقٌة وقامت بوضع القواعد التً 
تسهل لها اقتسام إفرٌقٌا، وأصبحت القواعد القانونٌة تفرض على الدول الصؽرى من طرؾ 

للقانون  الدول الكبرى وكؤنها عالقة بٌن حاكم ومحكوم واعتبرت الدول المستعمرة موضوعا
 أشخاص القانون الدولً.الدولً ولٌست من 

وهكذا وعلى أساس هذه القواعد الدولٌة ٌمكن أن نفسر المبادئ األساسٌة للعالقات  
 االقتصادٌة الدولٌة التً سادت فً هذه الفترة وهً:

مبدأ سٌادة الدولة باعتباره القٌمة الربٌسٌة التً تحدد عالقات القوى الكبرى  -
 بعضها ببعض.

األوربٌة لزٌادة قوتها االقتصادٌة والعسكرٌة بالسماح تبرٌر محاوالت الدول مبدأ  -
 لها بحق اكتشاؾ واستعمار أقالٌم الدول األخرى وتملكها.

إعالء الحضارة األوربٌة كقٌمة ٌجب أن تصل إلٌها أي دولة أخرى حتى مبدأ  -
 ٌمكن أن تعامل كشخص دولً وطبق ذلك بوضوح فً نظام االنتداب.

                                                        
المطبوعات  دٌوان ,الطبعة األولى ,للتنمٌة )دراسة فً النظرٌة والتطبٌق( الدولًعماد حبٌب، القانون االقتصادي ( 1)

 .20.، ص1990 ,الجزابر ,الجامعٌة
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 بجعل النظام الدولً ٌسٌر وٌتجنب تحطٌمه. قٌام توازن بٌن المصالحمبدأ  -
مبدأ الحرٌة االقتصادٌة، وهو أهم مبدأ اقتصادي حكم العالقات االقتصادٌة  -

 الدولٌة حتى الحرب العالمٌة الثانٌة.

على الدول النامٌة وحتى ٌعترؾ لها بالشخصٌة الدولٌة أن  توجبعلى هذا األساس و 
تقبل القواعد الدولٌة التً وضعت لها لتحكم الحٌاة االقتصادٌة الدولٌة، وعلٌها أن تكون 
قادرة على ضمان وحماٌة الحٌاة والحرٌة والملكٌات األجنبٌة داخل إقلٌمها وإال كانت دولة 

 (1)بربرٌة.

هً التً وضعت هذه القواعد، ولما كانت القوى الرأسمالٌة فالحاجة إلى مواد الخام  
فً الداخل والخارج هً المستفٌدة من هذه المواد وبل من نظام التجارة الدولٌة ككل فقد 
وضعت نظاما للحرٌة االقتصادٌة فً داخل الدول المتقدمة وفً نطاق العالقات الدولٌة على 

 لدولً بمبدأ الحرٌة الرأسمالٌة.السواء، لذا فقد تؤثر القانون االقتصادي ا

على أساسه القٌود القدٌمة التً كانت تقٌد التجارة وأصبحت مباشرة األنشطة ألؽٌت و 
االقتصادٌة حرة من أي صورة من صور اإلشراؾ أو الرقابة التً تستهدؾ التوزٌع العادل 

ً الداخل أو للسلع أو التحدٌد المناسب لألثمان أو لضمان حد أدنى من الحقوق للعمال ف
 لألطراؾ الضعٌفة فً الخارج إلى ؼٌر ذلك.

وكما ٌرى بعض الفقهاء أن القانون الدولً االقتصادي اهتم بثالث مسابل فقط  
وتتمثل فً حرٌة التجارة وحماٌة الملكٌات األجنبٌة والتدابٌر القومٌة التً تإثر فً التجارة 

صناعٌة الؽربٌة فقط ففً ظل هذه فع هذا القانون عن مصالح الدول الاالدولٌة لذا ٌد
األوضاع أجٌز االستعمار وما دام هذا األخٌر مشروعا فإن استؽالله لموارد الدول الفقٌرة 
هو جابز ومشروع أٌضا، وعلى القانون الدولً حماٌة نظام االستثمارات األجنبٌة فً 

 ( 2)الخارج حتى ال تتضرر مصالح الدول الكبرى.

ورؼم كل ما أرادت الدول الكبرى أن تفرضه على أرض الواقع إال أنه ٌمكن النظر  
تلبٌة الدولً بوصفه نظاما خاصا لإلنتاج و التنسٌق و التوزٌع ٌستهدؾ  االقتصادإلى 

سعت الدول الكبرى لتكرٌسه فإنه  الخدمات و على عكس مامتطلبات الشعوب من السلع و
 الدولً فٌما ٌلً: صادياالقتٌمكن تحدٌد وظابؾ النظام 

 المتاحة. االقتصادٌةللموارد  األمثل االستخدامتحقٌق وظٌفة  -

 الوطنٌة. االقتصادٌةالتنسٌق بٌن مختلؾ السٌاسات وظٌفة  -

 ( 3).الدولً االقتصاديضمان التوزٌع العادل لنفقات و عابدات التبادل وظٌفة  -

                                                        
نظام اقتصادي دولً جدٌد بٌن أنصاره و خصومه، ترجمة فإاد عبد الحلٌم، دار الثقافة  -شٌشتٌن و آخرونتٌن نفال( 1)

 .88ص. .1985 –القاهرة -الجدٌدة
 د.ت. األمم المتحدة كٌؾ ولماذا؟ ترجمة :عبد الفتاح المنٌاوي، مكتبة النهضة المصرٌة،-هارولد كورالند  (2)

(3) 
K.Ernest-u. petersmann, International Economic order,in: R, Bernhardt, Ed. 

Encyclopedia of public International law, Inst, 8,1985,P.399 et s . 
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ذلك العدٌد من  على هذه الوظابؾ كما ٌشهد على اتفاقوعلى الرؼم من وجود  
بٌن الدول و فً الفقه الدولً المعاصر  االختالؾقرارات األمم المتحدة فإن ثابق الدولٌة ووال

 :تبعا فً الفروع الثالث التالٌة حول كٌفٌة القٌام بها، ونتعرض لكل وظٌفة

  المتاحة االقتصادٌةاألمثل للموارد  االستخدام وظٌفة :األولالفرع 

كٌفٌة الوطنٌة و اقتصادٌاتهاال زال الخالؾ قابما فً مواقؾ الدول حول كٌفٌة تنظٌم  
تسمح إال بتدخل محدود  لبعض الدول ال االقتصادٌةربطها باألسواق العالمٌة إذ أن النظم 

للبعض  االقتصاديفً حٌن أن التنظٌم القانونً و  ,االقتصاديمن قبل الدولة فً النشاط 
بدرجات  االقتصادٌةاألخر من الدول ٌعتمد على تدخل حاسم من الدولة فً مٌدان العالقات 

 ( 1). متفاوتة حسب ظروؾ الحال

الدولً الذي  االقتصاديالوطنٌة فإن النظام  االقتصادٌةوبالرؼم من تباٌن السٌاسات  
بتعالٌم النظرٌة التقلٌدٌة فً  اهتدىفً أعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة قد  هملتم تحدٌد معا

التبادل التجاري بٌن الدول النابعة من ظروؾ النظام الرأسمالً بوصفه النظام السابد إلى 
نتٌجة لذلك فإن هذا اج وـر اإلنتـؾ عناصـلمختل استخدامو ذلك لتحقٌق أحسن  ،ذلك الحٌن

ول األخرى التً المصالح الخاصة للدول الرأسمالٌة على حساب مصالح الد ٌرعى النظام
أن تسلك طرٌقا أخر للنمو االقتصادي ؼٌر الطرٌق الرأسمالً فٌما كان له أعمق  اختارت

 ( 2)الدولً. االقتصادياآلثار فً صرح البناء 

 استهدافاها دإن فهم النظرٌة التقلٌدٌة فً التبادل التجاري بٌن الدول و تحلٌلها و نق 
ؼٌرها بما ٌتفق و ظروؾ المجتمع الدولً  استبداللإلسهام فً تطوٌرها نحو األفضل أو 

س النظرٌة التً سقترن بالفهم الكامل لألتلم  القٌام بها ما ٌصعبمن األمور التً ,الواقعٌة 
تقوم علٌها ووفقا لهذه النظرٌة التقلٌدٌة سواء فً الصٌؽة التً وضعها رٌكاردو أو فً 

القرن التاسع عشر فإن إنتاجٌة الدول فً  االقتصاديالصٌؽة التً طورها بعد ذلك الفكر 
ٌمكن أن تزداد نتٌجة قٌام التبادل التجاري فٌما بٌنها على أساس التخصص و تقسٌم العمل 

 الدولً.

بحٌث تتخصص كل دولة فً تصدٌر السلع التً تنتجها فً ظروؾ أفضل من  
ٌمكن أن تعود  ما ٌلزمها من سلع أخرى و بالتالً فإن الفوابد التً استٌرادؼٌرها مقابل 

على الدولة نتٌجة قٌام التبادل التجاري فٌما بٌنها وفقا لهذا المفهوم للتخصص الدولً ال 
التكالٌؾ النسبٌة إلنتاج  اختالؾإنما تتوقؾ على و االقتصاديمستوٌات النمو  باختالؾتتؤثر 

الوفرة النسبٌة للعناصر  اختالؾالسلع المختلفة فً كل دولة، و هو أمر ٌتحدد على أساس 
 ( 3)التً ٌحتاجها إنتاج كل سلعة.

                                                        
(1) 

K. John H. Jackson," international economic Law, (OP.CIT), P.153 et s. 
(2) 

D, carreau, P, jullard et Flory, droit International Economique, (OP.CIT), P.78et s. 
(3) 

C.P Kind Le berger and Ph. lindert, International Economics, Richard D, IRWIN, Inc,  th 

Ed. P.15 et s. 
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وٌتضح مما سبق أن األسس التً تقوم علٌها النظرٌة التقلٌدٌة فً التبادل التجاري  
الدولً الذي تم  االقتصاديالنظام ن فابٌن الدول تدعو إلى الحرٌة التجارٌة المطلقة،ولذا 

الٌم الفلسفة اللٌبرالٌة التً كانت عثانٌة على هدى تتحدٌد معالمه فً أعقاب الحرب العالمٌة ال
سابدة خالل القرن التاسع عشر ٌهدؾ أساسا إلزالة القٌود التً تفرضها الدول بوسابل 

لرإوس الحر للعمال و االنتقالي إلى إعاقة دمختلفة على تجارتها الخارجٌة و التً تإ
حسب  االقتصادٌةشروط المنافسة الكاملة و تإدي هذه الحرٌة  تطبٌقاألموال و إلى منع 

الكامل لعناصر  االستخدامٌحقق بما إقامة نوع من تقٌٌم العمل الدولً  إلىالفلسفة اللٌبرالٌة 
اإلنتاج فً كل دولة ، و هو األمر الذي ٌعود بالفابدة على كل أطراؾ عملٌات التبادل 

 لً ككل فً نفس الوقت.التجاري الدولً و على المجتمع الدو

وتزعم بعض الدول الؽربٌة أن سعً كل دولة لتحقٌق مصالحها الخاصة ٌعود بالنفع  
على ؼالبٌة الدول وعلى المجتمع الدولً ككل وفقا لفكر آدم سمٌث الذي تسعى الدول 

 ( 1)ٌة.مكرٌسه على حساب الدول الناالكبرى لت

الدولً الذي تم وضع أسسه فً أعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة  االقتصاديالنظام نجح  
معدالت كبٌرة وفً بلوغ بعالمً  اقتصاديفً السنوات األولى لظهوره فً تحقٌق نمو 

مستوٌات إنتاج كان من المستحٌل التفكٌر فٌها قبل الحرب، ولكنه تعرض النتقادات حادة 
التً الدولٌة و االقتصادٌةالعالقات  عجزه عن مالحقة التطورات التً طرأت علىلنتٌجة 

تولً و ٌتمٌز بالتخطٌط المركزي، اقتصاديترجع أساسا إلى ظهور دول ذات تنظٌم 
دول الوفشل ، مإسسات عامة مملوكة للدولة كافة المسابل المتصلة بالتجارة الخارجٌة

 استخدامي إلى حسن دفً تحقٌق التطور والنمو عن طرٌق قواعد السوق التً ال تإنامٌة ال
 موارد تلك الدول أو تضمن لها نصٌبا عادال فً التجارة العالمٌة.

هذه التطورات الهامة إعادة النظر لٌس فقط فً القواعد الموضوعٌة التً تتطلب  
الدولٌة،بل أٌضا فً القواعد اإلجرابٌة لخلق وتطبٌق القواعد  االقتصادٌةتنظم العالقات 

الدولٌة وهو ما  االقتصادٌةبحٌث تصبح أكثر اتفاقا مع الواقع العملً للعالقات  االقتصادٌة
أداة إرساء النظام  باعتبارهالتحقٌقه بواسطة هٌبة األمم المتحدة  النامٌة دولالتسعى 

 ها و منظماتها.تمختلؾ هٌبا باستخدامالدولً  االقتصادي

  الوطنٌة االقتصادٌةالتنسٌق بٌن مختلف السٌاسات  وظٌفة :الفرع الثانً

الدولً ال ٌمكن أن تتم فً فراغ بل البد لها من قواعد  االقتصاديإن عملٌات التبادل  
مع تعدد الدول األعضاء فً المجل وفً ضوء التزاٌد المستمر ,قانونٌة تحكمها و تنظمها

الدولً  ياالقتصادن فعالٌة النظام فانظمها القانونٌة و الدولً وتباٌن سٌاساتها االقتصادٌة
الوطنٌة  االقتصادٌةالدولٌة فً التنسٌق بٌن السٌاسات  المجهوداتتتوقؾ على مدى نجاح 

                                                        
(1) 

A. Smith, An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Campbell and A. 

Skinner, Eds 1976, book 6 chop, 2, para, 9, P.456. 
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تدرٌجٌا حتى ٌمكن الوصول فً النهاٌة إلى إقرار قواعد قانونٌة عامة تنظم العالقات 
  (1)الدولً. االقتصاديالدولٌة وإرساء النظام  االقتصادٌة

وأدى تطور الحٌاة الدولٌة فٌما بعد، وتزاٌد إدراك الدول ألهمٌة تشجٌع التعاون فٌما  
الجماعٌة التً تضع  االقتصادٌةإلى إبرام العدٌد من المعاهدات  االقتصاديبٌنها فً المجال 

 االقتصادٌةقواعد قانونٌة موضوعٌة فً مجال معٌن من المجاالت المتفرعة عن األنشطة 
 اتفاقٌةفً شؤن البٌوع التجارٌة الدولٌة و  فٌٌنالفة و مثال ذلك اتفاقٌات الهاي و الدولٌة المخت

 نٌوٌورك فً شؤن تنفٌذ أحكام التحكٌم األجنبٌة.

فقد أبرمت العدٌد من  االقتصاديفً تؤصٌل التعاون الدولً فً المجال  ةورؼب 
تسعى لإلشراؾ على تنسٌق التعاون ,المعاهدات التً تنشا أجهزة دولٌة تابعة لألمم المتحدة 

ق علٌه فً ، ووفقا لمبدأ سٌادة الدولة فمن المتفاالقتصادٌة االختصاصاتالدولً فً مجال 
قانونٌا أو ٌقرر لها حقا  التزاماهذا األخٌر ال ٌفرض على الدول  أنالقانون الدولً العام 

 باالتفاق االقتصادٌةاتها للدول الحرٌة فً تنظٌم عالق حوٌمن بعضهاب االتصالموضوعٌا فً 
قانونٌة محددة ترتب  التزاماتتم عن طرٌق إبرام معاهدات دولٌة تنشا  نها وهو ماٌفٌما ب

 ( 2)على مخالفتها المسإولٌة الدولٌة.

وتهدؾ معظم المعاهدات الدولٌة االقتصادٌة إلى إزالة القٌود التً تضعها الدول  
ي إلى عرقلة المجرى الطبٌعً د، والتً تإبالوسابل المختلفة على تجارتها الخارجٌة

الحر للعمال و لرإوس األموال  االنتقالداخلٌا و خارجٌا وإلى إعاقة  االقتصادٌةللنشاطات 
وفقا للمذهب الرأسمالً اللٌبرالً الذي مازال ٌحكم مجمل العالقات االقتصادٌة الدولٌة رؼم 

 كل االنتقادات الموجهة إلٌه.

دول البٌن مجموعة الدول الرأسمالٌة و بٌن  االقتصادٌةإن التفاوت الضخم فً القوة  
الدولٌة المعاصرة  االقتصادٌةلل الذي تعانً منه العالقات خٌعد من أهم مظاهر ال النامٌة

التصوٌت عن قرار الجمعٌة عن  وامتنعت اعترضتفمجموعة الدول الرأسمالٌة مثال التً 
للدول تمثل  االقتصادٌةالواجبات وق وـاق الحقـدار مٌثـق بإصـدة المتعلـالعامة لألمم المتح

من  %70التً أٌدت القرار تمثل نامٌة دول الالمن التجارة العالمٌة فً حٌن أن  5669%
 ( 3)مجموع سكان العالم.

فالدول الرأسمالٌة تحتكر السوق العالمٌة و تخصصه للقواعد التً تضعها لتحقٌق  
إلى إقامة نظام  ةسٌادتها ونتٌجة لذلك فإن الدعو استمرارٌةمصالحها الخاصة و ضمان 

دولً جدٌد التً شنتها الدول النامٌة لم تكتسب بعد الصفة القانونٌة الوضعٌة نظرا  اقتصادي
كما أن  ،الٌة الؽربٌة على المبادئ التً ٌقوم علٌها هذا النظام الدول الرأسم العتراض
و التً  ،السلعٌة التً تضم مجموعات المصدرٌن و المستهلكٌن لسلعة معٌنة االتفاقات

                                                        
،دار النهضة 1ط –المبادئ الكبرى والنظام الدولً الجدٌد  -الحقوق والواجبات الدولٌة فً عالم متؽٌر -إبراهٌمعلً  (1)

 .115ص. .1997القاهرة ،العربٌة
 .37ص.  .1988-القاهرة  – اآلدابمكتبة  –اإلقلٌمٌة  الدولٌة المنظمات –لم عتحازم محمد  (2)

(3) 
I. seidi-Hohenueldern, International Economic law, in: RCADI 1986 ,3 Note 15, P.     
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تستهدؾ تثبٌت أسعار السلع و المواد األولٌة التً تعتمد علٌها اقتصادٌات العدٌد من دول 
  (1)نها تخالؾ قانون العرض و الطلب.العالم لم ٌصادفها سوى نجاح محدود أل

إلى األخذ بنظام  االشتراكًوعملت التؽٌٌرات األخٌرة ال سٌما سقوط المعسكر  
 نبروتونطاق دور مإسسات  اتساعالسوق وهو ما ظهر خالل دورة أورجواي و  اقتصاد

الحر وهو ما ٌفرض على هذه  االقتصادوودز فً توجٌه كافة الدول النامٌة لألخذ بمبادئ 
 .اقتصادٌةالدول تحدٌات كبٌرة و خاصة فً ضوء ما تعانً منه الدول من صعوبات 

 التوزٌع العادل لعائدات النشاط التجاري الدولً وظٌفة :الفرع الثالث

التقلٌدٌة فً التبادل التجاري الدولً إلى إقامة نوع من تقٌٌم العمل  النظرٌةتإدي  
بمستقبل الدول  اعتبارالدولً فً إطار رأسمالً ٌهتم أساسا باإلنتاجٌة و تكالٌفها دون أي 

ؼٌر الصناعٌة ذلك أن معدالت التبادل التجاري الدولً تتجه إلى خدمة مصالح الدول التً 
الً وتعتمد أساسا فً صادراتها على السلع المصنوعة على قت فً طرٌق النمو الرأسمبس

تاج و تصدٌر الحاصالت الزراعٌة حساب مصالح الدول النامٌة التً تتخصص فً إن
إلى الدول الؽنٌة و الدول النامٌة و الفجوة بٌن اتساعالمواد األولٌة وهو ما ٌإدي إلى تزاٌد و

المعامالت التجارٌة  فً إرساء قواعدعجز هذه األخٌرة عن المشاركة الفعلٌة  استمرار
 ( 2)الدولٌة.

إال أن إدراك الدول النامٌة ما وقع علٌها من مظالم فً عملٌات التبادل التجاري  
 باعتبارها الدولً،رؼم أهمٌتها القصوى بالنسبة لها فً ضوء الظروؾ الدولٌة المعاصرة،

المخرج الوحٌد من دابرة الفقر و التخلؾ، قد جعلها تثور على القواعد القانونٌة التً أدت 
شعار التجارة بدال من (إلى قٌام األوضاع المذكورة ولذلك رفعت الدول النامٌة 

التنمٌة لن تكلل بالنجاح  لبعد أن تبٌن لها أن مجهوداتها من أج(  trade not aid))المعونة
برامج المساعدات المالٌة وإنما من خالل تحرٌر التجارة الدولٌة من المبادئ  على باالعتماد

ولقد طالبت الدول النامٌة  )3(.قانون الدولً للتجارة الدولٌةاللٌبرالٌة التً تمثل عامة ال
باتا لما تصدره من مواد أولٌة ثم تبلورت مطالبها بعد ذلك بإقامة نظام ثبؤسعار أكثر عدالة و

ٌق الفجوة التً تفصل بٌن الدول الصناعٌة المتقدمة و الدول ضٌدولً جدٌد ٌكفل ت اقتصادي
 النامٌة وهو ما سنعرض له فً حٌنه.

وتعترؾ الدول الرأسمالٌة الؽربٌة بؤهمٌة المعالجة الجادة لمشكالت التبادل التجاري  
العدل لعابدات الدولً بوصفها أمور حٌوٌة تهم شعوب العالم كله، ولكنها ترى أن التوزٌع 
على  باالعتمادالتبادل التجاري ٌمكن أن ٌتحقق من خالل المساعدات المالٌة المباشرة ولٌس 

 قوانٌن السوق. تطبٌقإجراءات تعرقل 

                                                        
(1) 

E.U, peters Mann, International Economic order, RCADI 1986 ,3 Note 15, P.     
 و مابعدها. 33ص,الدولً ،ؼٌر منشور االقتصاديأصول القانون , أحمد صادق القشٌري (2)
القننننننناهرة  ،دار السنننننننعادة للطباعنننننننة ،والمتخصصنننننننة المنظمنننننننات الدولٌنننننننة اإلقلٌمٌنننننننة لم،تعنننننننمحمننننننند حنننننننازم  (3)

 ومابعدها. 16ص.  ،2005
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فً تحقٌق بعض المكاسب على صعٌد القانون  دونجحت الدول النامٌة فً هذا الصد 
 االتفاقمعممة أوال فً إطار الدولً الوضعً المعاصر حٌث تم إدراج نظام األفضلٌات ال

  (1)الجمركٌة و التجارة. ةفٌللتعرالعام 

بٌن السوق األوروبٌة المشتركة  1975لوسً المبرمة سنة  اتفاقٌةثم فً إطار  
 .بعض الدول النامٌةو

مطالب الدول النامٌة فً الحصول على أسعار عادلة و مجزٌة لما  اعتمدتكذلك فقد  
  (2).اقتصادٌاتهاتصدره من مواد أولٌة تعتمد علٌها 

تبقى هذه  )3(،السٌبة االقتصادٌةو فً التمتع بمعاملة تفضٌلٌة تعوضها عن ظروفها  
وال تإثر فً جوهر النظام  المكاسب ال تحقق الؽاٌة التً تسعى لها الدول النامٌة،

ل التنازالت التً قبلت الدول الؽربٌة ٌالدولً الوضعً و إنما تعتبر من قب االقتصادي
الرأسمالٌة تقدٌمها للدول النامٌة فً ظل ظروؾ دولٌة معٌنة وهو ما سنتعرض له فً 

 الالحقة.حلنا امر

 المطلب الرابع

(4)دولًالقتصادي الالنظام اآثار 
 

انقسام العالم  أهمهاكثٌرة السٌما السلبٌة منها لعل  ثارآكان للنظام االقتصادي السابد  
عن  األولىاالستعمارٌة ألنها المسإولة  األنظمةفقٌر وؼنً وظهرت النزعة لتصفٌة  إلى

م الفقر وتدهور الحالة االقتصادٌة واالجتماعٌة ظعن تعا أٌضاهذا الوضع والمسإولة 
 :الثالث وسنتطرق لذلك فً فروع ثالث تالٌةلشعوب دول العالم 

 نظام اقتصادي غٌر عادل :األولالفرع 

أدت العوامل واألنظمة االقتصادٌة السابق ذكرها إلى آثار ونتابج كارثٌة على الدول  
أدت األوضاع االقتصادٌة حٌث  ً وعالم فقٌرنؼلم بوجود عا النامٌة وتتمثل فً مجموعها

بشعة فهناك هوة واسعة بٌن الدول من حٌث الؽنى والفقر  التً سبق سردها إلى صورة
وهناك نقص فً التخطٌط والتدخل من جانب السلطات الدولٌة وٌظهر ذلك بوضوح مثال فً 

من الناتج  %80من سكان العالم تحصل على  %25أن الدول الصناعٌة والتً تمثل قرابة 
 %20ن سكان العالم تحصل على م %75العالمً فً حٌن أن الدول النامٌة وٌمثل سكانها 

رحٌل الدول  و تسبب كل ذلك فً خلق مشاكل كبٌرة للدول الفقٌرة و خلؾ ,من هذا الناتج

                                                        
(1) 

G.A.T.T,art , XXXVI, 8, for non-reciprocical treatment. 
(2) 

GATT.art : XXXVII (02) (A). 
(3) 

GATT. Decision of November           
 .25.)المرجع السابق(، ص ,للتنمٌة )دراسة فً النظرٌة والتطبٌق( الدولًاالقتصادي  عماد حبٌب، (4)

عبنننننند الواحنننننند محمنننننند الفننننننار، طبٌعننننننة القاعنننننندة الدولٌننننننة االقتصننننننادٌة فننننننً ظننننننل النظننننننام النننننندولً القننننننابم، دار   
 .12ص. ، 1985، ةالقاهر ة،النهضة العربٌ
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 االستعمارٌة أوضاعا سٌبة الزالت تسبب مشاكل ال حصر لها وأنشؤ أجهزة إدارٌة اقتصادٌة
ب المستعمرة وعمل على تحطٌم الوحدة الثقافٌة والفكرٌة للشعو اتتالءم مع احتٌاجاتهال 

االستثمارٌة الكبرى  الدول للنشاط االقتصادي الدولً ٌجعله ٌحقق مصالح اوأرسى بناء
الصناعة الؽربٌة وتحدد  الدول وجعل الدول النامٌة تنتج مواد أولٌة أساسٌة زراعٌة تحتاجها

أسعارها فً الدول الكبرى ودون وجود هٌاكل اقتصادٌة أو علمٌة قوٌة تسمح بتقدم هذه 
ول فً المجال االقتصادي أو استفادتها من التجارة الخارجٌة، وحتى إن وجدت صناعات الد

  (1) فإنها تكون بٌد الدول الكبرى

 األمم المتحدة وتصفٌة االستعمار :الفرع الثانً

الجمعٌة العامة لألمم المتحدة سنة  تالحظ االستعماربعد إصدارها لقرار تصفٌة  
بعد إصدارها لقرار تصفٌة االستعمار أن هناك عوامل تعطل عملٌة تصفٌة  1960

االستعمار وشكلت لجنة لبحث هذه المشكلة وقدمت تقرٌراً أكد على أن المصالح االقتصادٌة 
المتصلة األجنبٌة تعمل على تؤٌٌد القوى االستعمارٌة وتشجٌعها، وتبرز أهم المشاكل 

 :هً  باالستعمار فً الدول النامٌة

 مشكلة التحرر السٌاسً واالقتصادي. -
 مشكلة عدم االستقرار السٌاسً والتدخل األجنبً. -
 مشاكل بناء الدولة واألمة. -
 مشاكل بناء الهٌاكل االقتصادٌة الضرورٌة للدولة. -

  النظام االقتصادي الدولً والطبقٌة :الفرع الثالث

ع ــالفقر المشكلة األساسٌة الناتجة عن النظام االقتصادي الدولً بالوضر ـٌعتب 
المذكور، وهو العامل المشترك بٌن الدول النامٌة فؤؼلبٌة سكانها ٌعٌشون فً فقر مدقع 
وسوء التؽذٌة والجهل، ومتوسط الدخل الفردي فً الدول النامٌة أقل من مابة دوالر فً 

 السكانً وتزاٌد األمراض. ظاالكتظاالعام، إضافة إلى تزاٌد 

كما أن االستعمار مزق الوحدة االجتماعٌة لمعظم سكان الدول النامٌة وأدى ذلك  
 التفاوت أو الطبقٌة إلى تزاٌد ظاهرة العنؾ والجرابم.

وٌظهر التفاوت بٌن الدول الؽنٌة والدول النامٌة جلٌا فً عدة عوامل أخرى لعل  
والتقدم العلمً  العلمً والتكنولوجً بٌنهما حٌث أن التطور أهمها االختالؾ الكبٌر فً التقدم

ٌفوق بكثٌر أضعاؾ ما بلؽته  1960رة بعد قٌام الثورة التكنولوجٌة سنة االذي بلؽته الحض
 ( 2)البشرٌة خالل الستة آالؾ عام السابقة علٌها.

                                                        
 .15.، ص1992القاهرة،  جمعة، القانون الدولً االقتصادي المعاصر، دار النهضة العربٌة،حازم حسن ( 1)

، 2006 ة، القاهرأبو المجد للطباعة بالهرم ر، دافً العالقات االقتصادٌة الدولٌة ت، محاضراديـد ه الصعٌـعب  
 .14 .ص

(2) 
Actes du colloque international d’Alger       D I  et développement, OPU. 1976. P. 21. 
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عتماد وأسوأ ما ترتب على التقدم العلمً خاصة بعد تحرر الدول النامٌة هو تقلٌل ا 
الدول الؽنٌة على المواد األولٌة الواردة من الدول النامٌة وإنتاج البدابل الصناعٌة من ألٌاؾ 
مختلفة مما ترتب عنه تقلٌل حصة الدول النامٌة من التجارة الدولٌة، فقد بلؽت حصتها سنة 

، فحركة التجارة الدولٌة ضد %1775إلى  1970وانخفضت سنة  %30نسبة  1950
وبالتالً أصبح ، ل النامٌة فهً تصدر مواردها لتحصل على بضابع مصنوعةمصالح الدو

 من الضروري إٌجاد نظام اقتصادي جدٌد أكثر عدالة.
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 ًـــــالمبحث الثان

 دولًادي الــام االقتصــور النظـــتط

له جذور تارٌخٌة قدٌمة، ومن ثم فمن المناسب، فً  دولًإن النظام االقتصادي ال
بلمحة تارٌخٌة موجزة نتتبع من  ،ان نمهد لدراسة هذا النظام فً مفهومة المعاصر ،نظرنا

 خاللها مراحل التطور المختلفة التً مر بها النظام االقتصادي العالمً .

 وتطورت عبرشهدت التجارة الدولٌة منذ بداٌة العصور الحدٌثة تؽٌرات هامة و  
وقبل ظهور الدولة القومٌة كان األفراد  اإلقطاعًمراحل تطورها المختلفة ففً ظل النظام 

هم الذٌن ٌقومون بعملٌات التبادل االقتصادي الدولً من خالل أسواق خاصة ووفقا لعادات 
تدخل ٌذكر من جانب السلطة العامة ودون التقٌد بؤٌة  أيٌدا عن وتقالٌد اتبعها التجار بع

عن االهتمام بمسابل التبادل آنذاك  واألمراءحدود سٌاسٌة نتٌجة النصراؾ الملوك 
االقتصادي مع الخارج ومع مرور الوقت تحولت العادات والتقالٌد السابقة إلى قواعد عرفٌة 

ن القول أن قانون التجارة رٌة خاصة، وٌمكالسلطات العامة وطبقتها محاكم تجا أقرتها
فً تلك الفترة على أساس احترام مبدأ حرٌة التعاقد وحرٌة انتقال  كان ٌقومالدولً 

 وأخٌراالتً تضعها النظم القانونٌة الداخلٌة  األشخاص والسلع والتحرر من القٌود الجامدة
الوضع  هذا ولقد نتج عن، لتجارٌة وفقا العتبارات العدالةعلى أساس تسوٌة المنازعات ا

 هذا.حتى ٌومنا  ةخاص أهمٌةظهور قواعد ومفاهٌم الزال بعضها ٌكتسب 

وظهور  اإلقطاعًالنظام  لزوال ولقد تؽٌرت هذه الصورة تؽٌٌرا جوهرٌا نتٌجة 
الدولة القومٌة األوربٌة التً تسعى لتحقٌق مصالحها القومٌة الذاتٌة، وتتمسك بمفهوم مطلق 

 ( 1)للسٌادة الوطنٌة.

وفً مرحلة االنطالق فً طرٌق النمو الرأسمالً السرٌع أشتد التنافس بٌن الدول  
إوس األوربٌة فً البحث عن أسواق تجارٌة لتصرٌؾ منتجاتها الصناعٌة واستثمار ر

الالزمة  األولٌةعلى المناطق الؽنٌة بالخامات والمواد  فً الوقت نفسهأموالها وفً السٌطرة 
تعزٌز نفوذ تلك الدول ونجاحها فً بسط  إلى أدىالذي  األمرالزدهار الصناعة وهو 

له آثار بعٌدة المدى فً تارٌخ العالقات  تسلطانها على أؼلب شعوب العالم على نحو كان
 ( 2).معروؾهو  الدولٌة كما

عصر الحرٌة االقتصادٌة، وتعدد  إنهاءاندالع الحرب العالمٌة األولى إلى  أدىو 
انسٌاب التجارة الدولٌة نتٌجة لتضارب السٌاسات الوطنٌة وسعً  دون العوابق التً تحول

 ( 3)جراءات مختلفة لحماٌة مصالحها االقتصادٌة الخاصة. .إلكل دولة 

                                                        
 .48ص.  .1987القاهرة  فً عالم متؽٌر،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، االنحٌازحركة عدم  -محمد نعمان جالل (1)

(2) 
Alain Pellet : Le Droit International du développement (P.U.F) que sais je .1977. P. 51. 

(3) 
Charles Chaumont , Cours général de D.I, R.C.A.D.I – 1970 – T.1. P. 13. 
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العوامل االقتصادٌة من أهم أسباب اندالع الحرب العالمٌة الثانٌة مما جعل انت وك 
األمم المتحدة تولٌها أهمٌة بالؽة عقب انتهاء الحرب وذلك بالتركٌز على فكرة التعاون 
الدولً كؤساس لحل المشكالت االقتصادٌة الدولٌة وذلك من خالل إنشاء منظمات دولٌة 

ؾ مع المنظمة األم وتتحمل عن هذه األخٌرة المسإولٌة متخصصة تقوم بالتنسٌق واإلشرا
 ( 1)االقتصادٌة.األساسٌة فً المسابل 

المتحدة قد تبنى فكرة التعاون الدولً فً المجاالت  األمممٌثاق  أن لنا ٌتضحهكذا و 
وشرط أساسً لتثبٌت دعابم السلم الدولً وإقراره وإزالة أسباب  االقتصادٌة كوسٌلة

ن هذا الهدؾ كان محل اهتمام دول الحلفاء حتى قبل انتهاء الحرب أوالواقع  ،الحروب
 العالمٌة الثانٌة.

نتٌجة للتطورات الطبٌعٌة التً عرفها العالم ككل،  ٌعد النظام االقتصادي الحدٌثأن  
بؤربع مراحل  حسب تحلٌلنا ومتابعتناوعلى هذا األساس مر هذا النظام االقتصادي 

 كما ٌلً: أربعة مطالب ًتعرضنا إلٌها ف (2).تارٌخٌة

 1973مرحلة نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة حتى سنة  :المطلب األول 

  1990حتى بداٌة  1974مرحلة من  :المطلب الثانً 

 إلى القرن العشرٌن 1991مرحلة ما بعد  :المطلب الثالث 

 ذلك فٌما ٌلً: وسنتعرض لكلمرحلة فشل مإتمر سٌاتل وما بعده  :المطلب الرابع 

 األولالمطلب 

 3791 حتى سنةة األولى الممتدة من نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة ــالمرحل

 ،حل بداٌة من تؤسٌسهومر عبر عدة مرا ،نشؤتهتطور النظام االقتصادي الدولً منذ  
بتعدٌله مما ادى لتذمر الدول النامٌة ومطالبتهم ،وتحكمه فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة 

 :وسنتطرق لكل ذلك فً الفروع الثالث التالٌة

 تأسٌس النظام االقتصادي الدولً  :األولالفرع 

دولة لحضور  44وجهت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة الدعوة إلى  1944فً عام  
وذلك لوضع األسس الجدٌدة التً ٌجب ان ٌقوم  ،مإتمر دولً تحت إشراؾ األمم المتحدة

علٌها التعاون االقتصادي الدولً فً فترة ما بعد الحرب وقد انتهى هذا المإتمر بإقرار 
اتفاقٌتٌن إلنشاء صندوق النقد الدولً والبنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر. وفً أعقاب الحرب 

تمر دولً للتجارة والعمل لتحرٌر وجهت الوالٌات المتحدة أٌضا الدعوة لمإ 1945فً عام 
التجارة الدولٌة من كافة القٌود المفروضة علٌها، وإنشاء منظمة دولٌة جدٌدة تضطلع بهذه 
المسإولٌة وقد عقد هذا المإتمر تحت إشراؾ المجلس االقتصادي واالجتماعً التابع لألمم 

                                                        

 (1) 
Charles Devisscher Théories et réalités en D.I.P A. Pedone 1970. 4

éme
 édition. P. 07.  

 .229ص. -1982-دون ذكر الطبعة-مكتبة عٌن شمس-القاهرة -دراسة تحلٌلٌة- التنمٌة االقتصادٌة ,علً لطفً (2)
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هٌبة دولٌة للتجارة " بوضع "مٌثاق هافانا بإنشاء  1948المتحدة، وانتهت أعماله فً عام 
ونظرا لفشل هذا المٌثاق فً الحصول على التصدٌقات الالزمة لدخوله إلى حٌز النفاذ فقد 
عمل المجلس االقتصادي واالجتماعً على إزالة العوابق التً تحول دون انسٌاب التجارة 

جمركٌة " االتفاقٌة العامة للتعرٌفة الجهوداته فً هذا الخصوص إلى إبرامالدولٌة وأدت م
ق علٌه بعد ذلك اسم" منظمة والذي أطل 1947والتجارة " الذي تم التوقٌع علٌها سنة 

 ( 1)" .الجات

وٌشكل التنظٌم السابق جوهر اإلطار القانونً للعالقات االقتصادٌة الدولٌة المعاصرة  
. فصندوق النقد الدولً ٌستهدؾ من بٌن أمور عدة تحقٌق ثبات أسعار الصرؾ على نحو 

من االتفاقٌة  4س مدى القدرة التنافسٌة لكل دولة فً مجال التجارة الدولٌة ) المادة ٌعك
المنشبة للصندوق ( والعمل على إزالة القٌود على المدفوعات الجارٌة بٌن الدول األعضاء 

( وتقدٌم التسهٌالت المالٌة للمساعدة فً تصحٌح االختالل الطارئ فً موازٌن 8) المادة 
( مع االعتراؾ بسلطة الدولة فً فرض قٌود على 5األعضاء ) المادة  مدفوعات الدول

( وبحق كل دولة فً إتباع السٌاسة 7حرٌة تحوٌل رإوس األموال إلى الخارج ) المادة 
النقدٌة الداخلٌة التً تشاء وصوال إلى األهداؾ االقتصادٌة المتفق علٌها فً تحقٌق 

بات األسعار ) المادة األولى ( وال شك فً ان تقٌد االستخدام الكامل والتنمٌة االقتصادٌة وث
الدول األعضاء بااللتزامات الواردة المنشبة لصندوق النقد الدولً ٌكفل تنظٌم التعاون 

 الدولً فً مجال السٌاسة النقدٌة الدولٌة .

أما البنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر فهو ٌستهدؾ بصفة أساسٌة تدعٌم الحركة الدولٌة  
رإوس األموال الخاصة، وتقدٌم القروض طوٌلة األجل للدول األعضاء لمساعدتها  النتقال

على إعادة تعمٌر اقتصادٌاتها التً خربتها الحرب، أو تطوٌر اقتصادٌاتها المتخلفة وتكتسب 
 هذه المإسسة أهمٌة خاصة فً ضوء األبعاد الحالٌة لمشكلة التخلؾ االقتصادي.

ع القواعد العامة واإلجراءات الالزمة لتحرٌر أما منظمة الجات فهً تقوم بوض 
التجارة الدولٌة على أساس عدم التمٌٌز بٌن الدول األعضاء وذلك من خالل العمل على 
تخفٌض التعرٌفات الجمركٌة وعلى إزالة كافة العوابق التً تحول دون انسٌاب التجارة 

 ( 2)الدولٌة. 

 تحكم النظام االقتصادي الدولً فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة  :الفرع الثانً

من الواضح ان النظام االقتصادي الدولً الذي وضعت أسسه فً أعقاب الحرب  
العالمٌة الثانٌة قد حقق نموا اقتصادٌا عالمٌا بمعدالت كبٌرة، وأدى إلى التوصل إلى 

الحرب وإلى أنواع من المعرفة  مستوٌات إنتاج كان من المستحٌل التفكٌر فٌها قبل
فً الوقت  –ولكن من الواضح كذلك أن هذا النظام قد أدى  ،التكنولوجٌة التً أدهشت العالم

إلى تزاٌد الهوة التً تفصل بٌن العالم المتقدم والعالم النامً، وهو األمر الذي ٌبرر  –ذاته 

                                                        
 .14. ص. 1966المنظمات الدولٌة )دراسة نظرٌة و تطبٌقٌة(، دار النهضة العربٌة، القاهرة  راتب،عابشة  (1)

(2) 
Bruno Oppetit, Droit du Commerce International. P.U.F.Themis –       
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ٌعبر عن المصالح  –المٌة ورؼم انتسابه إلى الع –النظام االقتصادي الدولً  القول بان
الخاصة لحفنة قلٌلة من الدول تتمثل فً الدول الرأسمالٌة الؽربٌة التً تحتكر السوق العالمٌة 
وتخضعه للقواعد الفنٌة والقانونٌة التً تضعها لتحقٌق مصالحها الذاتٌة وضمان استمرار 

 تفوقها.

بؤقطابه ومكوناته  (1)مًحٌث شهدت تلك المرحلة بداٌة تكون النظام االقتصادي العال 
وآلٌاته فمن ناحٌة القطبٌة انقسم االقتصاد العالمً إلى قطبٌة ثنابٌة من ناحٌة األنظمة 
االقتصادٌة حٌث أصبح هناك النظام الرأسمالً بؤتباعه والنظام االشتراكً بؤتباعه والعالم 

االقتصادٌة بٌن االثنٌن عبر المتقدم والعالم النامً وعالم األؼنٌاء والفقراء مع اتساع الهوة 
االتجاه واضحا إلى قٌام نظام اقتصادي عالمً  بالتالً الزمن ومن ناحٌة المكونات، فقد ظهر

وأنشا له صندوق النقد الدولً  (IMF)ٌتكون من ثالثة مكونات هً النظام النقدي الدولً 
لً وأنشا له البنك والثانً هو النظام المالً الدو 1947وبدأ مزاولة نشاطه عام  1944عام 

أما الثالث فهو النظام  1946جوٌلٌة  25وبدأ أعماله رسمٌا فً  1944عام  (WB)الدولً 
التجاري الدولً الذي لم ٌكتمل فً تلك المرحلة واقتصر فقط على إنشاء سكرتارٌة الجات 

(GATT)  مع االتفاق على إجراء مفاوضات متعددة األطراؾ سمٌت بجوالت  1947عام
لم ٌكتمل النظام التجاري الدولً إال فً المرحلة الثالثة من تطور النظام االقتصادي الجات و

 1994وإتمام توقٌع مراكش عام  أورجوايالعالمً فً منتصؾ التسعٌنات بانتهاء جولة 
 ( 2).1995وإنشاء منظمة التجارة العالمٌة فً أول جانفً 

لمبدأ  –فً مٌدان العالقات االقتصادٌة الدولٌة  –ونتٌجة لذلك فقد استمرت الؽلبة  
االقتصاد الحر الذي كان سابدا خالل القرن التاسع عشر وقت ان كانت الدول الرأسمالٌة 

الجماعة الدولٌة .وكما سبق وان أشرنا، فإن مبدأ االقتصاد الحر  –وحدها  –الؽربٌة تكون 
زالة مختلؾ أنواع القٌود التً ٌفترض إطالق حرٌة انتقال العمال ورإوس األموال وإ

تضعها الدول على تجارتها الخارجٌة كحرٌة المعامالت االقتصادٌة الدولٌة على أساس مبدأ 
عدم التمٌٌز ومبدأ التكافإ مراعاة لمبدأ المساواة فً السٌادة بٌن الدول مع مالحظة ان حرٌة 

الدولة األولى  عمال عن طرٌق األخذ بشرط قالمعامالت االقتصادٌة الدولٌة تتحق
 . ( 3)بالرعاٌة

الذي ٌتسم  –هذا التنظٌم القانونً للعالقات االقتصادٌة الدولٌة  أنمن الواضح  
 ال ٌراعً حقابق الحٌاة الدولٌة . –بالشكلٌة 

إذ إن معدالت التبادل التجاري الدولً تسٌر فً اتجاه ٌخدم مصالح الدول الؽربٌة  
ٌة ولم ٌكن فً وسع هذه الدول ان تثور على هذه الصناعٌة وٌضر بمصالح الدول النام
كانت مجرد مستعمرات تابعة لإلمبراطورٌات  أناألوضاع المجحفة بمصالحها وقت 

                                                        
-1992-الطبعةدون ذكر -جامعة القاهرة-رسالة دكتوراه-مبدأ التمٌٌز التعوٌضً للدول النامٌة-أحمد أبو العالء (1)

 .346-345ص.
(2)

 S.F.D.I, Colloque d’Aix-en-Provence 1973, pays en voie de développement et 

transformation du D.I, A.pedone 1974. P.   
(3) 

Milan Sahovic, Influence des Etats nouveaux sur la conception du D.I. AFDI .1966. P. 22. 
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فإن حصول العدٌد من دول العالم الثالث على استقاللها  ،كذلك ،االستعمارٌة الكبرى
اط اقتصادٌات العدٌد السٌاسً لم ٌكن من شانه تؽٌٌر األوضاع السابقة نتٌجة الستمرار ارتب

 من هذه الدول بالمجتمع الؽربً الرأسمالً.

   تذمر دول العالم الثالث من النظام االقتصادي الدولً :الفرع الثالث

الشك فً ان إدراك دول العالم الثالث المظالم الواقعة علٌها فً المعامالت  
واقتناعها بؤن قواعد النظام االقتصادي الدولً المعاصر تعتبر عقبة أمام  ،االقتصادٌة الدولٌة

 ،نموها االقتصادي قد جعلها تثور على هذا النظام الذي أدى إلى قٌام األوضاع المذكورة
وتطالب بإقامة " نظام اقتصادي دولً جدٌد " أكثر عدالة وٌكفل فً ذات الوقت تضٌٌق 

 صناعٌة المتقدمة والعالم النامً .الفجوة التً تفصل بٌن الدول ال

والواقع أن المطالبة بإقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد هً نتٌجة لنشاط حركة تصفٌة  
والتً أدت إلى ظهور عدد كبٌر من الدول الجدٌدة تعانً من  ،االستعمار فً الستٌنات

هذا  (1)الدولٌة.التً كان لها ابلػ األثر على العالقات االقتصادٌة  ،مشكلة الفقر والتخلؾ
مصطلح " النظام االقتصادي الدولً الجدٌد " قد  أنإلى –فً هذا الصدد  –وتجدر اإلشارة

فً وثٌقتٌن تقدمت بهما مجموعة من الدول األفرٌقٌة  1962استخدم ألول مرة فً عام 
واألسٌوٌة إلى الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بمناسبة مناقشة " مبادئ القانون الدولً المتعلقة 

 ( 2)بالعالقات الودٌة والتعاون بٌن الدول".

ا أن المطالبة بإقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد ال تقتصر على المجال االقتصادي كم 
وإنما تستهدؾ فً الحقٌقة خلق إطار ٌكفل للدول النامٌة حسن الدفاع عن مصالحها السٌاسٌة 

وتقوٌة مركزها فً العالقات الدولٌة عموما وتؤكٌدا لذلك فقد صدر عن  ،واالقتصادٌة معا
 لخاص بإقامة نظام إعالمً عالمً جدٌد.الٌونسكو اإلعالن ا

والواقع أن القانون الدولً العام ٌعترؾ بحق كل دولة فً اختٌار النظام االقتصادي  
واالجتماعً الذي تراه كفٌال بتحقٌق تنمٌتها. وذلك طالما تستطٌع الدولة الوصول إلى هذه 

ل األخرى. ولكن نظرا الؽاٌة باالعتماد على مواردها الذاتٌة ودون المساس بحقوق الدو
لضعؾ التموٌل الداخلً فً الدول الفقٌرة فإن هذه األخٌرة تسعى جاهدة إلقرار حق 

لها فً الحصول على مساعدات اقتصادٌة فً صورة مساعدات مالٌة مباشرة أو  موضوعً
 تفضٌلٌة تعوضها عن ظروفها االقتصادٌة السٌبة. فً صورة معاملة

وخاصة منذ نهاٌة  –قتصادٌة للدول النامٌة اعتبر ورؼم أن تقدٌم المساعدات اال 
من األدوات الفعالة للسٌاسة الخارجٌة لعدٌد من الدول الؽنٌة، فان  –الحرب العالمٌة الثانٌة 

هذه األخٌرة ترفض االعتراؾ بوجود التزام قانونً ٌفرض علٌها تقدٌم هذه المساعدات هذا 

                                                        
(1) 

Claude Albert Colliard, Institutions des relations internationales, DALOZ -1978. P. 51. 
(2) David Wight Nan  l'intérêt du développement du tiers monde pour l’économie des pays 

industriels  Document d’information No.   du centre de l’information économique et 

sociale de L’ONU  P      
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قطع هذه  أنالعدل الدولٌة قد أوضحت محكمة  أنومن الجدٌر بالذكر فً هذا الخصوص 
  (1)المساعدات ال ٌعد نوع من التدخل فً الشإون الداخلٌة للدولة ٌدٌنه القانون الدولً.

فمن المالحظ ان كافة صور المساعدات االقتصادٌة الخارجٌة تتسم  ،وعلى أٌة حال 
أساسا بطابع سٌاسً واضح وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولٌة حٌنما الحظت أن استمرار 

كان مرهونا بإقرار الربٌس األمرٌكً لتصرفات هذه  االمساعدات األمرٌكٌة لنٌكاراجو
  ( 2)الدولة ".

للقانون الدولً العام المعاصر،ٌبدو أن الخالؾ بٌن وفً ضوء الطبٌعة الخاصة  
الدول الؽربٌة الرأسمالٌة والدول النامٌة حول النظام االقتصادي العالمً الجدٌد ال ٌتؤتى 
حسمه إال بطرٌق المفاوضة واالتفاق الذي ٌكفل تحقٌق التوازن المشروع بٌن مختلؾ 

ٌدعو للتفاإل بالنظر للتفاوت الضخم المصالح الدولٌة المتعارضة . ؼٌر ان هذا الوضع ال 
بٌن الدول الؽربٌة الرأسمالٌة والدول النامٌة من حٌث النفوذ السٌاسً والقوة االقتصادٌة 

 وسٌكون لنا تفصٌل الحق لهذا الموضوع فً الفصول التالٌة .

وتجدر اإلشارة فً هذا الصدد إلى ان صدور اإلعالن الخاص بإقامة نظام اقتصادي  
بالتوافق ) أي بدون اعتراض( ال ٌنهً الخالؾ بٌن الدول النامٌة والدول  دولً جدٌد

ألن هذا التوافق ال ٌعبر عن مضمون حقٌقً.  ،الرأسمالٌة الؽربٌة حول هذا الموضوع
وعلى سبٌل المثال فقد صرحت الحكومة األلمانٌة االتحادٌة بمناسبة إقرارها لإلعالن 

صادي الدولً الجدٌد المقترح ما ٌمنع التفاعل الحر أنها ترى فً النظام االقت –المذكور 
 .آللٌات السوق

على ترتٌب األوضاع االقتصادٌة التً سادت العالم بعد الحرب مما سبق وقد لوحظ  
العالمٌة الثانٌة أن الدول الرأسمالٌة المتقدمة تسٌطر على الدول النامٌة وتعمل على استؽالل 
ثرواتها وتجلت العالقات بٌنهما فً حصول األولى على المواد األولٌة التً تنتجها الثانٌة 

التالً فإن معدل التبادل الدولً فً صالح األولى دابما وكانت بؤسعار أو أثمان ؼٌر عادلة وب
سٌطرة الدول الرأسمالٌة المتقدمة على عملٌات اإلنتاج والنقل والتوزٌع لكثٌر من المواد 
األولٌة فً ذلك الوقت بجعل تلك الدول تستحوذ على الجزء األكبر من الفابض االقتصادي 

 الذي ٌتولد من الدول النامٌة.

احٌة أخرى ٌالحظ أن الدول الرأسمالٌة المتقدمة قد استحوذت على نصٌب ومن ن 
األسد فً حصص كل من صندوق النقد الدولً والبنك الدولً، ولما كان الوزن النسبً لكل 
عضو فً إدارة هذه المنظمات متوقؾ على نصٌبه فً مجموع حصصها فإن ذلك جعلها 

دولٌتٌن وحصلت النصٌب الكبٌر من التموٌل تسٌطر تقرٌبا على إدارة هاتٌن المنظمتٌن ال
المتاح منهما فً حٌن حصلت الدول النامٌة على النصٌب األقل بل إن الدول المتقدمة ظلت 

                                                        
(1) Guy de la charrière  l’influence de l’inégalité de développement des Etats sur le D.I., 

R.C.A.D.I, T 2, 1973. 
(2) 

W- Friedman  De l’efficacité des institutions internationales  A  colin       P      
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لمدة طوٌلة ترفض بإصرار إعادة النظر فً توزٌع حصص األعضاء فً كل من البنك 
 ( 1)والصندوق.

دولٌة المكونة للنظام على تلك الترتٌبات االقتصادٌة الخلال وقد لوحظ أٌضا  
االقتصادي العالمً فً ذلك الوقت حٌث كان صندوق النقد الدولً ال ٌضم فً عضوٌته إال 
رومانٌا وٌوؼسالفٌا والمجر وبولندا بٌنما كانت رومانٌا وٌوؼسالفٌا والصٌن فقط هم 

وال شك أن استمرار ؼٌاب دول  ،األعضاء فً البنك الدولً من دول المعسكر االشتراكً
لمعسكر االشتراكً كان ٌنطوي على خلل شدٌد فً ترتٌب األوضاع االقتصادٌة الدولٌة فً ا

 دٌة عدد من النتابج لعل من أهمهاوقد تكونت على كل تلك الترتٌبات االقتصا ،تلك المرحلة
وتزاٌد حدة التعاون بٌن الدول الرأسمالٌة المتقدمة  النامٌةدول التفاقم أزمة التنمٌة فً 

 نامٌة.والدول ال

 ًـــالثان المطلب

 3771ى ــإل 3791ن ــدة مـــة الممتــة الثانٌــالمرحل

بعد المرحلة االولى التً سبق التعرض لها والسلبٌات التً طبعت النظام االقتصادي  
إلٌجاد نظام وكانت الدعوة  ،نظام اقتصادي بدٌل إلٌجادبدت الحاجة ملحة  السابد، الدولً

التً  ،رؼم ما اعترضها من عراقٌل من طرؾ الدول الكبرى،بدٌل قد القت رواجا كبٌرا 
 :وسنتعرض لكل ذلك فً ثالث فروع تالٌة ،كانت تسعى لإلبقاء على النظام السابد

 الحاجة إلٌجاد نظام اقتصادي بدٌل  :األولالفرع 

قد  1973العالمٌة الثانٌة إلى  لعل نتابج المرحلة األولى الممتدة من نهاٌة الحرب 
تلك النتابج المتعلقة بمدى  ،أبرزت الحاجة الشدٌدة إلى نظام اقتصادي دولً جدٌد وخاص

الظلم الواقع على الدول النامٌة والتفاوت الذي كانت تتسع هوته بٌن الدول الرأسمالٌة 
لمتقدمة نفسها بل والدول النامٌة واكتشاؾ أن استمرار تلك األوضاع لٌس فً صالح الدول ا

وأدركت عناصر مستنٌرة فً الؽرب أن الرخاء ال ٌمكن أن ٌستمر وأن السالم الدولً ال 
 فً االعتبار. لنامًٌمكن أن ٌنشا إذا لم تإخذ تطلعات شعوب العالم ا

ومن ناحٌة أخرى تزاٌد إدراك ووعً الدول النامٌة بعد نجاح دول األوبك فً التحكم  
، وبعد حرب أكتوبر واكتشافها 1973رول لتحقٌق مصالحها منذ عام فً أسعار وكمٌات البت

أن لدٌها من اإلمكانٌات ما ٌإهلها لتؽٌٌر هذا النظام لصالحها، حٌث أن قرار األوبك قد نقل 
، الدول النامٌةألول مرة ولو ألجل محدود وبمناسبة سلعة واحدة السلطة االقتصادٌة إلى 

                                                        
دار (،من أورؼواي لسٌاتل وحتى الدوحة) الجات والٌات المنظمة التجارٌة العالمٌة عبد المطلب عبد الحمٌد،( 1)

 .21، ص2005اإلسكندرٌة  ،الجامعة
 دار الجامعة الجدٌدة، ،(براهٌم أحمد خلٌفة، النظام القانونً لمنظمة التجارة العالمٌة )دراسة نقدٌةإ  

 .07.ص ،2008االسكندرٌة
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لشعب الفٌتنامً بعد حرب الثالثٌن عاما أن استخدام وعلى صعٌد أخر اتضح من انتصار ا
 (1)القوة العسكرٌة لم ٌعد الوسٌلة الفعالة لتؤكٌد السلطة االقتصادٌة.

 نظام اقتصادي بدٌل  إلٌجادالدعوة  :الفرع الثانً

تبلور شٌبا فشٌبا اإلحساس بؤن تعدٌل نظام العالقات االقتصادٌة الدولٌة الراهنة  
التنمٌة والسٌاسات االقتصادٌة بل  إستراتٌجٌةتعدٌال جوهرٌا ٌقتضً تعدٌالت جذرٌة فً 

واالجتماعٌة داخل الدول المعنٌة وبؤن مثل هذه التعدٌالت لٌست عملٌات جراحٌة ألٌمة وإنما 
 نظامء البشر ومإدى ذلك هو البحث عن "ٌها إذا أردنا سالم العالم وهناهً أمور مرؼوب ف

 . " اقتصادي عالمً جدٌد

وكل هذه العوامل والقوى الدافعة، قد دفعت الدول النامٌة إلى اإلحساس تدرٌجٌا  
بضرورة إجراء إعادة نظر شاملة فً النظام االقتصادي الدولً وكان على دول عدم 

كحركة سٌاسٌة مستقلة أن تتصدى لهذه القضٌة التً تمس شعوبها وتهدد السالم  االنحٌاز
 العالمً فً نفس الوقت.

وبالفعل تصدرت الدعوة إلى " إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد " مقررات مإتمر  
وتقدم  1973القمة الرابع لدول عدم االنحٌاز الذي انعقد فً الجزابر العاصمة فً سبتمبر 

بصفته ربٌس المإتمر بطلب إلى  -هواري بومدٌن-جزابري فً ذلك الوقت الربٌس ال
عقد دورة خاصة للجمعٌة العامة لألمم المتحدة لمناقشة تلك القضٌة  (2)كورت فالدهاٌم

المطروحة وساندت الدول النامٌة أو ما ٌسمى بمجموعة السبعة والسبعٌن هذا الطلب 
وقد أسفرت  1974مم المتحدة فً أفرٌل وماي فانعقدت الدورة الخاصة للجمعٌة العامة لأل

 : ( 3)المناقشات عن إقرار وثٌقتٌن على أعلى قدر من األهمٌة هما

 .3201إعالن بشؤن "إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد" بالقرار رقم  -
( 4).3202برنامج عمل من أجل "إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد" بالقرار رقم  -

 

القمة الرابع لدول عدم االنحٌاز والدورة الخاصة السادسة وإلى جانب مإتمر  
بذلت الكثٌر من المجهودات من أجل  1974للجمعٌة العامة لألمم المتحدة أفرٌل وماي 

بلورة وإقامة "نظام اقتصادي دولً جدٌد" حٌث عقدت الدورة العادٌة التاسعة والعشرٌن 
 3281والتً أصدرت القرار  1974لألمم المتحدة فً الفترة من سبتمبر إلى دٌسمبر 

الخاص بإقرار "مٌثاق حقوق الدول وواجباتها االقتصادٌة " وهدؾ المٌثاق هو إقامة نظام 
، وهو أمر كان ٌصعب ةاقتصادي دولً جدٌد، ٌقوم على معاملة كل الدول معاملة متساوٌ

مستعمرة للدول  التفكٌر فٌه ؼداة الحرب العالمٌة الثانٌة، حٌنما كانت معظم الدول النامٌة
 الرأسمالٌة المتقدمة.

                                                        
 
(1) 

S.F.D.I , colloque de Toulouse       l’élaboration du D I P   A Pedone 1975. 
 األمٌن العام لهٌبة األمم المتحدة (2)

 .23ص. عبد المطلب عبد الحمٌد )المرجع السابق(،  (3)
 .171 .، ص2007-2006ماجد إبراهٌم علً، قانون العالقات الدولٌة، دار النهضة العربٌة، القاهرة  (4)
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ثم جاء إعالن لٌما وخطة العمل للتنمٌة الصناعٌة وهو التعاون الذي حدد فً المإتمر  
 1975الثانً لمنظمة األمم المتحدة الصناعٌة للتنمٌة "ٌونٌدو" الذي انعقد فً لٌما فً مارس 

 2000اج الصناعً عام وقد أوصى اإلعالن بضرورة رفع نصٌب الدول النامٌة فً اإلنت
 .1974عام  %7من اإلنتاج الصناعً العالمً بدال من  %25إلى 

وٌعرؾ أٌضا  1975ثم جاء مإتمر الحوار بٌن الشمال والجنوب فً دٌسمبر  
بمإتمر األؼنٌاء والفقراء الذي عقد ببارٌس حول قضاٌا الطاقة والمواد األولٌة والتنمٌة 

مإتمر األمم المتحدة )انكتاد الرابع( الذي عقد فً نٌروبً والشإون المالٌة والدٌون ثم عقد 
وقد سبقه إعداد مكثؾ وطرحت فً جدول أعماله قضٌتٌن  1976ا فً ماي ٌبكٌن

 ( 1)ن، هما قضٌة المواد األولٌة وقضٌة المدٌونٌة الخارجٌة للدول النامٌة.ــمتصلتٌ

 نظام اقتصادي بدٌل  إنشاء: عراقٌل تواجه الفرع الثالث

من الدول المتقدمة لم ٌتمكن إنكتاد الرابع من الوصول إلى  هإزاء المواقؾ المتعنت 
نتابج محددة فٌما ٌتعلق بالجهود الدولٌة لمعالجة قضاٌا المواد األولٌة والتنمٌة وبالرؼم من 
فشل انكتاد الرابع فً الوصول إلى نتابج محددة إال أن هذا المإتمر شهد أكثر من أي وقت 

جبهة الدول النامٌة ولم تنجح الجهود التً بذلتها الدول الرأسمالٌة المتقدمة سرا مضى توحد 
وعالنٌة فً تمزٌق وحدة هذه الدول وهذا إنجاز حقٌقً فالصراع لتؽٌٌر النظام االقتصادي 
الدولً الراهن فً أحد أبعاده على األقل صراع بٌن طرؾ قوي هو الرأسمالٌة المتقدمة 

لنامٌة وتكمن قوة الطرؾ األول فً توحٌد صفوفه وٌرجع وطرؾ ضعٌؾ هو الدول ا
ضعؾ الطرؾ الثانً بصفة ربٌسٌة إلى عدم توحٌد صفوفه ومن هنا ٌمكن القول إن نجاح 
الدول النامٌة فً توحٌد صفوفها إزاء الطرؾ األول وتجاه القضاٌا المطروحة على الساحة 

نجاح الجهود التً تبذل لتؽٌٌر النظام االقتصادٌة العالمٌة، شرط ضروري وإن لم ٌكن كافٌا ل
 االقتصادي الدولً الراهن.

قد شهدت بداٌة قوٌة نحو تكوٌن اقتصاد كانت تلك المرحلة  ولعل من المالحظ أن 
أبرزت نتابج معٌنة  تهانهاٌ أن ،إالدولً جدٌد ٌكون أكثر عدالة وٌحقق السالم الدولً

ومتؽٌرات جدٌدة وقوى دافعة أخرى، ٌبدو أنها تعلن من جدٌد عن تشكٌل "نظام اقتصادي 
عالمً جدٌد" قد ٌختلؾ عما نودي به فً بداٌة هذه المرحلة، حٌث أسفرت نتابج المرحلة 

ٌر وتزاٌد قوة تؤث 1982عن تفاقم أزمة المدٌونٌة الخارجٌة للدول النامٌة عام  1974-1990
واتفاقهما على ضرورة تنفٌذ برامج التثبٌت واإلصالح  والبنك الدولً صندوق النقد الدولً

الهٌكلً فً الكثٌر من الدول النامٌة من خالل مبدأ المشروطٌة الدولٌة المتبادلة بٌن 
 ا ٌرتبط بموافقة المنظمة األخرى.مٌن بمعنى أن الحصول على تموٌل من أحدهتالمنظم

رات والتؽٌرات قوى دافعة نحو دخول االقتصاد العالمً مرحلة وتعد هذه التطو 
 " بآلٌات جدٌدة. عن "نظام اقتصادي عالمً جدٌد -وبعمق–جدٌدة ٌتم فٌها البحث 

                                                        
(1) 

S.F.D.I, colloque d’Orléans  le droit économique  Ed  A pedone       P      
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 الثالث لمطلبا

 نـــوالعشرٌ اديــرن الحـإلى الق 3773ن ــدة مــة الممتــة الثالثــالمرحل

بدٌل للنظام االقتصادي السابد كانت ردة  إلٌجادمع الحملة التً شنتها الدول النامٌة  
الفعل قوٌة وعنٌفة من الدول المتقدمة التً كانت قواعد النظام الدولً السابد تخدمها وشكلت 

 وهو ما وتثبٌت النظام االقتصادي الساري دعوات العالم الثالث إلجهاضجبهة مضادة 
 :فً فروع ثالث تالٌةسنبٌنه 

 : الدعوة المضادة من الدول الرأسمالٌة األولالفرع 

هً فً رأٌنا تبدأ منذ إعالن الربٌس بوش فً خطابه أمام الكونجرس األمرٌكً فً  
ولعل الجدٌد فً  ،أن حرب الخلٌج كانت المحك األول لقٌام نظام عالمً جدٌد 1991مارس 

البحث عن قٌام كانت الدعوة إلى تعمٌق  1990-1974المرحلة أنه فً بداٌة المرحلة  ههذ
 االختاللنظام اقتصادي عالمً جدٌد قبل مطالبة دول الجنوب أي الدول النامٌة بتصحٌح 

الثانٌة والتفاوت بٌن الشمال والجنوب على الصعٌد االقتصادي وقرب نهاٌة المرحلة 
وبعدها جاءت الدعوة من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  .1985وبالتحدٌد عام  1974-1990

االنفراد بالقمة من قبل العالم الرأسمالً الذي ٌرى ضرورة سٌادة آلٌات السوق  وفً إطار
وهكذا كان الجدٌد فً هذه المرحلة أنه بعد أن كانت دول  ،والحرٌة االقتصادٌة والدٌمقراطٌة

الجنوب )النامٌة( هً التً تطالب بنظام اقتصادي عالمً جدٌد فقد أصبحت الوالٌات 
لتً تسعى إلرساء هذا النظام وقواعده وقد عبر الربٌس األمرٌكً المتحدة األمرٌكٌة هً ا

الجوٌة فً أالباما فً  يمونت جمرالسابق جورج بوش عن ذلك فً خطاب ألقاه فً قاعدة 
 .1992أفرٌل  13

 المبادئ المضادة لتوجهات الدول النامٌة الجدٌدة  :الفرع الثانً

بدأت تظهر فً تلك المرحلة مجموعة من التؽٌرات الجذرٌة فً النظام العالمً  
عموما والنظام االقتصادي العالمً خصوصا، تعتبر فً حد ذاتها قوى دافعة بدأت تعلن عن 

" ال زال فً طور التكوٌن والتشكٌل وقد تتحدد  بداٌة قٌام "نظام اقتصادي عالمً جدٌد
 ( 1)فه فً السنوات المقبلة حٌث ٌالحظ:معالمه وآلٌاته ومركزه وأطرا

على أساس تكنولوجً بهدؾ تعظٌم وذلك  :إعادة هٌكلة للنظام االقتصادي العالمً :أوال
العوابد وإعادة توطٌن األنشطة الصناعٌة والتكنولوجٌا، فقد بدأ ٌظهر هٌكل النظام 

المركزٌة ثم العالمً من منظور تكنولوجً، تؤتً فً مقدمته مجموعة الدول الصناعٌة 

                                                        
 ،Annour NewsPaper ،16/12/2007العالمً الجدٌد،  مراحل النظام االقتصادي الدولً ،لنقريامعن ( 1)
 nour.com-www.an  
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تلٌها مجموعة الدول حدٌثة التصنٌع فً جنوب شرق أسٌا مع بعض دول شرق أوربا ثم 
 ( 1)والمتؤخرة اقتصادٌا. النامٌةدول التؤتً بقٌة 

وما له من داللة اقتصادٌة فً وجود قطبٌة اقتصادٌة  :السابق السوفٌتًاالتحاد  انهٌار :ثانٌا
واحدة وخاصة بعد انضمام معظم دول المعسكر االشتراكً إلى المإسسات االقتصادٌة 

 العالمٌة.

 :جدٌدة فً العالم ما بعد الحرب الباردة االتجاه إلى ؼلبة إٌدٌولوجٌا اقتصادٌة وسٌاسة ثالثا:
وبالتالً انتصار اقتصاد السوق وآلٌات السوق  ،بانتصار المعسكر الرأسمالً وذلك

مما دعى "فوكوٌاما" المإلؾ الٌابانً األصل األمرٌكً الجنسٌة  ،واللٌبرالٌة السٌاسٌة
وإذا كنا هناك لسنا بصدد تقٌٌم أفكار فوكوٌاما وإبداء رأي  ،إلى إعالن "نهاٌة التارٌخ"

تارٌخ ال ٌعرؾ أحكام نهابٌة ولكن رؼم أن ال ،نهابً حول حكم التارٌخ على المستقبل
إال إننا نعٌش فترة تؽلب علٌها إٌدٌولوجٌة اقتصاد السوق واالتجاه نحو الدٌمقراطٌة 

 واحترام حقوق اإلنسان.

التخلً تدرٌجٌا عن اقتصاد األوامر والتخطٌط ذلك بو :التحول نحو الخصخصة :رابعا
 والتخطٌط التؤثٌري.المركزي والقطاع العام إلى اقتصاد السوق والقطاع الخاص 

حٌث  ،على نطاق كل أطراؾ االقتصاد الدولًوذلك  :االقتصاد المٌةاالتجاه إلى ع :خامسا
ا ــٌتحول العالم إلى قرٌة صؽٌرة محدودة األبعاد متنافٌة األطراؾ بفعل ثورة التكنولوجٌ

ٌإدي إلى  ،االت وتشمل العالمٌة فً نهوض إطار أعمال منظم عابر للقومٌاتــواالتص
عولمة االقتصاد بما فً ذلك الدفع نحو توحٌد وتنافس أسواق السلع والخدمات وأسواق 

وبالتالً تحول العالم إلى كٌان موحد إلى  ،المال وأسواق التكنولوجٌا والخدمات الحدٌثة
وبالتالً فإن ظاهرة العالمٌة بدأت  ،حد بعٌد من حٌث كثافة االتصاالت والمعامالت فٌه

مع  ،لى كافة المستوٌات اإلنتاجٌة والتموٌلٌة والتكنولوجٌة والتسوٌقٌة واإلدارٌةتنتشر ع
اإلشارة إلى أن العالمٌة ترتبط بعولمة أو عالمٌة االقتصاد القومً وبنفس الدرجة عولمة 

وتصبح  ،أو عالمٌة المشروع من منطلق السعً القتناص الفرص وتكبٌر العوابد
عالمٌة االقتصاد وعالمٌة المشروع من منظور أن المشكلة هً كٌفٌة التحول إلى 

الفكاك  ةأي مشروع فً أي دولأو العالمٌة من عالمٌة تارٌخٌة ال ٌستطٌع أي اقتصاد 
وال توجد وسٌلة إال ضرورة مواجهتها واالنخراط فً ؼمارها والكفاح من  ،من آثارها

 أجل تحٌٌد آثارها السلبٌة.

لتحل  ،أول جانفً انشات المنظمة فً :(WTOالعالمٌة )إنشاء منظمة التجارة  :سادسا
والتوقٌع  1994( مع انتهاء جولة أوروجواي عام GATTمحل سكرتارٌة الجات )

لتتركز وظٌفتها فً تسٌٌر النظام التجاري الدولً أو  ،دولة فً مراكش 117علٌها من 
 لٌقوم على إدارة النظام االقتصادي العالمً ثالث منظمات عالمٌة هً: ،العالمً الجدٌد

                                                        
)المرجع  ،(من أورؼواي لسٌاتل وحتى الدوحة) الجات والٌات المنظمة التجارٌة العالمٌة ،عبد المطلب عبد الحمٌد( 1)

 .27ص. ، السابق(
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والجدٌد فً منظمة  (1)صندوق النقد الدولً، والبنك الدولً، ومنظمة التجارة العالمٌة
التجارة العالمٌة أنها تإكد بقوة أن تشكٌل النظام االقتصادي العالمً الجدٌد سٌقوم على 

 رٌة التجارٌة من خالل تحرٌر التجارة الدولٌة.التحول ال محاولة نحو نظام الح

 دعوات دول العالم الثالث  إجهاض : الفرع الثالث

 الدولًوالبنك  الدولًصندوق النقد (السابق ذكرها  القوى واالتجاهات شكلت 
ؼٌرها عملٌة االنتقال والتشكٌل للنظام االقتصادي العالمً مع  ) ومنظمة التجارة العالمٌة

والتعرؾ  ،ٌجب االقتراب أكثر من تحلٌل مكوناته وتحدٌد خصابصه ومالمحه والذي الجدٌد
التً بدأت تتحدد فً مجال التجارة الدولٌة وتموٌل التنمٌة  ،على تحوالته وتحدٌاته وقضاٌاه

االقتصادٌة والنظام النقدي والتصنٌع ونقل التكنولوجٌا والممتلكات العامة للبشرٌة والحفاظ 
أي محاولة من الدول النامٌة لتؤسٌس نظام  إجهاضمحاولة فً كل ذلك  على البٌبة وؼٌرها

 .من حماٌة مصالحها األخٌرةٌسمح لهذه 

 عــــالراب مطلبال

 (2)حتى وقتنا الراهنل ــر سٌاتــل مؤتمـــدة من فشــــة الممتـــة الرابعــالمرحل

زوال النظام  أوالدولٌة حول بقاء  األطراؾمختلؾ تفادٌا لوقوع صدام مصالح بٌن  
نظام اقتصادي دولً متوازن الذي  إٌجادالمجتمع الدولً  أعضاءاالقتصادي الدولً حاول 

 :من ضرورة وسنبٌن هذا الوضع فً فروع ثالث كما ٌلً أكثر أصبح

 زن نظام اقتصادي متوا إٌجادمحاولة المجتمع الدولً  :األولالفرع 

أن  إكدأن ن ناٌمكن هالعالمً الجدٌد فإنفً إطار دٌنامٌكٌة مفهوم النظام االقتصادي  
هً تلك و ،هذا النظام االقتصادي العالمً الجدٌد قد دخل المرحلة الرابعة فً تطوره

 المرحلة الممتدة من فشل مإتمر سٌاتل وحتى أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما بعدها.

التً  ،الدافعةفقد ظهرت فً تلك المرحلة مجموعة جدٌدة من القوى واالتجاهات  
تشكل هً وؼٌرها عملٌة االنتقال الجدٌد للنظام االقتصادي العالمً الجدٌد فً مرحلته 

وٌالحظ أن الدعوة إلى نظام اقتصادي عالمً جدٌد ٌكون أكثر عدالة تؤتً هذه  ،المستقبلٌة
وكان  ،المرة من كل من الدول النامٌة والدول المتقدمة فٌما عدا الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

إلى جوار مجموعة الدول النامٌة  تاالتحاد األوربً والٌابان فً مقدمة الدول التً وقف
وال تكون فٌه الوالٌات  ،الداعٌة إلى نظام اقتصادي عالمً جدٌد أكثر عدالة وأكثر وضوحا

 وبنابه. هالمتحدة األمرٌكٌة وحدها هً الداعٌة لتشكٌل

 

                                                        
 .02، ص1988التموٌل والتنمٌة جوان  مجلةجدٌدة، تمٌشال كامدٌسوس، صندوق النقد الدولً ٌواجه تحدٌا( 1)
 .30ص. عبد المطلب عبد الحمٌد، )المرجع السابق(، ( 2)
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 الدعوة المتبادلة إلٌجاد نظام اقتصادي دولً متوازن  أسباب: الفرع الثانً

ظهرت هذه الدعوة من خالل مجموعة من التؽٌرات الجذرٌة تعتبر فً حد ذاتها  
قوى دافعة بدأت تعلن عن بداٌة قٌام "نظام اقتصادي عالمً جدٌد" أكثر وضوحا وأكثر 

 ٌمكن رصد أهم التؽٌرات على النحو التالً:و ،ةــعدال

 30ن ـوالذي عقد فً الفترة م :ارة العالمٌةـر سٌاتل الخاص بمنطقة التجـإتمـل مـفش :أوال
ومإتمر سٌاتل هو المإتمر الوزاري الثالث  ،1999دٌسمبر  03إلى  1999نوفمبر 

حٌث تم عقد المإتمر األول  ،1995جانفً  01منذ نشؤة منظمة التجارة العالمٌة فً 
والمإتمر الثانً فً جنٌؾ فً  ،1996دٌسمبر  13إلى  9فً سنؽافورة فً الفترة من 

 ( 1).1998ماي  20إلى  18الفترة من 

وقد فشل مإتمر سٌاتل ألسباب كثٌرة، وفً رأٌنا أن السبب الربٌسً هو تصاعد  
بً من جانب آخر وتحاد األورالخالفات بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من جانب واال

ومن ناحٌة أخرى تصاعد الخالؾ  ،على موضوع الدعم المقدم للمنتجات الزراعٌة
بضرورة مراجعة  رةاألخٌ تطالب اذ ،بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبٌن الٌابان

حٌث ترى الٌابان أن هناك مبالؽة فً هذه  ،القوانٌن األمرٌكٌة لمكافحة اإلؼراق
ناهٌك عن معارضة الدول النامٌة أٌضا لهذه القوانٌن المتعلقة بقضاٌا  ،القوانٌن

 اإلؼراق.

وٌضاؾ إلى ذلك تصاعد الخالؾ بٌن الدول النامٌة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حول  
والمالبس الجاهزة وفتح األسواق فٌما ٌتعلق بتلك  المنتجاتقضاٌا صادرات 

حٌث رفضت الدول النامٌة  ،ٌر العمل والبٌبةوكذلك قضاٌا ربط التجارة بمعاٌ،السلع
هذا المطلب األمرٌكً بشكل قاطع وتمسكت بعدم الربط بٌن تحرٌر التجارة وحقوق 

 العمالة.

تلك المظاهرات التً نادت بؤن تكون العولمة  :تصاعد المظاهرات المناهضة للعولمة ثانٌا:
أكثر وضوحا وأكثر  -التً تعتبر الناتج الربٌسً للنظام االقتصادي العالمً الجدٌد–

 واألهم أن المظاهرات المناهضة للعولمة انطلقت من سٌاتل. ،عدالة

ها وكان انضمام الصٌن إلى منظمة التجارة العالمٌة من النتابج الهامة التً أسفر عن 
ن ـرة مـمإتمر الدوحة وهو المإتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمٌة فً الفت

 ،دولة 142بمشاركة الدول األعضاء البالػ عددهم  2001نوفمبر  14إلى  09

                                                        
المواجهة(، مطبعة رمضان وأوالده،  وإستراتٌجٌةعاطؾ السٌد، الجات والعالم الثالث )دراسة تقوٌمٌة للجات ( 1)

 .22ص. ، 1999اإلسكندرٌة 
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وكان عدد الدول النامٌة  ،فرد من المنظمات الدولٌة 300باإلضافة إلى حضور حوالً 
 ( 1)دولة. 11د الدول العربٌة دولة وعد 99المشاركة فً المإتمر 

 نظام اقتصادي دولً متوازن  إٌجاد: ضرورة الفرع الثالث

وكل هذه المإشرات وؼٌرها تعتبر قوة دافعة جدٌدة للدعوة إلى إقامة نظام اقتصادي  
حٌث بدأت  2000عالمً جدٌد ٌختلؾ بالضرورة عن المرحلة الثالثة التً طبقت حتى عام 

 2001وأثرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام  ،اقتصادٌة جدٌدةتظهر فً األفق قوة 
بسبب موجة المخاوؾ التً سادت  ،سلبا بقوة على االقتصاد العالمً واالقتصاد األمرٌكً

العالم فً أعقاب تلك األحداث وتداعٌاتها وتؤثٌرها السلبً على حركة االستثمارات والسٌاحة 
تؤمٌن عبر العالم وخفضت أسعار النفط بقوة خالل وارتفعت تكالٌؾ النقل وال ،والطٌران

 ،كما خلفت بصفة عامة حالة من عدم الٌقٌن بشؤن المستقبل ،2001الربع األخٌر من عام 
 ( 2). وبخاصة فٌما ٌتعلق باالقتصاد األمرٌكً ومدى تؤثٌره على االقتصاد العالمً

تضع عالمة استفهام  وال شك أن تلك األحداث بؤبعادها المختلفة وآثارها الممتدة 
وتدفع بقوى دافعة جدٌدة  ،كبرى حول اآلفاق المستقبلٌة للنظام االقتصادي العالمً الجدٌد

حل األخرى التً ٌختلؾ بالضرورة عن المرا ،حول البحث عن تكوٌن وتشكٌل لهذا النظام
 .همر بها خالل تطور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 مركز األهرام للدراسات السٌاسٌة واإلستراتٌجٌة، العولمة االقتصادٌة والنظام االقتصادي العالمً الجدٌد،( 1)

16/12/2007  www.ahram.org.eg  
 ع)المرج، (من أورؼواي لسٌاتل وحتى الدوحة) الجات والٌات المنظمة التجارٌة العالمٌة ،عبد المطلب عبد الحمٌد( 2)

 .34ص. ، السابق(
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 الثــبحث الثالم

ًــدولادي الــام االقتصــائص النظــخص
(1) 

وخاصة فً المرحلة الحالٌة بل ومع  الدولًإن التؤمل فً مفهوم النظام االقتصادي  
المستقبل فً القرن الحادي والعشرٌن لما سٌكون علٌه هذا النظام فإن  استشراؾمحاولة 

له من الخصابص والمالمح التً تمٌزه عن  الدولًالمرء ٌجد أن النظام االقتصادي 
 لى تلك المرحلة وإن كانت بعضها قد استمدت جذورها من الماضً.المراحل السابقة ع

إعطاء شًء من التحلٌل لتلك الخصابص والمالمح  بحثولذلك نحاول فً هذا الم 
تمثل  وذلك من خالل أربعة مطالب على النحو التالً الدولًالخاصة بالنظام االقتصادي 

 :كما ٌلً خصابصه
 نظام القطب الواحد :المطلب األول 

 نظام التكامل االقتصادي الدولً :المطلب الثانً 

  دولٌةالمإسسات االقتصادٌة النظام  :المطلب الثالث 
 نظام التكتالت االقتصادٌة الدولٌة :المطلب الرابع

 األولالمطلب 

 دـــــــــــب الواحـــام القطـــــــــنظ

عن النظام السابق الذي ساد فً  ٌتمٌز النظام االقتصادي الدولً السابد بشكل ٌختلؾ 
تحكمه المإسسات المالٌة بقطب واحد حقبة القطبٌن اذ ٌتمٌز النظام الحالً بشكل هرمً 

واالقتصادٌة الدولٌة التً تسٌر هذا النظام وتشرؾ على تنفٌذه وتعمل فٌما بٌنها بطرٌقة 
لتجارة الدولٌة البنك الصندوق ومنظمة ا مراكز القوى االقتصادٌة الثالثةتكاملٌة بٌن 

 :ٌن اثنٌن كما ٌلً وسنفصل ذلك فً فرع

 تغٌر شكل النظام االقتصادي الدولً  :الفرع األول

مع بداٌة التسعٌنات عن تلك الترتٌبات واألوضاع  الدولًٌختلؾ النظام االقتصادي  
االقتصادٌة الدولٌة السابقة لهذا التارٌخ حٌث انهار المعسكر االشتراكً وأصبح هناك نوع 
من االنفراد بالقمة القطبٌة االقتصادٌة الواحدة أي سٌادة نموذج اقتصاد وآلٌات السوق 

حلة تؽلب علٌها أٌدٌولوجٌة اقتصاد السوق المر هذهاقتصاد المعسكر الرأسمالً وبالتالً فإن 
والحرٌة االقتصادٌة والتخلً تدرٌجٌا عن اقتصاد األوامر إال أن االنفراد بالقمة القطبٌة 
الواحدة ال تعنً عدم وجود صراع على تلك القمة من الدول الرأسمالٌة المتقدمة ذاتها بل 

                                                        
 .10ص. )المرجع السابق(،  ،معالم النظام االقتصادي العالمً الجدٌد ،حسٌن الموجً (1)
 .131ص. ، 1988اوي، من أجل نظام اقتصادي دولً جدٌد، الٌونسكو، بجمحمد  -

عبننننننند الفتننننننناح منننننننراد، العولمنننننننة والتنظنننننننٌم الننننننندولً المعاصنننننننر، الهٌبنننننننة القومٌنننننننة لننننننندار الكتنننننننب والوثنننننننابق  -
 .44ص. ، د.ت ،القاهرة المصرٌة،

 .36ص. ، 2004 القاهرةهضة العربٌة،أبو العال على أبو العال النمر، العولمة والنظام العالمً الجدٌد، دار الن -
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تعددٌة األقطاب واألقطاب الثالثة  تدور السٌنارٌوهات حول أن العالم بسببه سٌشهد نوعا من
 با والٌابان.والمرشحة لذلك هً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وأور

 تدعٌم التكامل االقتصادي الدولً  :الفرع الثانً

ٌؤخذ الشكل الهرمً فٌما ٌتعلق  الدولًفإن النظام االقتصادي  التكاملوفقا لهذا   
فٌما  هذه القوى بؤن تتواجد تكاملبترتٌب مراكز القوى االقتصادٌة الثالثة، وٌسمح هذا ال

بٌنها بحٌث تؽلب على عالقاتها عوامل التجانس واالعتماد المتبادل على عوامل التنافس 
رٌة واالقتصادٌة واالنفراط مع قبول مبدأ الصراع فٌما بٌنها وخاصة من الناحٌة التجا

دة األمرٌكٌة منفردة حولكنها تترتب بحٌث تقؾ الوالٌات المت الدول النامٌةواقتسام أسواق 
على الهرم تتلوها كل من أوربا والٌابان وخاصة مع نهاٌة القرن العشرٌن وبداٌة القرن 

 ( 1)الحادي والعشرٌن.

 ًـــالثان مطلبال

 نظام التكامل االقتصادي الدولً

ترابط العلى  للتؤكٌدكان التكامل االقتصادي السمة البارزة للنظام االقتصادي الدولً  
ح جدٌدة للنظام االقتصادي الدولً مالمعن بروز  أسفرهو ما و المجتمع الدولًبٌن أجزاء 

  :وسنبٌن ذلك فً فرعٌن اثنٌن

 تأكٌد التكامل االقتصادي الدولً  :الفرع األول

الدولٌة وتزاٌد حرٌة انتقال رإوس األموال الدولٌة مع وجود لعل تحرٌر التجارة  
الثورة التكنولوجٌة والمعلوماتٌة، قد ٌساعد بشكل كبٌر على ترابط بٌن أجزاء العالم وتؤكٌد 

 عالمٌة األسواق.

فً ذلك إلى إسقاط حاجز المسافات بٌن الدول  االقتصادي الدولًوٌتجه النظام  
وإٌجاد نوع  ،اٌد احتماالت وإمكانٌات التؤثٌر والتؤثر المتبادلٌنوالقارات مع ما ٌعنٌه من تز

جدٌد من تقسٌم العمل الدولً الذي ٌتم بمقتضاه توزٌع العملٌة اإلنتاجٌة الصناعٌة بٌن أكثر 
وتشٌر هذه  ،بحٌث ٌتم تصنٌع مكونات أي منتج نهابً فً أكثر من مكان واحد ،من دولة

وهناك معاٌٌر جدٌدة تطرحها هذه القوة  ،االتجاهات إلى تؽٌٌر موازٌن القوة االقتصادٌة
فً إطار اتجاه كل  ،تتلخص فً السعً إلى اكتساب المٌزة التنافسٌة لألمم فً التسعٌنات

 امتالكإلى التنافسٌة، وبالتالً لم تعد الركٌزة األساسٌة فً ذلك  دولًأطراؾ االقتصاد ال
والتً تدور حول التكلفة والسعر واإلنتاجٌة  ،المٌزة أو القدرة التنافسٌة فً المجال الدولً

 وهو ما عمق االتجاه نحو االعتماد المتبادل. ،والجودة

                                                        
منننننن أورؼنننننواي لسنننننٌاتل وحتننننننى ) الجننننننات والٌنننننات المنظمنننننة التجارٌنننننة العالمٌننننننة ،عبننننند المطلنننننب عبننننند الحمٌننننند( 1)

 .43ص. )المرجع السابق(،  ، الدوحة
 .133ص. وي، )المرجع السابق(، بجامحمد   
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وبالتالً كان من شؤن كل هذه المتؽٌرات زٌادة درجة االعتماد المتبادل بٌن دول  
وأدى هذا ،تعاظم التشابك بٌن البالد المتاجرةوٌنطوي هذا المفهوم على معنى ،العالم المختلفة

التشابك إلى خلق عالقة فً اتجاهٌن بٌن كل بلد وآخر وبٌن مجموعة وأخرى من البالد 
وبالتالً ٌكون  ،فكانت التبعٌة االقتصادٌة تنطوي على تؤثٌر أحد الطرفٌن على األخر

وجود تؤثٌر من كل  اٌضاادل االعتماد االقتصادي المتبٌعنً و ،أحدهما تابعا واألخر متبوعا
 الطرفٌن على األخر بحٌث ٌكون كالهما تابعا ومتبوعا فً نفس الوقت.

 بروز مالمح النظام االقتصادي الدولً  :الفرع الثانً

ترتب على زٌادة درجة االعتماد االقتصادي المتبادل ظهور آثار عدٌدة أصبحت من  
فً العقد األخٌر من القرن العشرٌن لعل من  دولًالسمات األساسٌة للنظام االقتصادي ال

 أهمها:

االقتصادٌة الوافدة  التعرض للصدماتزٌادة درجة وذلك ب :تزاٌد الصدمات االقتصادٌة :أوال
نظرا لالرتفاع الكبٌر فً نسبة النشاط االقتصادي المعتمد فً رخابه أو  من الخارج

 كساده على ما ٌحدث فً العالم الخارجً.

إٌجابٌا أو –سرعة انتقال الصدمات االقتصادٌة زادت  :الصدمات االقتصادٌةتوسع  ثانٌا:
ش مثال تعاانفإذا حدثت موجة  ةمن ركن إلى أخر من األركان االقتصادٌة العالمٌ -سلبٌا

فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فإنها تنتقل سرٌعا إلى البالد الصناعٌة األخرى والبالد 
 النامٌة.

أهمٌة االقتصاد  تتزاٌدحٌث  :االقتصاد الدولً فً االقتصاد الداخلًبروز دور  :ثالثا
 االقتصاد الداخلً للدول من عوامل النمو فً هامالدولً والتجارة الدولٌة كعامل 

 .مختلفةال

السٌاسات االقتصادٌة أصبحت  :األخرىتزاٌد تؤثٌر اقتصاد الدول المتقدمة على الدول  رابعا
الكبرى ذات آثار تتجاوز حدودها وتترك بصماتها على  الداخلٌة للبالد الصناعٌة

اقتصادٌات البالد األخرى، بل لقد أصبح من الصعب التمٌٌز بٌن السٌاسات االقتصادٌة 
 الداخلٌة والسٌاسات الخارجٌة من حٌث ما ٌتولد عنها من آثار تقع على البالد األخرى.

وٌنتج ذلك عن إزالة أو  :ة كبٌرةزٌاد دولًزٌادة درجة التنافس فً االقتصاد ال :خامسا
لسلع لوقٌام أسواق عالمٌة  ،تخفٌؾ العوابق فً درجة التدفقات الدولٌة السلعٌة والمالٌة

 والخدمات المختلفة تتصارع فٌها البالد المختلفة.

وقد ظهر ذلك واضحا فً طبٌعة  :ًــوجود أنماط جدٌدة من تقسٌم العمل الدول :سادسا
حٌث لم ٌعد فً إمكان دولة واحدة مهما كانت قدرتها الذاتٌة أن تستقل  ،المنتج الصناعً

وإنما أصبح من الشابع الٌوم أن نجد العدٌد من المنتجات  ،بمفردها بصنع هذا المنتج
الصناعٌة مثل السٌارات واألجهزة الكهربابٌة والحاسبات اآللٌة وؼٌرها ٌتم تجمٌع 
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كل واحدة منها بالتخصص فً صنع أحد هذه بحٌث تقوم  ،مكوناتها فً أكثر من دولة
المكونات فقط، وٌرجع ذلك من ناحٌة إلى ثورة المعلومات واالتصاالت والتكنولوجٌا 

ومن ناحٌة أخرى إلى تعاظم دور الشركات متعددة  ،)الثورة الصناعٌة الثالثة(
مل لم بظهور أنماط جدٌدة لتقسٌم الع الدولًالجنسٌات، لذلك اتسم النظام االقتصادي 

حٌث كانت الصور التقلٌدٌة لتقسٌم العمل الدولً تتمثل فً تخصص بعض ،تكن معروفة
البالد فً المواد األولٌة والتؽذٌة والسلع الؽذابٌة وتخصص بالد أخرى فً المنتجات 

البالد المتقدمة بمٌزة نسبة السلع عن الصناعٌة وكان االفتراض أن البالد النامٌة تتمتع 
 ( 1)الصناعٌة.

 الثــالث المطلب

 (2).دولٌةالمؤسسات االقتصادٌة النظام 

بتحكم المعلوماتٌة فً توجٌه النظام االقتصادي الدولً  أٌضاتمٌزت هذه المرحلة  
وهو ما  دولٌةالمإسسات االقتصادٌة الالشركات المتعددة الجنسٌات وهٌمنة دور وتعاظم 

 :سنراه بالتفصٌل فً فروع ثالث

 هٌمنة المعلوماتٌة فً تسٌٌر النظام االقتصادي الدولً  :األولالفرع 

التً تمثل ثورة  ،بوجود الثروة الصناعٌة الثالثة الدولًالنظام االقتصادي  ٌتمٌز 
 علمٌة فً المعلومات واالتصاالت والمواصالت والتكنولوجٌا كثٌفة المعرفة.

اهن وخالل سنوات فً تطوره الردولً من المتوقع أن ٌشهد النظام االقتصادي ال و 
وأهمها  ،القلٌلة القادمة تعمٌقا مكثفا للثروة العلمٌة والتكنولوجٌة فً جوانبها المتعددة

الموارد أو  قخلالمعلوماتٌة ودورها المتزاٌد فً مجاالت الحٌاة المختلفة والتقنٌات الحٌوٌة و
الدٌجٌتالٌة فً مجاالت اإللكترونٌات الرقٌقة واإلدارة تطور و استنباط موارد جدٌدة،
وتحرٌر اإلنتاج الصناعً من االعتماد الكبٌر على المواد األولٌة  ،والعملٌة واإلنسان اآللً

وقد انعكس ما تقدم على الفن اإلنتاجً السابد اآلن فؤصبح فنا إنتاجٌا كثٌؾ ،وعلى العملة
 ( 3)جٌا المكثفة.إذا تتمثل القاعدة األساسٌة لهذه الثورة فً البحوث العلمٌة والتكنولو ،المعرفة

 بروز دور الشركات متعددة الجنسٌات فً النظام االقتصادي الدولً :الفرع الثانً

رة ــاإلشارة إلى أن الشركات المتعددة الجنسٌات هً أٌضا الشركات عاب تجدر 
والتً تعتبر فً كل معانٌها إحدى السمات  ،وأخٌرا هً شركات عالمٌة النشاط ،اتـالقومٌ

فهً تإثر بقوة على االقتصاد العالمً من خالل  ،الدولً الحدٌثاألساسٌة للنظام االقتصادي 
                                                        

 . )سابقالمرجع ال( ،العالمً الجدٌد-مراحل النظام االقتصادي الدولً ،معن النقري (1)
عمر إسماعٌل سعد ه، القانون الدولً للتنمٌة)دراسة فً النظرٌة والتطبٌق(، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر ( 2)

 .224ص. ، 1990
مرجع )ال، ) من أورؼواي لسٌاتل وحتى الدوحة) الجات والٌات المنظمة التجارٌة العالمٌة ،عبد المطلب عبد الحمٌد (3)

 .50ص.  ،(سابقال
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ما ٌصاحب نشاطها فً شكل استثمارات مباشرة من نقل التكنولوجٌا والخبرات التسوٌقٌة 
ت العمالقة ذات اإلمكانٌات وٌكفً اإلشارة فً هذا المجال إلى أن تلك الشركا،واإلدارٌة

التموٌلٌة الهابلة تلعب دور القابد فً الثورة التكنولوجٌة التً نقلت الفن اإلنتاجً إلى أن 
ق ـوبالتالً فهً من هذا المنظور تعم ،ٌصبح فنا إنتاجٌا كثٌؾ المعرفة كما أشرنا قبل ذلك

 ة أو العولمة أي عالمٌة االقتصاد.ـو العالمٌـاه نحـاالتج

 النظام االقتصادي الدولً  إدارةتزاٌد دور المؤسسات االقتصادٌة الدولٌة فً  :لثالثا الفرع

هو تزاٌد دور المإسسات  الدولًالهامة للنظام االقتصادي (1)لعل من الخصابص 
المعسكر االشتراكً بتفكك االتحاد  انهٌاراالقتصادٌة العالمٌة فً إدارة هذه النظام بعد 

تالشً المإسسات االقتصادٌة لهذا المعسكر وإنشاء منظمة التجارة وبالتالً ،السوفٌتً
ومن ثم اكتمال  ،وانضمام معظم دول العالم إلٌها 1995( فً أول جانفً WTOالعالمٌة )

التً تعمل على إدارة هذا النظام من  العالمًالضلع الثالث من مإسسات النظام االقتصادي 
المالٌة والتجارٌة المإثرة فً السٌاسات االقتصادٌة خالل تطبٌق مجموعة السٌاسات النقدٌة و

ثالث  بواسطة تطبٌق تلك السٌاساتتقوم على إدارة هذا النظام  أن لمعظم دول العالم، حٌث
 هً:ومإسسات 

 عن إدارة النظام النقدي الدولً. المسبولصندوق النقد الدولً،  -
 ً الدولً.عن إدارة النظام المال المسبول، فروعهالبنك الدولً و -
 .دولًعن إدارة النظام التجاري ال المسبولةمنظمة التجارة العالمٌة،  -

عتبر من أهم دعابمه حٌث ت التً على تلك المإسسات الدولًالنظام االقتصادي  ٌقومو 
 أصبح هناك إطار مإسسً متكامل لهذا النظام.

 ــرابعال مطلبال
 

 نظام التكتالت االقتصادٌة الدولٌة

االقتصاد  إدارةهٌمنة التكتالت والمإسسات االقتصادٌة على  أٌضامن ابرز المالمح  
 :الدولً وهو ما سنوضحه فً فرعٌن تالٌٌن

 التكتالت االقتصادٌة عنصر جدٌد فً توجٌه النظام االقتصادي الدولً  :الفرع األول

الدول تتوافر  لعل االتجاه إلى تكوٌن التكتالت االقتصادٌة العمالقة بٌن مجموعة من 
بط فً تفٌها عدد من المقومات المتجانسة اقتصادٌا وثقافٌا وحضارٌا وتارٌخٌا والتً تر

مصالح اقتصادٌة مشتركة هً من أهم الخصابص الممٌزة للنظام االقتصادي بالنهاٌة 
وفً  ،أضؾ إلى ذلك وارتباطا به وجود ترتٌبات إقلٌمٌة جدٌدة فً إطار هذا االتجاه،دولًال

                                                        
 .229ص. ، 2006القاهرة جودة عبد الخالق، االقتصاد الدولً من المركز إلى الهامش، دار النهضة العربٌة، ( 1)
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إطار السعً إلى تعمٌق المصالح االقتصادٌة المشتركة للدول المكونة لهذه الترتٌبات 
 وربطها بالترتٌبات االقتصادٌة العالمٌة التً تتشكل أو تشكلت. ،اإلقلٌمٌة

وٌكفً للداللة على تؤكٌد خاصٌة تزاٌد التكتالت االقتصادٌة والترتٌبات اإلقلٌمٌة  
تشٌر إلى  1995التً أجراها صندوق النقد الدولً خالل عام الجدٌدة أن إحدى الدراسات 

من أنظمة التكامل االقتصادي أو من ثم التكتل  45أنه ٌوجد على مستوى العالم حوالً 
من  %80م وحوالً ـن دول العالـم %75ل ـاالقتصادي فً مختلؾ صورها ومراحلها تشم

 من التجارة العالمٌة. %85سكان العالم وتسٌطر على 

 نماذج من التكتالت االقتصادٌة الدولٌة  :فرع الثانًال

من أهم التكتالت االقتصادٌة العمالقة التً اكتملت تقرٌبا نجد أن االتحاد األوربً  
لٌكون أحد الكابنات االقتصادٌة العمالقة ذات  1994الذي ٌكاد ٌكون قد اكتمل مع بداٌة 

االقتصادي لمجموعة الدول األمرٌكٌة التً  والتكتل ،(1)التؤثٌر القوى على التجارة العالمٌة
لٌضم الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  1991وتطورت فً فٌفري  1989ظهرت منذ جانفً 

وهناك محاوالت لمد جسر التعاون االقتصادي لدول  ،(النافتا )وكندا والمكسٌك وٌعرؾ باسم
ب الباسٌفٌك حٌث توجد وهناك التكتل االقتصادي فً منطقة شرق أسٌا وؼر،أمرٌكا الالتٌنٌة

ثالثة محاور ربٌسٌة للتجمع االقتصادي فً تلك المنطقة والذي ٌبرز دول النمو األسٌوٌة 
 ومعهم الٌابان فً النظام االقتصادي العالمً الجدٌد وهذه المحاور هً:

 رابطة جنوب شرق أسٌا المعروفة باسم )األسٌان( وتضم ستة دول.محور  -
 دولة. 12االقتصادي ألسٌا المعروفة اختصارا باسم )أبٌك( وتضم جماعة التعاون محور  -
دول وهً  7وتضم  (ساك )جماعة جنوب أسٌا وشبه القارة الهندٌة والمعروفة باسممحور  -

 األكثر فقرا.

ناهٌك عن بعض التكتالت األخرى مثل تكتل دول أمرٌكا الالتٌنٌة وؼٌرها، إلى  
اقتصادي عربً لمواجهة بعض الترتٌبات اإلقلٌمٌة الشرق جانب التفكٌر واإلعداد لقٌام تكتل 

 أوسطٌة.

 

 

 

 
                                                        

، )المرجع ) من أورؼواي لسٌاتل وحتى الدوحة) الجات والٌات المنظمة التجارٌة العالمٌة ،عبد المطلب عبد الحمٌد( 1)
 .53ص.  ،السابق(

 .17ص. ، 1997 ة، القاهرالتجارة الدولٌة وجدلٌة التقدم والتخلؾ، دار النهضة العربٌةعلى إبراهٌم، - 
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 عـــالمبحث الراب

 ًـــادي الدولــام االقتصــات ( النظــزة ) آلٌـــأجه

 وتتمثل فً ،آلٌاته فً التسٌٌر بمثابة تعد أجهزة من ٌتكون النظام االقتصادي الدولً 
المنظمات االقتصادٌة الدولٌة والشركات متعددة الجنسٌات والتجمعات والتكتالت االقتصادٌة 

فؤنظمتها  الدولًالعمود الفقري للنظام االقتصادي  هًوتبقى المنظمات االقتصادٌة ،اإلقلٌمٌة
وتقوم بإدارته فً ضوء مجموعة من السٌاسات  ،وآلٌاتها تإثر على باقً مكونات هذا النظام

 .( 1)النقدٌة والمالٌة والتجارٌة المإثرة فً السٌاسات االقتصادٌة لمعظم دول العالم 

معاهدات دولٌة  إبرامالحرب العالمٌة الثانٌة اعتمدت الدول سٌاسة  أعقابفً و  
لدول فً المسابل وتضع قواعد سلوك ا ،عدد ممكن من الدول جماعٌة، تحظى بقبول أكبر
وتنشا فً الوقت نفسه منظمات اقتصادٌة دولٌة متخصصة ،المتصلة بالتبادل االقتصادي

 لمباشرة اإلشراؾ على تطبٌق تلك القواعد.

الدولً الذي ٌشرؾ على تنظٌم التعاون الدولً فً  وهكذا تم إنشاء صندوق النقد 
بتموٌل  اأساس ىٌعن والتعمٌر الذيالدولً لإلنشاء  والبنك الدولٌة،مجال السٌاسة النقدٌة 
 التجاري.ومنظمة التجارة العالمٌة التً تسهر على تسهٌل التبادل  ،التنمٌة فً الدول الفقٌرة

وفً ظل السٌادة الكاملة للنظام الرأسمالً أضحت هذه المنظمات وسٌلة للسٌطرة  
السٌادة بٌن الدول إلى والتحكم عن طرٌق تحوٌل المجتمع الدولً من بناء أفقً تتوزع فٌه 

ولصالح مجموعة معٌنة من  ،بناء هرمً تتقلص فٌه سلطة الدول لحساب المنظمات الدولٌة
الدول هً فً الواقع القادرة من خالل إمكاناتها وقدراتها المتنوعة على فرض إرادتها على 

 المجتمع الدولً من خالل هذه المنظمات.

الرأسمالً لتدعٌم السلطة االقتصادٌة فً  فً ظل النظام المنظماتولقد ولدت هذه  
ثم تحولت بعد  ،مواجهة السلطة السٌاسٌة، واتخذت فً بداٌتها شكل اتحادات وتجمعات دولٌة

 االقتصادذلك إلى منظمات دولٌة متخصصة بعد سٌطرة الحكومات علٌها لمصلحة دعم 
 ( 2)الرأسمالً.

وذلك للحاجة ،رب العالمٌة الثانٌةٌث وتنظٌم كامل لهذه المنظمات بعد الحدتح وقد تم 
وفرض سٌطرة الدول الكبرى من  ،الملحة لتدعٌم النظام الرأسمالً الحر الموجه فً العالم

 فً الفترات السابقة. االستعمارخالل أدوات مختلفة عن 

العالمً  االقتصادالتً توجه  االقتصادٌةوقد كانت وسٌلتها فً ذلك المنظمات الدولٌة  
 تها دول العالم بكاملها.وتلزم بقرارا

                                                        
 .38ص. ، المرجع السابق() ، عبد المطلب عبد الحمٌد (1)
 .33ص.  .1999األردن  ن، عمااألهلٌة للنشر والتوزٌع ،1طسعد حقً توفٌق، النظام الدولً الجدٌد،  (2)
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أهمٌة كبٌرة فرضت  الدولً،هكذا كان لدورها المإثر فً النظام االقتصادي و 
 الدولً.البناء االقتصادي  التعرض لدراسة دورها فً

االقتصادٌة التً تحاول هذه المنظمات الدولٌة  ألهم فً هذا المبحث وسوؾ نتعرض 
 أنترسً قواعد النظام االقتصادي الدولً بدال عن منظمة األمم المتحدة التً ٌفترض  أن

 وهً :  تكون هً المإهلة للقٌام بهذه المهمة وذلك من خالل أربعة مطالب كما ٌلً

 (BIRDالبنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر) األول:المطلب 
 (FMIصندوق النقد الدولً) الثانً:المطلب 

 (GATT)فة الجمركٌةٌاالتفاقٌة العامة للتعر الثالث:المطلب 
  (OMC)منظمة التجارة العالمٌة الرابع:المطلب 

 األولالمطلب 

 (BIRD)رـــوالتعمٌاء ـــً لإلنشـــك الدولـــالبن

كان للبنك دورا محورٌا فً النظام االقتصادي الدولً مما ٌحتم علٌنا التعرض لنشاته  
 :دوره وذلك فً ثالث فروعوأهدافه ثم نظم العضوٌة فٌه ثم 

 البنك نشأة وأهداف  :رع األولالف

 1944أسفر المإتمر المالً والنقدي الدولً الذي انعقد فً " برٌتون وودز " عام  
 اتفاقٌةوالتعمٌر وقد صاؼها المإتمر بعد  لإلنشاءعن اتفاقٌة خاصة بإنشاء البنك الدولً 

  .صندوق النقد الدولً

وٌعتبر البنك منظمة دولٌة  1945دٌسمبر  27وتم إقرار هذه االتفاقٌة رسمٌا فً  
 15اتفاقٌة وصل فً  المتحدة بعد ان تم الربط بٌنهما بموجب األممحكومٌة متخصصة تتبع 

 . 1948أبرٌل 

وٌتمتع البنك بالشخصٌة القانونٌة  ،ومقر البنك مدٌنة واشنطن بالوالٌات المتحدة 
 الدولٌة وبمٌزانٌة مستقلة .

 ة:ـــاء البنك لتحقٌق األهداؾ التالٌــكان إنشو

عن طرٌق تسهٌل استثمار رإوس  :لمساعدة فً تعمٌر أقالٌم الدول األعضاء وتنمٌتهاا :أوال
العالمٌة  الدول التً دمرتها الحرب تاقتصادٌاوبناء ،األموال فً األؼراض اإلنتاجٌة

 الثانٌة.
عن طرٌق تقدٌم الضمانات  :الحث على تشجٌع االستثمارات األجنبٌة الخاصة :ثانٌا

 .لخاصة أو مما ٌحصل علٌه من أمواللها وسد النقص فٌها من موارد البنك ا االبتمانٌة
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 الحفاظذلك بوٌسعى البنك لتشجٌع نمو التجارة الدولٌة  :تشجٌع نمو التجارة الدولٌة :ثالثا
 على توازن موازٌن المدفوعات.

التً ٌضمنها أو ٌقدمها وبٌن القروض الدولٌة فً سواء تلك  :التنسٌق بٌن القروض :رابعا
 المجاالت األخرى.

لٌاته مع ٌمارس البنك عم :األعضاءالتنسٌق بٌن االستثمار الدولً واقتصاد الدول  :خامسا
 االقتصادٌة فً أقالٌم الدول األعضاء.مراعاة تؤثٌر االستثمار الدولً على األحوال 

 :األعضاءالدول  تاقتصادٌاتقدٌم المعونات الفنٌة والدراسات االقتصادٌة لتطوٌر  :سادسا
اتسع نشاط البنك فً هذا الخصوص عن طرٌق تقدٌم المعونة الفنٌة والخبراء  دوق

النواحً بل فً كافة فً المشروعات التً ٌمولها البنك االقتصادٌٌن لٌس فقط 
  االقتصادٌة للدول األعضاء.

فقد تدخل البنك مثال فً الخالفات التً نشؤت عن  :فض المنازعات المالٌة بٌن الدول :سابعا
تؤمٌم قناة السوٌس إذا استطاع أن ٌتفاوض فً تسوٌتٌن مالٌتٌن بخصوص التعوٌضات 

وان الثالثً بٌن والمشكالت التً ترتبت على العد،الواجب دفعها إلى شركة قناة السوٌس
م 1960مصر وانجلترا،كما تدخل فً النزاع الذي نشب بٌن الهند وباكستان عام 

 بخصوص مٌاه حوض نهر السند.
ولذلك أنشا معهد  :تدرٌب موظفً حكومات الدول األعضاء على إدارة التنمٌة :ثامنا

بار م مستهدفا توفٌر خدمات التدرٌب لك1955التنمٌة االقتصادٌة فً واشنطن عام 
 ومة فً البلدان النامٌة على إدارة التنمٌة االقتصادٌة.كموظفً الح

البنك الدولً مجموعة من ثالث  حالماضً، أصبمنذ العقد السادس من القرن و
الدولٌة  ةوالرابط ،التموٌل الدولٌة ةوالتنمٌة، ومإسسالبنك الدولً للتعمٌر  مإسسات هً:

تهدؾ إلى تقدٌم المساعدة للدول األعضاء لتحقٌق التقدم االقتصادي ورفع  اوكله ،للتنمٌة
 المستوى المعٌشً للدول اآلخذة فً النمو.

م ٌقدم 1944وإن كان هناك بعض االختالؾ فٌما بٌنهم فالبنك الدولً الذي أنشا عام  
وال ٌقدم  يقروضه عموما للدول النامٌة التً تحاول بلوغ مراحل متقدمة من النمو االقتصاد

 .قروضه إال ألؼراض إنتاجٌة

م فإن مهمتها هً مساعدة التنمٌة 1956أما مإسسة التموٌل الدولٌة التً أنشبت عام  
االقتصادٌة فً البلدان األقل نموا ومساعدتها على تشجٌع النمو فً القطاع الخاص من 

 ( 1)اقتصادها.

هدفها تقدٌم القروض ولكن  1960بٌنما الرابطة الدولٌة للتنمٌة التً تؤسست عام  
وهذه الدول التً ٌقل فٌها نصٌب  للدول األكثر فقرا وبشروط مٌسرة عن البنك وأخؾ وطؤة،

وٌنطبق  م،1978دوالر فً السنة حسب عام  625الفرد من الناتج القومً اإلجمالً عن 
 .دولة نامٌة 50هذا على أكثر من 

                                                        
(1) 

Roberto lavalla, la Banque Mondiale et ses filiales -Aspects juridiques et fonctionnement- 

L.G.D.J, Paris 1972. P. 05. 
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 ٌسٌة : العضوٌة فً البنك وأجهزته الرئالفرع الثانً

جعلت اتفاقٌة إنشاء البنك من ضوٌة والتصوٌت داخل البنك الدولً فقد الععن  أما 
وجواز قبول أعضاء جدد  عضوٌة صندوق النقد الدولً شرطا لعضوٌة البنك الدولً،

بموافقة أؼلبٌة مجلس المحافظٌن بشرط سبق عضوٌة صندوق النقد أٌضا،كذلك تفقد الدولة 
وقد  إذا فقدت عضوٌتها فً صندوق النقد الدولً، فً البنك أوتوماتٌكٌةعضوٌتها بطرٌقة 

عضو وبلػ عدد أعضاء  186ألفٌن حتى سنة  بلػ عدد الدول األعضاء فً البنك الدولً
 عضو. 169عضوا أما أعضاء الهٌبة الدولٌة للتنمٌة فبلػ  182المإسسة المالٌة الدولٌة 

 ،م رأس المالـــعضو عدد معٌن من أسه أما عن التصوٌت داخل البنك فلكل دولة 
وتنص  ،دوالر من أسهم البنك 1007000إضافٌا عن كل  اصوتا زابد 250كما أن لكل منها 

بؤؼلبٌة األصوات عدا بعض ٌتم التصوٌت فٌها االتفاقٌة على أن المسابل المعروضة 
 االستثناءات.

ملٌار دوالر والجزء  1876م كان رأس المال المكتتب به داخل البنك 1959وفً عام  
وهكذا أصبحت الدول ،ملٌون دوالر 5715المدفوع من جانب الوالٌات المتحدة حوالً 

الخمس التً تشترك بؤكبر عدد من أسهم رأس المال هً:الوالٌات 
والٌابان،وتحتل الدول الصناعٌة الكبرى مركز الصدارة  وألمانٌا المتحدة،وانجلترا،وفرنسا،

تالً تستحوذ على أكبر عدد من األصوات،حٌث تمتلك ست دول أكثر فً رأس المال،وبال
 ( 1)من القوة الصوتٌة. %48من نصؾ عدد أسهم البنك،ولها حوالً 

مما  %3749إال نصٌبا ضبٌال من عدد أسهم البنك أي بنسبة  الدول العربٌة وال تمتلك 
من رأس مال البنك كذلك دول العالم الثالث نصٌبها ضبٌل ،انعكس على قوتها التصوٌتٌة

 ٌتكون البنك من األجهزة الربٌسٌة التالٌة:ولً ال تإثر باإلٌجاب على سٌاساته، وبالتا

وٌتشكل من مندوبً الدول األعضاء،وتقوم كل دولة بتعٌٌن محافظ  :مجلس المحافظٌنأوال: 
وإن كان من ، ونابب له وٌعتبر السلطة العلٌا فً البنك وتتركز فً ٌده كل سلطاته

المدٌرٌن التنفٌذٌٌن للبنك فً مباشرة كل سلطاته  لٌاالمالحظ أن المجلس قد فوض عم
المتعلقة بتصرٌؾ الشإون العامة للبنك،وذلك باستثناء تلك المسابل التً ٌنص النظام 
األساسً للبنك على ضرورة احتفاظ المجلس بها لنفسه مثل قبول األعضاء الجدد أو 

 جلس عادة مرة كل سنة.وٌجتمع الم زٌادة رأس المال،

ن خمسة منهم بواسطة الدول ٌٌتم تعٌ،وعددهم واحد وعشرون :المدٌرون التنفٌذٌون :ثانٌا
التً تملك أكبر الحصص فً رأس مال البنك وهً الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا وألمانٌا 
وفرنسا والٌابان،أما الستة عشر اآلخرٌن فٌجري انتخابهم عن طرٌق المحافظٌن 

وٌالحظ أن التصوٌت فً مجلس المحافظٌن أو المدٌرٌن ،ٌن لألعضاء الباقٌنالممثل

                                                        
دار  -هٌبات و وكاالت منظمة األمم المتحدة و منظمات التجارة والتعاون االقتصادي -حسٌن عمر، المنظمات الدولٌة ( 1)

 .1993الفكر العربً، القاهرة، 
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التنفٌذٌٌن ٌتم وفقا لنظام التصوٌت المرتبط بمدى المساهمة فً رأس مال البنك،بمعنى 
( 1)صوتا مضافا إلٌها صوت واحد عن كل سهم من حصة الدولة. 250أن لكل دولة 

 

وهو ،المدٌرٌن التنفٌذٌٌن لمدة خمس سنوات وٌتم انتخابه بواسطة مجلس: الربٌس :ثالثا
والربٌس ال ٌملك حق ، ٌرأس بحكم منصبه المجلس المذكور وهٌبة موظفً البنك

التصوٌت داخل المجلس إال للترجٌح فً حالة تساوي األصوات، كما أن له حق حضور 
ولكن بدون االشتراك فً التصوٌت،وٌعتبر الربٌس مسبوال ،جلسات مجلس المحافظٌن

لعمل داخل البنك،وٌعاونه فً ذلك عدد من الموظفٌن الذٌن ٌعملون تحت اسٌر  عن
 رباسته.

  وتقٌٌمه الفرع الثالث: دور البنك فً النظام االقتصادي الدولً

ٌمارس البنك الدولً فً عالمنا الٌوم سلطة واسعة جدا،وٌقوم بنشاط  :الدور اإلٌجابً أوال:
الذي ٌمنح قروضا للدول األشد فقرا،فخالل نً متعدد األشكال،وهو وحده الٌوم إنسا

قروضا طوٌلة األجل بمقدار ٌزٌد  الدول النامٌةالعقد األخٌر من القرن الماضً منح 
التحتٌة بقروض االستثمار،وفً  ىٌإمن البنك إنشاء البنو( 2)ملٌار دوالر.225على 

وهو ٌمول كل عام أٌضا مبات ،ٌؽطً العجز فً المٌزانٌة-مثل النٌجر-بعض الحاالت
فالبنك ٌعتبر فً كل مكان هو المقرض وٌستطٌع أن ٌفرض شروطه  من مشارٌع التنمٌة

ومن ؼٌره ٌقبل أن ٌمنح قرض لبالد مثل تشاد وهندوراس أو ماالوي أو  علً مدٌنٌه،
 الشمالٌة أو أفؽانستان. كورٌا

كان هناك وجه آخر للبنك تجلً فً الشروط القاسٌة بجانب ذلك  لكن :الدور السلبً ثانٌا:
التقلٌدٌة من أجل تنظٌم  ااقتصادٌاتهلتؽٌٌر  التً ٌفرضها على الدول المقترضة

قد و، ومن ٌفرض هذه الشروط ٌرفض طلبه المضاربة االقتصادٌة والتجارة العالمٌة،
وبرت حٌنما كان "ر هذا خصوصا من نهاٌة الستٌنات وحتى بداٌة الثمانٌنٌاتحدث 

الربٌسٌن دة مع لوالٌات المتحها شؽل وزٌر الدفاع للبوكان ق "مدٌرا للبنك،اماكنمار
كٌنٌدي وجونسون،وتسبب فً دمار فٌتنام،ولكنه وأثناء رباسته للبنك الدولً تسبب فً 

ع البنك دون أن ٌكون لدٌها خٌار آخر،وكانت دمار أكبر حٌث كانت الدول تتعامل م
أمام سدود ضخمة واسعة الفوهات  ت الدول النامٌة نفسهاثمرة سٌاسة ماكنمارا أن وجد

لن ٌستطٌع أبدا  ة،ـودٌون هابل وأبنٌة ومكاتب فارؼة وحقول خربة، رة،ـوطرق مدم
نمارا وحتى ة ماكلتً انتهجها البنك منذ رباسوكانت هذه هً ثمرة السٌاسة ا ا،ــتسدٌده

فإنه تجاوز ذلك  ام،ـومهما كان حجم الخراب الذي تسبب به الرجل فً فٌتن ،ٌومنا هذا
 أثناء والٌته فً رباسة البنك.

ة على النمو كان ٌتبنى أٌدٌولوجٌا قابم إن البنك الدولً فً أثناء والٌة ماكنمارا 
تعرضت هذه النظرٌة لالنتقاد وعندما  رخاء للجمٌع، -تنمٌة -تقدم -وكانت المعادلة:نمو

                                                        
الؽفار نجم، الجوانب القانونٌة لنشاط البنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر، مطابع الهٌبة المصرٌة العامة عبد المعز عبد  (1)

 .23. ص. 1976للكتاب، القاهرة 
(2) 

 .24ص.  ،)المرجع نفس  (
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ثم فً التسعٌنٌات نظرٌة ،وذلك لتخرٌب الطبٌعة،أخذ البنك ٌتبنى نظرٌة التنمٌة المتكاملة
فً مساعدة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة،ولألسؾ فشلت كل هذه النظرٌات 

 ( 1)ها.طورتالدول الفقٌرة و

لكن الممارسات تبقً ثابتة ألنها تملٌها ،روالسبب قً هذا الفشل أن النظرٌات قد تتؽٌ 
وفتح البالد أمام أصحاب رإوس األموال األجنبٌة  عقلٌة مصرفٌة قابمة على االستؽالل،

وٌفرض البنك  وفً كل األحوال ال بد من رضاء الوالٌات المتحدة، للسلب والنهب،
 عام -الدولًلبنك لالمدٌر السابق -وتساءل جٌمس ولفنسون العامة، األمالكخصخصة 

عقب استقالة أقرب مساعدٌه والنابب األول لربٌس البنك الدولً وتشهٌره عالنٌة  -م2000
فإذا كانت القروض -بإستراتٌجٌة الخصخصة المفرطة وعدم فاعلٌة مإسسات برٌتون وودز

وفً جمٌع  ،وعــومع ذلك فهناك بشر ٌموتون من الجخرج والسدود تنشؤ وتولد الكهرباء ت
 ،وتقضً على ملٌون شخص فً السنة االنتشارإلى  االمالرٌالم الثالث تعود بلدان الع

واألمٌة تتقدم،والمستشفٌات تسقط فً الخراب والمرضى ٌموتون لؽٌاب والمدارس تقفل 
 فما سبب الفشل الخطٌر للبنك؟ ومرض اإلٌدز ٌنتشر، الدواء،

ة وسٌاس للقارات،إنه االستؽالل الصارخ من قبل الشركات الرأسمالٌة العابرة  
الخصخصة المفرطة بؽٌر حدود ومحاولة فرض قواعد لنظام اقتصادي من طرؾ مإسسً 

 .البنك ٌخدم مصالحهم

التعامل مع الدول األعضاء ولقد تجلى  ازدواجٌةومن أخطر سلبٌات البنك الدولً  
علمه الكامرون( رؼم -روع أنابٌب النفط تشاد)مشفً تصمٌم وتنفٌذ مشروع محدد بعٌنهذلك 

وهذا المشروع تمت دراسة الجدوى له منذ منتصؾ باستشراء الفساد فً هذه الدول، 
، وفً عد أكبر مشروع صناعً ٌقتضً أكبر توظٌؾ مالً خاص فً إفرٌقٌاٌو التسعٌنات

ٌساوي على وجه التقدٌر  كان التوظٌؾ الضروري إلنجاز المشروع 2001منتصؾ عام 
المرحلة األولى من  فً اهمة البنك،وقدم البنكوكان البد من مس ،ملٌار دوالر 377

ملٌون دوالر،وذلك لتؤمٌن حفر اآلبار وتؤهٌل حقول النفط المكتشفة حدٌثا جنوب  200التنفٌذ
تشاد .وكان ٌجب أن ٌلً ذلك البناء خط أنابٌب طوٌلة ألؾ كٌلومتر عبر الؽابة من أجل نقل 

ومن أجل المساعدة فً تنفٌذ  كرٌبً"،النفط حتى الساحل األطلسً فً الكامرون من موقع "
 ملٌون دوالر. 300هذه المرحلة الثانٌة من المشروع قدم البنك 

وبالرؼم من أن البنك كان قد تبنى نظرٌة تقٌٌم النتابج االجتماعٌة والسرٌة لكل  
ب االجتماعً التابع عملٌة ٌقوم بها،إضافة إلى رأي منظمات المجتمع المدنً وتقارٌر المكت

رة،وعملٌات قتل وإعدام حمن حكم القبابل المتناآنذاك تعانً كانت إن تشاد الدولً ف للبنك
وتحتل المركز الرابع فً البحة  ،وتعذٌب،كذلك نظام الحكم فً الكامٌرون وقتذاك فاسد
 الدول األكثر فسادا التً تضعها منظمة الشفافٌة الدولٌة.

                                                        
 .27، ص. )المرجع السابق(عبد المعز عبد الؽفار نجم،  (1)
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 اإلفرٌقٌة عام-خالل القمة الفرنسٌةوقد قامت منظمات المجتمع المدنً فً الكامٌرون  
فً ٌاوندي بمظاهرات تطالب باالقتسام العادل لعابدات النفط المنتظرة،وضمانات ضد  ألفٌن

نعكاسات الالدراسة األولى  ( مدٌر البنكولفنسون)ورفض  الفساد،واضطر البنك للتراجع،
جندت أصدقابها فً و المشروع على البٌبة االجتماعٌة،ؼٌر أن شركات النفط لم تتراجع،

لشركات النفط بعد مرور سنة ونصؾ على  (ولفنسون)واشنطن،والنتٌجة كانت إذعان 
لقد أخذنا بعٌن االعتبار  تبرٌره"فً وقال  رفضه للدراسة األولى عن انعكاسات المشروع،

لقد تدخلت شركات النفط بقوة لدى الربٌس التشادي  منصفه"لكن ماذا جرى؟ تاعتراضا
من واردات النفط  ةبالماب 80ومة التشادٌة قانونا ٌنص على تخصٌص وأصدرت الحك

بالمبة لتموٌل صندوق  10 المنتظرة للتنمٌة االقتصادٌة والتعلٌم والصحة،فً حٌن ٌخصص
 خاص من أجل األجٌال القادمة "فهل ٌمكن تصور قانون ضد الفساد ٌصدر فً ظل حكم

 ( 1).تشاد نظام فاسد فً

األخٌرة على تنفٌذ هذا  االعتراضاتوهكذا تجاهل ربٌس البنك الدولً جمٌع  
والذي كان ٌتابع  (برنو رٌبٌل)المشروع وعلق ربٌس حزب السالم األخضر"الفرنسً 

مثل هذا  تصرفات البنك منذ زمن طوٌل بما ٌلً"الخطابات تتزٌن والمبادئ تبقى كما هً،
وفً مذكرة سرٌة صادرة عن  ،البنك أن ال ٌقوم به"كان على  االستثمار ؼٌر األخالقً،

أن عدد من  البرٌطانٌة، نالجاردٌانشرتها صحٌفة  م،2000 البنك الدولً نفسه فً ماٌو
ورأوا أن خط األنابٌب  وأصدقابه النفطٌٌن، (ولفنسون)االقتصادٌٌن فً البنك تخلوا عن 

 فات سٌاسٌة وبٌولوجٌة مهمة.اٌحتمل مخاطر وانحر

ٌدل  ،سإال ٌطرح نفسه على ربٌس البنك بخصوص هذا الموضوع ٌؽضبه إن كل  
 م.2000راسٌون فً ٌونٌو عام ٌعلى ذلك مقابلته مع الصحفٌة لٌب

 رون،ــاد والكامٌـــإن المستفٌد الوحٌد من هذا المشروع الضخم هو حكومتا تش 
اقتطعت عام فإن حكومة تشاد  وبالرؼم من إنشاء "صندوق خاص نفطً لمكافحة الفقر "

والذرٌعة كانت  دوق،ـوال الصنـة البنك من أمــملٌون دوالر بموافق 25م مبلػ 2000
بٌنما نشر زعٌم المعارضة وثابق تشٌر إلى أن القسم األكبر من ذلك  ،المجاعة فً البالد

وقد أنشؤه  ،وهكذا استخدم الصندوق المخصص لمكافحة الفقر،المبلػ استخدم لشراء أسلحة
 ( 2)ضد قسم من الشعب التشادي. لربٌسولً لتموٌل الحرب التً ٌقودها االبنك الد

إن ما سبق ذكره ٌوضح الطرٌقة التً ٌتعامل بها  :سلبٌات تتعلق بنظام اإلقراض ثالثا:
الطاؼٌة لواشنطن على سٌاسات  ة، والسٌطرالبنك مع قروضه الممنوحة للدول األعضاء

بؽٌة فرض قواعده التً تشكل النظام االقتصادي الذي ٌراه مناسبا،  البنك وقراراته
 :فًتتمثل  اإلقراضتتعلق خاصة بنظام  ذلك سلبٌات أخرى إلى ؾوٌضا

                                                        
 .30، ص. )المرجع السابق(عبد المعز عبد الؽفار نجم،  (1)

 
(2) 

Roberto lavalla, la Banque Mondiale et ses filiales -Aspects juridiques et fonctionnement- 

(OP. CIT), P. 51. 
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من البنك وتستثمره استثمارا نافعا لن تإتى  نامٌةإن المال التً تقترضه الدول ال -ا
النامٌة مبالػ مماثلة على ثماره فً تنمٌة اإلنتاج القومً ما لم تنفق الدولة 

المشروعات ذات الصبؽة االجتماعٌة،والمشروعات الصحٌة والتعلٌمٌة واإلسكان 
إزاء ضآلة مواردها عن تموٌل هذه وقد تعجز الدولة  د المٌاه والصرؾ،وموار

قدم أمواله لمثل هذه األؼراض ٌكما ال ٌستطٌع البنك من جانبه أن  المشروعات،
على بمقتضى نصوص االتفاقٌة  ،مقصورة عملٌاته،إذ هًألنها تخرج عن طبٌعة 

تموٌل مشروعات إنتاجٌة معٌنة ٌمكن أن تدر دخال ٌكفً لتوفٌر قدر من العمالت 
أن تسدد قٌمة رأس المال المقترض وما ٌستحق  نامٌةتستطٌع معه الدولة ال،األجنبٌة

 عنه من فابدة.

إذ جعل عملٌاته ،الحدود والمعانًدرج البنك على تفسٌر بنود االتفاقٌة فً أضٌق  -ب
لشراء المعدات  نامٌةصورة على إقراض األموال التً تحتاج إلٌها الدول القم

وإزاء النقد الالذع الموجه  والسلع الرأسمالٌة الالزمة "لمشروعات إنتاجٌة معٌنة
الخاصة بتوافر العمالت األجنبٌة لدى الحكومات  لالعتباراتللبنك،برر ذلك 

و الضامنة عندما تحٌن مواعٌد سداد قٌمة القروض وما ٌستحق عنها المقترضة أ
على  نامٌةوٌبدو أن مرد األمر فً هذا الشؤن هو مدى قدرة الدولة ال ،من فوابد

إنتاج السلع والخدمات بوجه عام بؽض النظر عن ضرورة توجٌه القروض البنك 
إلى مشارٌع إنتاجٌة معٌنة مرتبطة بقٌاس حاجة هذه الدولة إلى عمالت 
ورسوم،وٌبنى هذا النقد على أن البنك ٌفحص مزاٌا المشروعات اإلنتاجٌة المعٌنة 

نمٌة االقتصادٌة فً الدولة دون اإلشارة إلى عالقتها باحتٌاجات الت،فً عزلة
المقترضة بوجه عام،بٌنما تقارٌر البنك تنفى ذلك،وتإكد أن البنك ٌعمل على تشجٌع 

( 1)كثٌر من الدول األعضاء على وضع برامج طوٌلة للتنمٌة االقتصادٌة.
 

قراراته  على بؤن االعتبارات االقتصادٌة وحدها التً تهٌمن البنك تقضى اتفاقٌة -ج
علق بتموٌل المشروعات اإلنتاجٌة فً دول العالم النامً،وبالرؼم من فً كل ما ٌت

ذلك ٌمٌل البنك إلى التصرؾ وفقا لرؼبات بعض الدول األعضاء التً قد تتحكم فً 
خطر القراراته لما تملكه من نسبة كبٌرة من مجموع أصواته،وال أدل على ذلك من 

ة والمملكة المتحدة وفرنسا ٌات المتحدالوال أنالكامن وراء تصرفات البنك حٌث 
وهو ما ٌفسر سحب  ،من مجموع األصوات %54وألمانٌا تمتلك ما ٌقرب من 

البنك لمشروع تموٌل السد العالً،وفً المقابل تتدفق أموال البنك على دول أوروبا 
 الؽربٌة وأمرٌكا الالتٌنٌة،وضآلة نصٌب دول الجامعة العربٌة من قروض البنك.

ال  ٌات المتعقلة بعمل البنك الدولًمثل هذه السلب إن :ضرورة مراجعة البنك لسٌاساته رابعا:
فاعلٌته وقدرته على النهوض باألعباء التموٌلٌة ،هً اكبر تحد لمنح القروض مجالسٌما فً 

للتنمٌة والتعمٌر داخل أقالٌم الدول األعضاء،إضافة إلى عدم وجود تنسٌق بٌن ما ٌقدمه 
ر تطوإن و.،،وبٌن ما تقدمه مإسسات دولٌة أخرى من قروض ومعوناتالبنك من قروض

فً مجال إقراض الدول األعضاء فٌه  تهأنشطلً من خالل الدور االقتصادي للبنك الدو

                                                        
 
(1) 

Roberto lavalla, (OP. CIT), P. 53. 
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وتكرٌس لقواعد  ،تعكس الرؼبة الجامحة للنظام الرأسمالً فً تعمٌم أٌدٌولوجٌته على العالم
ٌؾ الهٌكلً التً تفرضها ٌالقروض ببرامج التك حٌث ترتبطالنظام االقتصادي الذي ٌرٌده 

 وما ٌقتضٌه ذلك من التدخل فً الشإون الداخلٌة للدول. الدول الكبرى على الدول النامٌة،

طؽٌان أن ٌتجنب كان على البنك  ونظرا لضخامة رأس مال البنك وقدرته التموٌلٌة، 
 ( 1)اقه.المسابل السٌاسٌة على أنشطة البنك تحقٌقا لما نص علٌه مٌث

القدرات داخل  ءالشفافٌة، وبناإن قضاٌا كثٌرة تتعلق بما ٌقدمه البنك من قروض مثل  
، التوجٌهٌة المتعلقة بفاعلٌة هذه القروض ئممكنة، والمبادالدول لتحقٌق أقصى استفادة 

 .من جانب الدول المستفٌدة من البنك تهامراعا بٌج

وفٌما ٌتعلق بدور البنك كوسٌط مالً فال ٌجب أن ٌقتصر دوره فقط على إعطاء  
دعم الفنً الالقروض بل ال ٌزال هناك دور ربٌسً ٌتعٌن على البنك أن ٌقوم به وهو 

وكذلك المشروعات المرتبطة بها من كهرباء  والتقنً فً تنفٌذ المشروعات داخل الدول
 وطرق واتصاالت وؼٌرها.

من سبب ٌدعو البنك الدولً إلى عدم استخدام مكانته البارزة فً ولٌس هناك  
األسواق من اجل تخفٌؾ تحفظه الحالً إزاء حجم اإلقراض بالنسبة لقاعدة أسهم 

إلقراضها بشروط تجارٌة  األموالومن شؤن ذلك أن ٌتٌح له جمع قدر أكبر من ،رأسمالٌة
ع مصادر التموٌل التً تعتمد علٌها هذه خل الناجحة،مما ٌإدي إلى تنوٌدلبلدان المتوسطة الل

خالل العمل حسب االتجاهات السابدة فً  من لبنك تعزٌز التنمٌةلالبلدان، وسٌتٌح هذا 

  (2)األسواق .

إن فشل تجارب التنمٌة فً العدٌد من الدول وبخاصة فً إفرٌقٌا ٌرجع إلى فساد  
ما طرح تعبٌر الحكم الرشٌد  وهو وال أمل إال بإصالح هذه النظم، النظم السٌاسٌة السابدة،

 أو الصالح فً كثٌر من أدبٌات االقتصاد والسٌاسة فً العالم.

إصالح البنك الدولً ضرورة النظر فً نظام التصوٌت وعدم  أمركذلك ٌتطلب  
 والذي ٌكرس عدم العدالة والمساواة. التسلٌم بهذا النظام السابد،

ل من خالل القروض دفع مشروعات إن على البنك الدولً أن ٌكون هدفه األو 
وتخفٌؾ شروط منح هذه القروض بما ٌدفع التنمٌة والتعمٌر  الدول األعضاء، لالتنمٌة داخ

 خٌر كٌفٌة سداد هذه القروض وضمانها.وأال ٌكون همه األول واأل داخل هذه الدول،

فً مسابل  رأٌهأو استطالع  ،وال ٌجب إؼفال دور البنك فً تقدٌم المساعدة الفنٌة 
مثل طلب الدولة من البنك االشتراك ،ؼٌر مرتبطة بإحدى عملٌات اإلقراض التً ٌقوم بها

                                                        
(1) 

Roberto lavalla, (OP. CIT), P. 55. 
 .63، ص. ) سابقالمرجع ال( الجوانب القانونٌة لنشاط البنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر، ،عبد المعز عبد الؽفار نجم (2)
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تنشٌط رإوس األموال المحلٌة الخاصة لتموٌل  معها فً وضع خطط التنمٌة االقتصادٌة أو
 مشروعاتها اإلنمابٌة وٌجب تعمٌق نشاط البنك فً هذه النقطة.

عات االقتصادٌة التً تثور بٌن أعضابه أو بٌن أٌضا دور البنك فً تسوٌة المناز 
عن طرٌق المركز الدولً  كالخاص، وذلدولة ما وبٌن المستثمرٌن األجانب من قطاع 

 ( 1)عات المتعلقة باالستثمارات التابع للبنك الدولً.اإلدارة النز

وهكذا ٌنبؽً على البنك الدولً التخلً عن قواعد النظام االقتصادي التً ٌسعى  
جال أمام هٌبة األمم المتحدة لفسح الممن خالل أنظمته التعسفٌة ضد الدول النامٌة  رٌسهالتك

 إلرساء قواعد أكثر عدالة لنظام اقتصادي متوازن.

 ًـــالثانالمطلب 
 (FMI) ًـــد الدولــــدوق النقـــصن

على نشؤته وسنتعرؾ  ،ٌعد الصندوق الركٌزة المالٌة للنظام االقتصادي الدولً 
 وأهدافه والعضوٌة فٌه ونشاطه من خالل فروع ثالث فٌما ٌلً:

 نشأة الصندوق وأهدافه  :األولالفرع 

أنشا صندوق النقد الدولً بمقتضى االتفاقٌة التً توصل إلٌها مإتمر النقد والمال 
وقد أصبحت هذه االتفاقٌة نافذة اعتبارا  1944ٌولٌو  22الذي عقد فً "برٌتون وودز"فً 

من موارد الصندوق  ةبالماب 80م عندما قام ممثلو الدول التً تملك 1940بر دٌسم 27من
 ( 2)بإٌداع وثابق التصدٌق على االتفاقٌة.

وذلك  دولة لحضور هذا المإتمر، 44وكانت الوالٌات المتحدة قد وجهت الدعوة إلى  
التً ستواجه لإلعداد لما ٌنبؽً اتخاذه من خطط وتدابٌر لمعالجة كافة المشاكل االقتصادٌة 

 هذه الدول فً فترة ما بعد الحرب.

البحث عن نظام نقدي موحد تؤخذ به الدول حتى ٌتوفر هدؾ هذا المإتمر لقد كان  
 ألن السلم االقتصادي ٌعد أساسا قوٌا للسلم السٌاسً.  كوذل ،االستقرار العالمً

ة االقتصادٌة التً وقد استعانت األمم المتحدة بهذه المنظمة للمساعدة فً تحقٌق التنمٌ 
 تعتبر منهجا من مناهج مٌثاق األمم المتحدة لتحقٌق رفاهٌة الشعوب.

وٌعتبر الصندوق احد الوكاالت الحكومٌة المتخصصة بمقتضى االتفاقٌة التً تم 
 .1947وقد بدأ الصندوق عملٌاته فً ماي ،ٌن الصندوق ومنظمة األمم المتحدةإبرامها ب

                                                        
 .63ص.  ،)مرجع نفس ال(  ،عبد المعز عبد الؽفار نجم (1)

(2) 
D. Carreau, le Fonds monétaire international, Armand Colin, Paris, 1970. P. 17. 
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 ها وهً:قاقٌة إنشاء الصندوق األهداؾ التً ٌسعى لتحقٌحددت المادة األولى من اتفو

وللمحافظة على التدابٌر المنظمة للصرؾ بٌن الدول  "لدعم استقرار أسعار الصرؾ، 
وللمساهمة فً إقامة نظام  األعضاء ولتفادي التنافس على تخفٌض أسعار الصرؾ،

وفً محو القٌود  ،األعضاء للمدفوعات متعددة األطراؾ بالنسبة للعملٌات الجارٌة بٌن الدول
المفروضة على الصرؾ األجنبً والتً تعوق حركة التجارة الدولٌة،ولبث الثقة بٌن الدول 

ومن ثم إتاحة الفرصة لها  ،األعضاء بجعل موارد الصندوق مٌسورة لهم بضمانات مالبمة
ها أن دون االلتجاء إلى التدابٌر التً من شؤن لتصحح االختالل فً موازٌن مدفوعاتها،

 ( 1)تقضً على الرخاء القومً والدولً".

 وٌسترشد الصندوق فً كل سٌاساته وقراراته بهذه األؼراض حسب نص االتفاقٌة.

 وهذه األهداؾ ٌمكن إٌضاحها فٌما ٌلً:

فالصندوق ٌعد المكان األمثل للتشاور  : التشاور والتعاون بشؤن المسابل النقدٌة الدولٌة :أوال
للمشاكل والمسابل النقدٌة الدولٌة بعد دراستها وعرضها على  والتعاون لوضع حلول

بؽرض التوصل لمواقؾ موحدة توجه  المجلس التنفٌذي أو مجلس المحافظٌن،
 السٌاسات النقدٌة والمالٌة بما ٌخدم مصلحة االقتصاد الدولً والتجارة الدولٌة.

تعلق ببذل الصندوق أقصى هذا الهدؾ ٌ تسهٌل النمو المتوازن فً التجارة الدولٌة: :ثانٌا
جهد لجعل الدول تتخلى عن السٌاسات التجارٌة المتطرفة وإزالة القٌود بشؤن حركة 

 كل دولة تستفٌد من مواردها اإلنتاجٌة والبشرٌة. لالدولٌة، لجعالتجارة 
وذلك عن طرٌق وضع نظام ألسعار الصرؾ  تحقٌق االستقرار ألسعار الصرؾ: ثالثا:

ألن بعض لة فً أسعار صرؾ العمالت الدولٌة التخفٌضات المتبادٌكفل عدم حصول 
وٌضر هذا  الدول إذا ما رؼبت فً زٌادة صادراتها تلجؤ إلى تخفٌض قٌمة عملتها

 ( 2)وٌقوم الصندوق بفرض رقابة على هذه السٌاسات. الوضع بمصالح الدول المتنافسة،
الدولٌة:ال شك أن قابلٌة العمالت للتحوٌل فٌما إٌجاد نظام متعدد األطراؾ للمدفوعات  :رابعا

طالما أن أداء  بٌن الدول دون رقابة من األمور الضرورٌة لتشجٌع المبادالت التجارٌة،
فالصندوق ٌفرض تجنب م بسهولة وٌسر،وبعٌدا عن أي قٌود المدفوعات الدولٌة ٌت

على التمٌٌز فً إحداث قٌود على المدفوعات الجارٌة أو أٌة إجراءات نقدٌة تنطوي 
 المعاملة.

وهذا  توفٌر الثقة بٌن الدول األعضاء بجعل الموارد العامة للصندوق متاحة لها: :خامسا
الهدؾ ٌتمثل فً تموٌل الدول األعضاء بالموارد الالزمة لتصحٌح اإلختالالت المإقتة 

 بشرط وجود ضمانات كافٌة.،فً موازٌن المدفوعات

                                                        
(1) 

D. Carreau, (OP. CIT) , p.    
(2) 

D. Carreau, (Op. Cit), P.     
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للدول األعضاء هو توفٌر الثقة لدٌها بشكل ٌكفل  والؽرض من تقدٌم هذه القروض  
معالجة أٌة اختالالت مإقتة بالموارد المتاحة دون اللجوء إلى وسابل قد ٌترتب علٌها 

  تقوٌض الرخاء القومً والدولً،كذلك تقصٌر أمد فترات االختالل والحد من درجتها.

 العضوٌة فً الصندوق وأجهزته الرئٌسٌة :الفرع الثانً

بالوالٌات  ز"ً اجتمعت فً"برٌتون وودالصندوق من الدول المإسسة الت ٌتكون
دولة وقد بلػ عدد الدول  93م وتكون عضوٌتها أصلٌة وكان عددها 1944المتحدة عام 

 .دولة 186 ،    فً  األعضاء

وٌرتبط التصوٌت فً األجهزة الربٌسٌة للصندوق بمدى مساهمة كل عضو فً رأس  
ٌتحدد باالتفاق مع الصندوق،وعلى ضوء األنصبة التً تحدد لكل  الذي األمرالمال وهو 

وحدود حقها فً  ،عضو ٌستطٌع هذا العضو التؤثٌر فً القرارات الصادرة عن الصندوق
 ( 1)االقتراض منه.

وقد خصصت لكل حصة بؤكبر حصة معٌنة تشترك بها فً رأسمال الصندوق  
تلتها كل من  ،عند إنشابها-ملٌون دوالر 2850واحتفظت الوالٌات المتحدة بؤكبر حصة تبلػ 

 انجلترا والصٌن وفرنسا والهند بحصص متتالٌة فً الترتٌب.

 ٌتكون الصندوق من األجهزة الربٌسٌة التالٌة:و

التً ،ٌعتبر مجلس المحافظٌن بمثابة السلطة العلٌا فً الصندوق :مجلس المحافظٌن :أوال
تعٌنه الدولة العضو ونابب له وعادة ما  وٌمثل كل دولة محافظ تباشر االختصاصات
ولمجلس المحافظٌن التفوٌض ولة أو محافظ البنك المركزي فٌها، ٌكون وزٌر مالٌة الد

 ك، وذلمباشرة بعض اختصاصاتهه لمجلس المدٌرٌن التنفٌذٌٌن فً فً اختصاصات
لعمالت باستثناء تلك المتعلقة بقبول األعضاء الجدد أو مراجعة الحصص أو تعدٌل قٌم ا

 وٌعقد المجلس اجتماعاته سنوٌا.

، ة بالصندوقـــمهمة هذا المجلس تصرٌؾ الشإون الجارٌ: مجلس المدٌرٌن التنفٌذٌٌن :ثانٌا
ٌتم تعٌٌن  ل،ـرا على األقـوٌتشكل من عشرٌن مدٌثم فهو فً حالة انعقاد دابم  نوم

وٌتم انتخاب سابر المدٌرٌن بمعرفة  خمسة منهم بواسطة الدول صاحبة أكبر الحصص.
كل مدٌر بتعٌٌن نابب له ٌمارس كافة  ممدٌرٌن، وٌقوالدول التً لٌس لها حق تعٌٌن 

أن ٌكون متواجدا بصفة دابمة فً المقر الربٌسً  ب، وٌجسلطاته فً حالة ؼٌابه
 للصندوق.

 فقة على بقابه،ولٌس هناك مدة محددة للمدٌر التنفٌذي طالما أن الدولة التً عٌنته موا 
ولكل مدٌر تنفٌذي مابتان وخمسون صوتا ٌضاؾ إلٌها عدد من األصوات بعدد ما 

                                                        
كلٌنننننة  ،صنننننندوق النقننننند الننننندولً، أطروحنننننة لنٌنننننل شنننننهادة الننننندكتوراه ،إبنننننراهٌم بنننننن عٌسنننننى العلنننننً العٌسنننننى( 1)

 .13. ص. 1987الحقوق، القاهرة 
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للحكومة التً عٌنته أو للحكومات التً انتخبته من حصص على أساس صوت واحد 
 لكل مابة ألؾ دوالر.

ٌعتبر وهو بحكم منصبه  وٌتم انتخابه بمعرفة المدٌرٌن التنفٌذٌٌن، المدٌر اإلداري: :ثالثا
عن تنظٌم وتعٌٌن وفصل موظفً  المسبولوهو ،الموظؾ الربٌسً فً الصندوق

كما أنه ٌمثل الصندوق فً  الصندوق وٌرأس المجلس التنفٌذي ولكنه ال ٌملك صوتا فٌه،
 الدول األعضاء. أوعالقته مع المنظمات األخرى 

األعضاء تصوٌت الدول أن حٌث  تسود داخل الصندوق دٌمقراطٌة من نوع خاص،و 
األمر الذي ، د"ـوت واحـصة "دوالر واحد بكل بحسب قدرتها المالٌٌكون  فً الصندوق

والواقع أن قدرة الوالٌات . بالمابة من حقوق التصوٌت 17ٌعنً أن الوالٌات المتحدة تمتلك 
 ٌمنحها وزنا حاسماب دور العملة االحتٌاطٌة الدولٌة الدوالر ٌلعأن  واعتبار المتحدة المالٌة،
 ( 1)داخل المنظمة.

 : نشاط الصندوق ودوره فً النظام االقتصادي الدولً الفرع الثالث

إن برامج تصحٌح اإلختالالت فً موازٌن  :تحكم الدول الكبرى فً نشاط الصندوق :أوال
المدفوعات للدول األعضاء الراؼبة فً استخدام موارد الصندوق تتسم بالصرامة 

الدول النامٌة بشكل جعلها تشك فً أهمٌة الصندوق  عند تعامل الصندوق مع والتقشؾ
إذ لم  بالنسبة لها،بٌنما ال ٌتبع الصندوق هذه السٌاسات تجاه الدول الصناعٌة الؽنٌة،

ٌطلب منها فً أي ٌوم التقشؾ والحد من المصارٌؾ العسكرٌة،واإلنفاق الكبٌر على 
ة األزمات التً ٌتعرض لها وتوجهٌها لخدمة االقتصاد الدولً،ومعالج األسلحة المدمرة،

 نظام النقد الدولً والتً لها دور كبٌر فً خلقها.

لوالٌات المتحدة على الصندوق سٌاساتها من وراء الكوالٌس ناهٌك عن التحكم وتملً ا 
ولقد كان لهذا  ،الذي ٌحصل عند اتخاذ قرارات الصندوق لما تتمتع به من قوة تصوٌت

مدمرة مما جعل بعض النقاد ٌعزون حصول االنقالبات العسكرٌة ألسباب  االتدخل آثار
وظهر التدخل جلٌا فً عدة   (2)سٌاسات الصندوق وبرامجه والوعود بالعون الخارجً. 

حاالت كؤزمة الفلبٌن والمكسٌك ودول أمرٌكا الجنوبٌة والباكستان التً ألؽى الصندوق 
ٌات المتحدة األمرٌكٌة وكذا ممارسات جزء كبٌر من دٌونها نتٌجة والبها للوال

الصندوق فً آسٌا الوسطى والجنوبٌة وؼٌرها مما ٌإكد خضوع الصندوق للسٌاسة 
الدولً وآلٌة من آلٌات النظام  لالقتصادلدعم القواعد المنظمة  أداة واعتبارهاألمرٌكٌة 
  .الدولً االقتصادي

 االقتصادفً  االستقرارمن عدم إلى حالة -فً الؽالب-إن صندوق النقد الدولً قد أدى 
وممارسة ضؽطا ؼٌر متناسب  العالمً نتٌجة للتباٌن فً المعاملة بٌن الدول األعضاء،

 ى اإلقتصادات األضعؾ حتى تقوم بعملٌة تصحٌح.لع

                                                        
 .15. ص. )سابقالمرجع ال( ،إبراهٌم بن عٌسى العلً العٌسى (1)
 .22ص.  ،)سابقالمرجع ال( ،إبراهٌم بن عٌسى العلً العٌسى (2)
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 ًإذا كانت أخطر عٌوب صندوق النقد الدول :سٌاسة الصندوق إصالحضرورة  :ثانٌا 
 تتمثل فً انحرافه بعٌدا جدا عن دوره األصلً فً اإلشراؾ على النظام النقدي الدولً

 هنفإ واعتباره فقط آلٌة من آلٌات الدول الكبرى إلرساء قواعد النظام االقتصادي الدولً
المال  رأسلنظام المرن ألسعار الصرؾ واعتماد هذا النظام على أسواق لنتٌجة 

ض بدور ندوق ان ٌنهصالعلى فإن  -لبات وأزمات خطٌرة وبالتالً تحدث تق -الخاص 
 فً خصوص سٌاسات دول النامٌةالدول الكبرى والبٌن  شاورجدٌد ٌمثل فٌه مظلة الت

من اجل إرساء قواعد لنظام  واإلشراؾ المصرفً والنقدي العالمً ،الكلى االقتصاد
 (1)اقتصادي دولً أكثر عدالة وتضمن حقوق الدول النامٌة.

ٌجب على الصندوق أن ٌقوم بدور رفٌع المستوى وأكثر نشاطا فً  ناحٌة ثانٌةومن  
بما فً ذلك إجراء مراجعات منتظمة لسٌاسات  ،الكبرى االقتصادمراقبة سٌاسات 

الكلً التً تقوم بها الدول األعضاء فً المجتمع الدولً الصناعٌة منها  االقتصاد
 والنامٌة على حد سواء .

 الممكنة المتباٌنة للبلدان المقترضة مشكلة عمٌقة الجذور من كذلك تشكل المعامل 

وهو  ،الكبرى تاالقتصادٌامعالجتها جزبٌا بجعل رأي الصندوق أكثر فعالٌة فً إدارة 
نوعا من تقارب السٌاسات مثلما هو قابم فً االتحاد  –لو توافر  –ٌمكن أن ٌحدث 

 ( 2)األوربً.

فً إقراض البلدان النامٌة وخاصة فً إفرٌقٌا التً لقد تزاٌد دور صندوق النقد الدولً  
وتحول الصندوق إلى مصدر مقبول للمساعدة ولكن ٌنبؽً  ،تعانً من صعوبات جمة

الصندوق األساسً فً  دور وأن ٌظل ،أال ٌتداخل دور الصندوق مع دور البنك الدولً
 .اإلشراؾ على نظام النقد الدولً ككل ولٌس على أعضابه األشد عوزا فقط

رار داخله، ـة صنع القـالح عملٌٌتعٌن إلصالح وتفعٌل دور صندوق النقد الدولً، إصو 
ة بمعنى ـر دٌمقراطٌـا أكثـمر ٌقتضً أن تكون قراراته أكثر انفتاحا وشفافٌة، وأٌضفاأل

القوٌة، ولعل أشد الطرق  تاالقتصادٌاأن ٌبتعد عن الهٌمنة القوٌة لعدد صؽٌر من 
تعدٌل أوزان الحصص، التً تحكم عدد األصوات التً تكون وضوحا لتحقٌق ذلك هو 

 للدول األعضاء، ومن ثم مسبولٌتها وامتٌازاتها لكً تعكس الواقع االقتصادي .

الصندوق وسٌاساته بشكل ٌراعً فٌه المساواة والعدل  أحكاموهناك ضرورة لتعدٌل  
النقد وسبل التطوٌر السابق ذكرها  ألوجهؼنٌها وفقٌرها واستنادا  األعضاءبٌن الدول 

فً النمو  اآلخذةوتعدٌل شروط االستفادة من الصندوق بحٌث تراعى ظروؾ الدول 
 .والفقٌرة

                                                        
(1) 

K.Dann, (OP.CIT), P.443. 
(2) 

A. Altshuler, The International Monetary law, progress public (Op. Cit),P.     
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من أجل قٌامه  ،وأخٌرا فإن الصندوق ٌحظى بمساندة قوٌة من جانب الدول النامٌة 
على النظام  لإلشراؾ الدولًع مبدور أكبر وترى فٌه وسٌلة إلقامة نظام مقبول من المجت

 .وبالتالً إرساء قواعد سلٌمة للنظام االقتصادي الدولًالنقدي الدولً 

 لثالثالمطلب ا

 ((GATTالجمركٌة  ةللتعرٌفاالتفاقٌة العامة 

التً تعد من دعابم النظام  األخٌرةالمنظمة الدولٌة للتجارة هذه  أساستعد الجات  
نعرض لهذه المإسسة بدا من نشؤتها وأهدافها  أناالقتصادي الدولً السابد وبالتالً ال بد 

 :ونشاطها وذلك فً فروع ثالث كما ٌلً

  الجاتنشأة  :األولالفرع 

كان من الواضح اتجاه  "،وودزوتوقٌع اتفاقٌة"برٌتون  بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، 
وكان تحرٌر  الدول الكبرى نحو تؤسٌس النظام الدولً على قواعد اقتصادٌات السوق،

الجمركٌة  ةللتعرٌفاالتفاقٌة العامة التجارة من العقبات الجمركٌة هو الهدؾ من وراء إنشاء 
التً تمثل الضلع الثالث لمثلث السٌطرة ،منظمة التجارة العالمٌةفٌما بعد  التً أصبحت

وقد ازداد دورها تعاظما بعد انفراد االتجاه  ،الدولٌٌن و صندوق النقد الرأسمالٌة بعد البنك
الرأسمالً بقٌادة التوجه العام لالقتصاد العالمً، وقد مرت المنظمة قبل إنشابها بعدة مراحل 

 ( 1)ات من القرن الماضً.فكرة فً منتصؾ األربعٌنٌالفقد كانت 

ة للتعرٌفة ورٌثة االتفاقٌة العام إذا كان المٌالد الرسمً لمنظمة التجارة العالمٌة 
فإن المحاوالت الهادفة إلنشاء هذه  ،م1995ٌعود إلى األول من ٌناٌر عام  الجمركٌة

وذلك عند إنشاء االتفاقٌة العامة  المنظمة تعود إلى نهاٌة النصؾ األول من القرن العشرٌن
جات ثم تحوله إلى الب ةم والمعروف1947أكتوبر عام 30والتجارة فً الجمركٌة  ةللتعرٌف
 م.1995التجارة العالمٌة عام  منظمة

م منح الكونجرس األمرٌكً ربٌس الدولة تفوٌضا ٌسمح له 1945فً دٌسمبر   
بالتشاور مع الدول األخرى لتوقٌع اتفاقٌات دولٌة تجارٌة تنص على إجراء تخفٌضات 

 جمركٌة متبادلة.

دولً ثم كانت دعوة الربٌس األمرٌكً فً مإتمر "برٌتون وودز"إلبرام اتفاق  
لتحرٌر التجارة وعقب ذلك دعا المجلس االقتصادي واالجتماعً إلى عقد مإتمر دولً 

 وتبنى مٌثاق للمنظمة الدولٌة للتجارة.التبادل الدولً للبضابع والسلع  طٌلتنش

                                                        
المإسسة الجامعٌة للدراسات و  -االتفاق العام للتعرٌفات الجمركٌة و التجارٌة -قواعد الجات ،مصطفى سالمة حسٌن (1)

 .24. ص.  1998النشر و التوزٌع، بٌروت 
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وانتهى إلى  1947ارس م 24إلى  1947نوفمبر  21تمر فً الفترة من وقد عقد المإ 
 للتجارة. وضع مٌثاق "هافانا"بإنشاء هٌبة

أو الحد من القٌود الكمٌة  خفض التعرٌفة الجمركٌة ولقد انبثق عن هذا المإتمر 
اتفاقٌة شاملة قد تكون  االتفاقٌات لتشكٌلتم تجمٌع هذه  دالدول، وقالمفروضة على واردات 

 الدول فً التصدٌق علٌها. تبدٌلة عن منظمة التجارة الدولٌة فً حال فشل

ولم تصدق علٌه الوالٌات المتحدة خوفا من أن  1947فً وقد وقع هذا المٌثاق  
 ادتها أو حرٌتها فً الشإون التجارٌة.ٌمن س صٌنق

والتجارة التً أطلق علٌها اسم  الجمركٌة وهكذا حلت االتفاقٌة العامة للتعرٌفات 
 ( 1)م.1995م وحتى عام 1947الجات"مإقتا محل منظمة التجارة العالمٌة منذ عام "

  الجات أهداف :الثانًالفرع 

تتعلق  ها أثر فً التجارة الدولٌة إلى اآلن،لتضمن مٌثاق هافانا مبادئ مهمة ال ٌزال  
 الدولٌةز فً التجارة ٌبتخفٌض التعرٌفات الجمركٌة وؼٌرها من الحواجز وإلؽاء التمٌ

واتفاقٌات خاصة  ،مــو قابــا هـل ممــه أفضـاالقتصادٌة على وجومساعدة وتشجٌع التنمٌة 
 ومثلت هذه األسس اللبنات األولى لقٌام منظمة التجارة العالمٌة بعد ذلك. بالسلع األساسٌة،

تعرؾ الجات بؤنها "معاهدة دولٌة متعددة األطراؾ تتضمن حقوقا والتزامات و 
 بهدؾ تحرٌر العالقات الدولٌة السلعٌة". متبادلة عقدت بٌن حكومات الدول الموقعة علٌها

 والتوقٌع على الجات جاء سابقا لبدء المفاوضات الخاصة بمٌثاق التجارة الدولٌة 
 ما ٌلً:تتمثل فٌأهداؾ الجات  وكانت (1984إلى  1947)

 إزالة العوابق التً تحول دون التبادل الحر. -
 تنشٌط التبادل التجاري بٌن الدول األعضاء. -

 التجارة الدولٌة.ضمان مناخ دولً مالبم للمنافسة وتوسٌع  -
 الخاص.تشجٌع االستثمارات وخلق فرص عمل جدٌدة فً القطاع  -

 حسم المنازعات والخالفات التجارٌة عن طرٌق التفاوض تحت رعاٌة الجات. -

 فً النظام االقتصادي الدولً ودورها  جاتنشاط ال :الفرع الثالث

م خصصت لتنظٌم عملٌات التجارة 1979الجات عدة دورات حتى عام  تعقد 
واختلفت هذه الجوالت فً طولها  وتسهٌل تبادل السلع،،الدولٌة وتخفٌض التعرٌفة الجمركٌة

 ( 1)الزمنً وفً النتابج التً حققتها.

                                                        
 .25ص.  ،)سابقالمرجع ال( ،مصطفى سالمة حسٌن (1)
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ألؾ تعرٌفة جمركٌة  45تم تخفٌض وفٌها  1947 سنةعقدت فً جنٌؾ  الجولة األولى -
 من مجموع التجارة الدولٌة. %50ملٌارات دوالر وتشكل 10سلع قٌمتها تشمل 

ؾ على تخفٌض خمسة آال االتفاقفٌها تم  1949 سنةالجولة الثانٌة عقدت فً فرنسا  -
 تعرٌفة جمركٌة على السلع الصناعٌة.

تعرٌفة جمركٌة  7800تخفٌض  بها تم 1951-1950بٌن الجولة الثالثة عقدت فً إنجلترا -
 .1948 لسنةمن مستوى التعرٌفة  %55عادل بما ٌ

لسلع تبلػ  تخفٌض التعرٌفة الجمركٌةبها تم  1956 سنةالجولة الرابعة عقدت فً جنٌؾ  -
 (2) ملٌار دوالر. 275قٌمتها ما ٌعادل 

تعرٌفة جمركٌة  4400تخفٌض بها فً جنٌؾ أٌضا تم عقدت  1960الجولة الخامسة عام  -
 ملٌار دوالر. 479لسلع صناعٌة قٌمتها 

على  االتفاقتم  1964ربٌس الوالٌات المتحدة عام  الجولة السادسة التً دعا لعقدها -
تدرٌجٌا خالل خمس سنوات لسلع صناعٌة تبلػ قٌمتها  %30تخفٌض التعرٌفات بنسبة 

 ( 3)ملٌار دوالر. 40

 االتفاقدولة تم  99( وشاركت فٌها 1979-1973فً طوكٌو عام )عقدت الجولة السابعة  -
على تخفٌض الرسوم الجمركٌة فً الدول التسع األكثر تصنٌعا فً العالم على السلع 

والتً كانت  1948 لسنةعلى مستوى التعرٌفة  %34صناعٌة بنسبة الزراعٌة وال
 . %477فؤصبحت  %40تساوي

تعتبر من أهم  1994حتى سنة  1986سنة الجولة الثامنة وهً جولة أورجواي من  -
والتً تإثر تؤثٌر كبٌرا على  ات وذلك للنتابج التً توصل إلٌها األعضاء،جوالت الج

الدول األعضاء وذلك حٌن جرت  تاقتصادٌاالتالً على بمستقبل التجارة الدولٌة و
اتفاقات كثٌرة فً مجاالت الزراعة والصناعة والخدمات والتجارة بٌن الدول 

 ( 4)األعضاء.

إلى عدم  تفضأز ٌلمبدأ حرٌة التجارة وعدم التمٌها نؼٌر أن هذه االتفاقات وإعال 
اواة شكلٌة فً السٌادة بٌن وإنما تراعى فقط مس،المساواة فً الواقع ألنها ال توقع بٌن أنداد

                                                                                                                                                                             
مركز بحوث ودراسات التجارة -الجات )األسس و المبادئ( -االتفاق العام للتعرٌفات التجارٌة –سامً عفٌفً حاتم  (1)

 .  1994الخارجٌة، القاهرة 
صفوت عبد السالم، تحرٌر تجارة الخدمات فً ظل اتفاقٌة الجات وانعكاساتها على اقتصادٌات الدول النامٌة، منشور ( 2)

 .51ص. .1998، العدد األول،جانفً 40نة وم القانونٌة واالقتصادٌة، السبمجلة كلٌة الحقوق، جامعة عٌن شمس للعل
 .1994، القاهرة أفرٌل 116علً عبد العزٌز سلٌمان، اتفاقٌة الجات، المكاسب و المخاوؾ السٌاسٌة الدولٌة، عدد ( 3)
ادات الدول العربٌة، مجلة خالد سعد زؼلول حلمً، الجات و الطرٌق إلى منظمة التجارة العالمٌة و أثرها على اقتص( 4)

 .81. ص. 1996الحقوق جامعة الكوٌت،جوان 
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الدول وهو ماسعت الدول الكبرى إلرسابه من خالل هذه المنظمات فً سبٌل إقرار قواعد 
 النظام االقتصادي الدولً.

م 1995وتراكم مدٌونٌاته التً بلؽت عام  النامٌةدول التخلؾ  إذ ال ٌمكننا أن نؽٌب 
هذا فضال عن الحقٌقة الواقعٌة بؤن هذه االتفاقات خرجت من ، ألفى ملٌار دوالر أمرٌكً

القناة المنفردة للدول الصناعٌة الكبرى فقط،وأٌضا ال ٌمكن أن نؽفل اإلمكانٌات التفاوضٌة 
التً دعتها للمطالبة بإرساء قواعد جدٌدة أكثر عدالة فً هذا  النامٌةلدول لالضعٌفة 

 ( 1)المجال.

أهم تطور شهدته جولة أرجواى هو إنشاء منظمة التجارة العالمٌة عام لذلك فان  
تطوٌرها بطرٌقة لتبدو مرضٌة لبعض  أوالسابدة  االقتصادٌة كمحاولة لتؽٌٌر القواعد 1994

 دول العالم الثالث.

 عـــالمطلب الراب

 (OMC) ةـــارة العالمٌـــة التجـــمنظم

تعد منظمة التجارة العالمٌة نتاج تطور منظمة الجات فهً الصٌؽة الجدٌدة لما ٌسود  
فً فروع  وأهدافها ونشاطها وأجهزتهامن نظام اقتصادي دولً مهٌمن وسنتعرض لنشاتها 

 :ثالث

 نشأة المنظمة وأجهزتها  :األولالفرع 

معظم دول العالم سواء المنتصرة  بدأت     مع انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة سنة  
، وانه ال بد من تنمٌة انه ال حرب عالمٌة ثالثة بعد الثانٌة مبدأ إقرارالمنهزمة فً  أومنها 

التً دمرتها الحرب، وال بد من توافر قدر من  تاالقتصادٌابناء  وإعادةالنشاط االقتصادي، 
 .االقتصاد الدولًاالستقرار النقدي واالقتصادي على مستوى 

اقتصادي دولً ٌقوم على ثالث منظمات  نظام إقامةمن هنا بدا التفكٌر جدٌا فً  
 إدارةتعمل على  ،)منظمة التجارة العالمٌة، ووالبنك الدولً ،صندوق النقد الدولً( دولٌة

 ،تحكم سلوك كل دولة تجاه هذا النظاممن خالل وضع القواعد التً  ،هذا النظام اقتصادٌا
لتً تتبع فً األساس ا ،وتجاه أي دولة أخرى عضوا فً أي منظمة من هذه المنظمات

 األولٌٌنتعرضنا فٌما سبق للمنظمتٌن  أنوبعد  ،وهً منظمة األمم المتحدة ،المنظمة األم
 .منظمة التجارة العالمٌةنظمة الثالثة وهً سنتعرض فٌما ٌلً للم

وهً مستقلة عن  ،إن منظمة التجارة العالمٌة هً منظمة اقتصادٌة عالمٌة النشاط 
تعمل ضمن منظومة النظام و ،ذات شخصٌة قانونٌة مستقلة منظمة األمم المتحدة،

                                                        
مركز دراسات الوحدة االقتصادٌة ،الجات و أخواتها، النظام الجدٌد للتجارة العالمٌة ومستقبل التنمٌة العربٌة( 1)

 .1995العربٌة،بٌروت 
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فً مجال تحرٌر وإقامة دعابم النظام التجاري الدولً وتقوٌته  االقتصادي الدولً على إدارة
وتقؾ على قدم  ،وزٌادة التبادل التجاري الدولً والنشاط االقتصادي الدولً ،التجارة الدولٌة

المساواة مع صندوق النقد الدولً والبنك الدولً فً رسم السٌاسات االقتصادٌة الدولٌة 
 .للوصول إلدارة وتسٌٌر االقتصاد الدولً ،المإثرة على األطراؾ المختلفة فً العالم

استكمال النظام االقتصادي الدولً  من اجلإنشاء منظمة التجارة العالمٌة  ٌؤتًولذلك  
فهً الركن الثالث من أركان هذا النظام إلى جانب صندوق النقد الدولً  ،ألركانه الربٌسٌة

فهم ٌعملون على إقرار وتحدٌد معالم النظام االقتصادي الدولً الذي أصبح ،والبنك الدولً
بوحدة السوق العالمٌة وٌخضع إلدارة وإشراؾ مإسسات اقتصادٌة عالمٌة تعمل ٌتمٌز 

لذلك لها صفة اإللزام ألعضابها فٌما تم االتفاق علٌه وتملك فرض  ،بصورة متناسقة
وتقوم على أسس أهمها مبدأ الدولة األكثر  ،عقوبات كانت تعجز عن فرضها الجات

ومبدأ االلتزام بالتعرٌفات الجمركٌة  ،الجمركٌة ومبدأ الحماٌة من خالل التعرٌفة ،ةــرعاٌ
 أنوهنا ال بد  ،ومبدأ المشاورات والمفاوضات التجارٌة ،وإعطاء امتٌازات للدول النامٌة

 ،التً تسعى للحد من هٌمنة هذه المإسسات الثالث ،المتحدة األممٌظهر الدور الهام لهٌبة 
الن هذه المإسسات  ،الذي تسعى لفرضه ،قواعدها لتحدٌد نمط النظام االقتصادي وضعفً 

وبقوتها المالٌة الكبٌرة تنظم القواعد المسٌرة  ،الثالث هً المسٌر الفعلً على ارض الواقع
عن هٌبة  تماما بشكل مستقل ،عن طرٌق قواعد النقد والتنمٌة والتجارة ،لالقتصاد الدولً

 الدور الذي تلعبهر صعوبة وهو ما ٌظه ،مصالح الدول الكبرىل اوفقلكن  ،المتحدة األمم
فً مواجهة مإسسات بهذه  ،هٌبة األمم المتحدة من اجل إرساء قواعد لنظام اقتصادي عادل

    .القوة

على اتفاقٌة إنشاء منظمة التجارة  15/4/1994تم التوقٌع فً مراكش بتارٌخ  
النفاذ  ودخلت المنظمة حٌز دولة، 122العالمٌة فً ختام مفاوضات جولة أرجواى بواسطة 

 .1995اعتبارا من أول ٌناٌر 

الجات فً خالل سنتٌن على  وتم االتفاق على أن منظمة التجارة العالمٌة تحل محل 
ٌتكون الهٌكل التنظٌمً لمنظمة التجارة العالمٌة من أجهزة ربٌسٌة وأخرى و األكثر،
 (1)فرعٌة.

  مجموعة أجهزة وهً :وتتمثل فً  : األجهزة الربٌسٌة :أوال

وٌتؤلؾ من ممثلٌن عن جمٌع األعضاء بمستوى وزٌر وٌجتمع  : المإتمر الوزاري-أ
مرة كل سنتٌن على األقل،وذلك لإلشراؾ على تنفٌذ مهام المنظمة،واتخاذ 
اإلجراءات والقرارات الالزمة فً جمٌع المسابل التً تتعلق باالتفاقات التجارٌة 

 بٌن األطراؾ.

                                                        
 . 1996ماجدة شاهٌن، منظمة التجارة العالمٌة و مستقبل الدول النامٌة، ملحق األهرام االقتصادي، القاهرة،  (1)
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دعت الحاجة إلى  اكلم ع، وٌجتمكل األعضاءوٌتكون من ممثلً  المجلس العام:-ب
 ذلك وٌمارس وظابؾ المإتمر الوزاري فٌما بٌن اجتماعات هذا األخٌر.

وأٌضا ٌمارس المجلس العام وظابؾ أخرى مثل تسوٌة المنازعات وفحص  
   السٌاسات التجارٌة.

السكرتارٌة تفاق المنشا للمنظمة العالمٌة للتجارة على النص ا األمانة العامة:-ج
كفرع ربٌسً ٌدٌره المدٌر العام الذي ٌعٌنه المجلس الوزاري وٌحدد له سلطاته 

 واختصاصاته ومدة تعٌٌنه وشروط التوظٌؾ.

 وٌتولى المدٌر العام تعٌٌن باقً الموظفٌن، الذٌن ٌتمٌز وضعهم القانونً باآلتً: 

 أن وظابفهم ذات طبٌعة دولٌة. -1
ابفهم طلب أو قبول تعلٌمات من أٌة حكومة أو ال ٌجوز لهم فً ممارسة وظ -2

 أٌة سلطة خارج المنظمة.
 ن أي عمل ال ٌتفق ووضعهم كموظفٌن دولٌٌن.ع عٌجب علٌهم االمتنا -3

على أعضاء المنظمة احترام الطبٌعة الدولٌة لوظابؾ المدٌر العام ولموظفً  -4
 التؤثٌر علٌهم فً ممارسة وظابفهم. م، وعدةــالسكرتارٌ

ٌنشا المإتمر الوزاري لجانا متخصصة داخل  4/7طبقا للمادة و : األجهزة الفرعٌة ثانٌا:
لجنة  المنظمة من أجل المساعدة على أداء الوظابؾ الموكولة إلٌه وهذه اللجان هً

واإلدارة، ة ـة والمالٌــالمٌزانٌ ةـالمدفوعات، لجنقٌود مٌزان  ة، لجنالتجارة والتنمٌة
 ( 1)إضافٌة ألداء ما ٌراه مناسبا من مهام. نلجا إنشاء سوللمجل

متاحة لجمٌع الدول بما فٌها الدول فهً العضوٌة داخل المنظمة العالمٌة للتجارة أما  
العضو بااللتزام بمبادئ تحرٌر التجارة الواردة فً  لالمتعاقدة فً اتفاقٌة الجات، بحٌث ٌقب

وقد أباحت المنظمة لكل  ،بتخفٌضات جمركٌةاالتفاقات المختلفة وتقدٌم جداول تنازالت 
 عضو فٌها االنسحاب منها بشروط وهً:

 أن ٌكون الخروج بسبب وجود ظروؾ استثنابٌة تبرر ذلك. -
لتزام واحد ٌفرضه االتفاق المنشا أو احد االتفاقٌات باإلخالل با أن ٌتعلق الخروج -

 التجارٌة متعددة األطراؾ.
 .المسؤلةأن ٌصدر قرار وزاري بهذه  -

تصدر القرارات أمام المإتمر الوزاري والمجلس العام بالتوافق بٌن الحاضرٌن وإال و
 تتخذ القرارات بالتصوٌت إما بؤؼلبٌة الثلثٌن أو ثالثة أرباع أو باإلجماع حسب األحوال.

                                                        
 – 525ص.  1996المنظمة العالمٌة للتجارة كمنظمة دولٌة، مجلة كلٌة الحقوق، جامعة المنصورة،  ،أحمد أبو الوفا (1)
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 ٌكون التصوٌت بؤؼلبٌة الثلثٌن فً األحوال اآلتٌة على سبٌل المثال:

 (.10/10قٌات التجارٌة)ماقتراحات تعدٌل االتفا -

أو على االتفاقات التجارٌة متعددة األطراؾ فً  أورجوايالتعدٌالت على أحكام جولة  -
 /ج .10،/أ1الملحقٌن 

ضرة والمشتركة فً عملٌة اٌكون التصوٌت بؤؼلبٌة ثالثة أرباع األعضاء الحو 
 التصوٌت فً بعض األحوال مثل:

 األطراؾ. تفسٌر مٌثاق المنظمة أو اتفاق متعدد- 

 تفاق.المفروض علٌه بموجب المٌثاق أو ا التزامإعفاء أحد األطراؾ من  -

 ٌكون التصوٌت باإلجماع فً األحوال اآلتٌة مثال:و 

 من اتفاقٌة الجوانب المتصلة بالتجارة فً الحقوق الفكرٌة 4المادة  -

 من اتفاقٌة التجارة فً الخدمات. 2/1المادة  -

 م.1994الثانٌة من اتفاقات الجات  و المادة األولى -

وفٌما عدا هذه الحاالت االستثنابٌة الثالث تصدر القرارات باألؼلبٌة البسٌطة من  
 عدد الحاضرٌن إن لم ٌوجد توافق.

 ووظائف المنظمة  أهداف :الفرع الثانً

  :وسنتعرض ألهداؾ ووظابؾ المنظمة تباعا كما ٌلً

  المنظمة فً ما ٌلً :وتتمثل أهداؾ األهداؾ :  :أوال

وٌقصد بهذا الهدؾ  :تحرٌر التبادل الدولً التجاري للسلع والخدمات -أ 
التخفٌض التدرٌجً للتعرٌفات الجمركٌة المفروضة على السلع والخدمات 

إلى إزالة أٌضا تهدؾ و 1947سنةبدأته الجات  ما وبذلك تستكمل المنظمة
 القٌود ؼٌر الجمركٌة والعقبات اإلدارٌة.

الؽرض النهابً للمنظمة هو  : مستوٌات المعٌشٌة للدول األعضاءالرفع  -ب 
، من خالل التشؽٌل الكامل كفٌها، وذلرفع مستوى معٌشة الدول األعضاء 

 وزٌادة اإلنتاج والقدرة على المنافسة العالمٌة. للموارد األمثل مواالستخدا
ووفقا  : ضمان حصول الدول النامٌة على نصٌب عادل فً التجارة الدولٌة -ج 

لهذا تتخذ المنظمة التدابٌر الالزمة لحصول الدول النامٌة على نصٌبها 
 ة،ـالعادل من التجارة الدولٌة بما ٌتناسب مع احتٌاجاتها فً التنمٌة االقتصادٌ

 ( 1)ؼٌر كافٌة.زالت ال وإن كانت المعاملة للدول النامٌة
                                                        

، 16/12/2007ارة العالمٌة على االقتصاد العالمً، المصطفى ولد سٌدي محمد، تؤثٌر منظمة التج (1)
www.algazeera.net  
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ظام التجاري بالرؼم من قٌام الن : م دولً تجاري دابم ومتكاملاإقامة نظ -د 
فإنه ٌقوم على  وحتى إنشاء المنظمة على االتفاقات 1948الدولً منذ عام 

وهذا ٌتطلب من المنظمة أن تعمل  له صفة الثبات والدوام، بناء مإسساتً
عن طرٌق تحقٌق التنسٌق الكامل بٌن  ه،ــثبات هذا النظام وبقاب ىعل

الدول عات بٌن احدوث أي نزوتفادي  سٌاسات الدول األعضاء،
وال ٌفوتنا اإلشارة إلى الدور الحاسم الذي ٌلعبه جهاز تسوٌة  األعضاء،

المنازعات التابع للمنظمة وإسهامه فً حل الخالفات التً تثار بٌن أطراؾ 
 هذا النظام واستمرار عالقاتها ومبادالتها التجارٌة.

 التً تقوم بها المنظمة فهً كاآلتً:: أما الوظابؾ وظابؾ : الثانٌا 

بمقتضى هذه الوظٌفة تقوم المنظمة بتسهٌل  : سهٌل تنفٌذ اتفاقات أرجواىت -أ 
واى ومراقبة تنفٌذ الدول جتنفٌذ وإدارة االتفاقٌات التً تمت خالل جولة أر

  .وإنزال العقوبة المقررة على الدول التً تخالؾ هذه األحكام ،لها
مقرا دابما تعتبر المنظمة  : المفاوضات المتعددة األطراؾاإلشراؾ على  -ب 

لعقد المفاوضات التجارٌة المتعددة األطراؾ التً تجري بٌن الدول األعضاء 
  حول تجارة السلع والخدمات والملكٌة الفكرٌة المتصلة بالتجارة.

تتولى  : إدارة نظام حل المنازعات ونظام مراجعة السٌاسات التجارٌة -ج 
لالتفاق الخاص  نظام حل المنازعات وفقا لإلطار القانونً إدارةالمنظمة 

 بالقواعد واإلجراءات التً تحكم تسوٌة المنازعات.

المنظمة إدارة نظام مراجعة السٌاسات التجارٌة للدول األعضاء وفقا لنظامه وتتولى  
 ( 1)القانونً المنصوص علٌه فً الملحق الثالث لالتفاق المإسس للمنظمة.

ٌنص االتفاق ندوق النقد الدولً والبنك الدولً حٌث تنسٌق التعاون مع صوٌتم 
المنشا للمنظمة على أن تتعاون على النحو المطلوب مع صندوق النقد الدولً والبنك 

وهو ماٌإكد تكاتؾ هذه المنظمات الثالث لدعم قواعد النظام االقتصادي الذي تتبناه  الدولٌٌن
 تكرٌسه. الدول الكبرى على حساب الدول النامٌة والعمل على

م عن رؼبتهم فً أن تقٌم 1994وقد أعرب المشاركون فً مإتمر مراكش عام  
المنظمة عالقات تعاون مع صندوق النقد الدولً والبنك الدولٌٌن بهدؾ قٌام المإسسات 

 الثالث بالتنسٌق فٌما بٌنهم ألؼراض وضع السٌاسة العامة لالقتصاد العالمً.

  تقٌٌمهومنظمة فً النظام االقتصادي الدولً دور الونشاط :الثالثالفرع 

تإسس منظمة التجارة العالمٌة لعالم جدٌد تسوده المنافسة :  المنظمة دورونشاط أوال : 
ومن ثم تحول العالم إلى سوق واحدة تكون المنافسة ،الكاملة فً ظل الحدود المفتوحة

عوامل الضعؾ  كل عناصر الهٌمنة وضعٌؾ قد أحٌط بكل قد استجمع يفٌه بٌن قو
                                                        

 . )مرجعنفس ال( ،المصطفى ولد سٌدي محمد (1)
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وهذا هو النظام االقتصادي الدولً الذي ٌجب أن ٌسود وفقا لمفاهٌم الدول  والوهن
  الكبرى.

فً أوضح صورها حٌن ٌمتد نفوذها لٌشمل كل أرجاء  سٌطرة الدول الكبرىإنها  
فإذا كانت الرأسمالٌة داخل مجتمعها تقضً على الضعٌؾ باالنزواء ثم  ،المعمورة

 أما الضعٌؾ فال مصٌر له إال الموت،،ال إال لألفضل وهو األقوىالموت ألنه ال مج
فماذا ٌمكن أن ٌكون حالها مع عالم ؼرٌب عنها تسعى منذ زمن طوٌل للسٌطرة علٌه 

 ( 1)والتحكم فً كل أوضاعه وممتلكاته.

التً بدأت فً الظهور توضح أن الؽرب سٌظل مركز العالم لقرون  مالمحإن كانت ال 
باقً األطراؾ، وأن اقتصاد السوق وتحرٌر التجارة لن ٌكون سوى قادمة وستهمش 

والحفاظ على قواعد  أداة فً ٌد الدول الصناعٌة الكبرى لتوجٌه وإدارة العالم الجدٌد
 األممهٌبة  وإنشاءالنظام االقتصادي الدولً السابدة منذ انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة 

 المتحدة.

إن جولة أرجواى هً عمل من أعمال الدول االستعمارٌة ال ٌختلؾ فً قلٌل أو كثٌر  
 مثل صندوق النقد والبنك الدولٌٌن.عن أعمال أخرى سابقة 

القدرة على التفوق التجاري والمكاسب بالقدرة التنافسٌة اتفاقٌات الجات الجدٌدة وتربط  
وحسن استؽالل الموارد المتاحة  ٌةلكل بلد وهً تتكون من عناصر مثل الكفاءة اإلنتاج

ار ــسلع إلى األسواق بؤسعودفع تطور التكنولوجٌا لتطوٌر اإلنتاج ووصول ال
ستفٌد منه دول العالم الثالث فً شا ألنها ال تستطٌع المنافسة تذا كله لن وه ،ةــتنافسٌ

وفرضوا م دهرا طوٌال وحققوا تقدما هابال مع أولبك الذٌن أؼلقوا األسواق على أنفسه
 ( 2)وقواعد لنظام اقتصادي دولً هم من أرساها. على الدول النامٌة تخلفا وضعفا

نامٌة زمنا طوٌال كما دول الالفالحدٌث عن المنافسة الحرة أكذوبة كبرى ستعانً منها  
واآلن ٌطالب الؽنى الفقٌر بفتح أسواقه  ن االستعمار والنهب قرونا،عانت فً زم
والدول النامٌة لن تكون  لمنافسة ال تكون إال بٌن أنداد متساوٌن،وهذه ا ،للمنافسة الحرة

ووضعت قواعد  من ثروات العالم الثالث كبرتأبدا ندا لهذه الدول التً تضخمت و
حسب مقاسها لتفرضها على كافة أعضاء المجتمع الدولً من الدول النامٌة التً لم 

 ٌكن لها أي ٌد فً وضعها أو إقرارها.

بالرؼم من السلبٌات الكثٌرة التفاقٌات : ضرورة تعامل المنظمة إٌجابا مع الواقع : ثانٌا 
على األقل  الجات ومنظمة التجارة العالمٌة فإن التعامل معها أصبح هو السبٌل الوحٌد

لذلك فإن الدول األعضاء ال بد أن تتبع السٌاسات والتدابٌر الالزمة  ،فً الوقت الراهن
 تحت طابلة مخالفة هذه االتفاقٌات. للتكٌؾ حتى ال تقع 

                                                        
 www.algazeera.net، 16/12/2007بناء اقتصاد عالمً شامل، -العولمة والنمو والفقر ،ابراهٌم ؼراٌبة (1)
  www.IslamEcon.com، 16/12/2007 ،ناصح المرزوقً البقمً، العولمة االقتصادٌة (2)
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 على منظمة التجارة العالمٌة أن تراعى الظروؾ الخاصة للدول النامٌة بالمقابلو 
وهكذا فإن مستقبل هذا المنظمة منوط بنوعٌن من التحدٌات تنظٌمٌة تتعلق بالمنظمة 

 ( 1)ذاتها.واألخرى واقعٌة تتصل بواقع كل من المسابل محل التنظٌم والدول  ا،ـذاته

تتعلق بؤساس العمل وإطاره، حٌث أن تنظٌمٌة تحدٌات وتواجه منظمة التجارة العالمٌة  
فاتفاقٌة  1947جات  لالمنظمة تعتبر امتدادا تنظٌمٌا لإلطار الذي كان قابما من قب

 مراكش نصت على أن تسترشد المنظمة بالقرارات واإلجراءات والممارسات المعتادة
وتصبح األجهزة التً أنشبت  1947األطراؾ المتعاقدة فً اتفاقٌة جات التً تتبعها 

 فً إطارها أجهزة للمنظمة ومدٌرها مدٌر المنظمة.

كانت تقتصر على مجموعة اتفاقٌات محدودة بقطاع تجارة  1947ونتٌجة ألن جات  
دوال محدودة عكس ما هو حادث اآلن وترتٌبا على ما  مكذلك كانت تض ،السلع فقط

وتراعً ظروؾ كل دولة وهو  فإن علٌها أن تتعامل مع عدد كبٌر من أعضابها، تقدم
 ما ٌتطلب عمال مكثفا.

أما من ناحٌة أساس العمل فال بد من تحقٌق تناسق وانسجام بٌن عمل األجهزة  
 الربٌسٌة والفرعٌة وؼٌرها حتى ال ٌحدث صدام بسبب كثرة المهام وتعددها وتشابكها

 إطار حل المنازعات داخل المنظمة.التبسٌط بشؤن  اوأٌض

عامل فً إطار تأنها ت األخٌرةهذه تدرك  أنال بد إذ  تحدٌات واقعٌةكما تواجه المنظمة  
مسابل اقتصادٌة تتعارض فٌها المصالح لكل دولة وتحاول كل دولة أن تحصل عل 

 وضع ٌحفظ وٌنمً من قدراتها التنافسٌة فً العالقات الدولٌة التجارٌة.

ال بد من  لٌجدي، بلن  اللتزاماتهاولذلك فإن أسلوب الجزاء نتٌجة مخالفة الدول  
 ( 2)حدوث مواجهة وقطٌعة بٌن الدول األعضاء. بدال من اللجوء للتفاوض

وحتى تستطٌع الدول الوفاء بالتزاماتها لها أن تطلب من المنظمة مد أجل اإلعفاءات  
ق، ولقد أثبت الواقع أن كثٌرا من اإلعفاءات النطا أوالخاصة أو العامة من حٌث المدة 

دول ــاالستثناءات قابلة لالستمرار أو االمتداد مراعاة ونزوال على واقع ال أو
 الدولٌة. االلتزاماتبحٌث أصبح هناك ما ٌسمى بالتحلل المشروع من  ،ةـالمختلف

سواء بالنسبة وبمقتضى هذا التحلل تمنح الدول إمكانٌة عدم تطبٌق النصوص الدولٌة  
لبعضها أو معظمها أو حتى فً مجملها بصورة دابمة أو لفترة مإقتة بالنظر لوجود 
حاالت أو مبررات مشروعة تسمح بإتٌان هذا السلوك وبالرؼم من صعوبة ذلك فهو 

 ممكن.
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 تجمل الجوانب السلبٌة التً ترتبنستطٌع أن ن المنظمة:الجوانب السلبٌة لنشاط ودور  :ثالثا
 :فًبخاصة للدول النامٌة نشاطها م منظمة التجارة العالمٌة وعلى قٌا

لم تكن شاملة لكل  أورجوايإن اتفاقات الجات ومنظمة التجارة العالمٌة حتى جولة  -
والبتر  فهً لم تشمل النفط والؽاز وصناعتهما، جوانب التبادل التجاري الدولً،

 واألٌدي العاملة. ،توكٌماوٌا

ٌكون النصٌب المطلق منها  ن، واالناتج اإلجمالً العالمً بفعل االتفاقاتتوقع أن ٌنمو  - 
 والباقً للدول النامٌة. %86لصالح الدول المتقدمة أي 

ٌقدرها بعض -هناك خسابر قد تتكبدها الدول النامٌة سنوٌا بفعل اتفاقات الجات - 
 ملٌار دوالر. 100المتخصصٌن بـ

فً التجارة الدولٌة ال  إسهامهااتفاقات الجات ألن  نم إن الدول العربٌة ؼٌر مستفٌدة - 
 %176من إجمالً الواردات، %372الصادرات العالمٌة و إجمالًمن  %377ٌتعدى 

التجارة العربٌة الربٌسٌة وهً تجارة النفط ،كما أن حصتها من الناتج اإلجمالً العالمً
 ؼٌر مشمولة باتفاقٌات الجات. توالبتروكٌماوٌا

تقلٌص الدعم عن المنتجات الزراعٌة فإنه ٌتوقع زٌادة األسعار للواردات الزراعٌة نتٌجة  - 
ملٌون 887وٌقدر المختصون بؤن الدول العربٌة وحدها ستتكبد زٌادة سنوٌة حوالً 

( 1)دوالر.
 

محسوسا فً صناعة وتجارة األقمشة  ااتفاقٌات المنسوجات سوؾ تلحق بالفعل تؤثٌر -
مٌة ومنها الدول العربٌة التً تمتعت بمزاٌا أفضل فً اتفاقات والمنسوجات للدول النا
 األلٌاؾ المتعددة الملؽاة.

ة فً الدول النامٌة، ألنه ٌعانً عجزا شدٌدا بفً قطاع الخدمات أال ٌحقق نتابج طٌٌتوقع  - 
 وتخلفا كبٌرا عكس الدول المتقدمة.

دو محدودة من الناحٌة التجارٌة فً تجارة الملكٌة الفكرٌة فإن فوابد الدول العربٌة تب - 
وٌإثر تحرٌر الثقافة بشدة على الثقافة الوطنٌة العربٌة فً ظروؾ الؽٌاب الثقافً 

 القومً.

عن تحرٌر تجارة المنتجات الصناعٌة والزراعٌة سٌلحق أضرار فادحة بالصناعات  -  
 منافسة الصناعات فً الدول المتقدمة. معدم قدرتها على الصمود أما ببالوطنٌة بس

تؽلق أبوابها فً وجه العمالة  ا، بٌنمتستؽل الدول المتقدمة أسواق الدول النامٌة لصالحها -
 .الدول النامٌةالمكدسة من 

فإن الدول النامٌة  لمٌة،االجات ومنظمة التجارة الع التفاقاتوإزاء هذه السلبٌات  
 وؼٌرها مطالبة باآلتً:

                                                        
    .ص, )المرجع السابق(سعٌد سالم جوٌلً،  (1)
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وذلك  ،للقطاعات أومحاولة مد نطاق اإلعفاءات المقررة سواء بالنسبة للمدة  -
ٌتطلب من الدول المتقدمة أن تراعً المشاكل المزمنة للدول النامٌة وهً تطبق 

 هذه االتفاقٌات.
مطالبة الدول النامٌة للدول المتقدمة بسرٌان حرٌة التجارة على كل من العمالة  -

هذه القطاعات تمثل قدرة تنافسٌة  نوكٌماوٌة، لكوالبتروالبترول والصناعات 
( 1)كبٌرة للدول النامٌة.

 
ٌنبؽً على الدول النامٌة فً عصر التكتالت التجارٌة االنضواء تحت نطاق أحد  -

اتحاد جمركً األمر الذي ٌكفل  أو منطقة تجارة حرة، صور التكامل اإلقلٌمً،
لمتقدمة واإلعفاء من تطبٌق للدول النامٌة القدرة على المنافسة مع الدول ا

 24نصوص اتفاقٌات منظمة التجارة العالمٌة على العالقات فٌما بٌنها طبقا للمادة 
 من االتفاقٌة العامة للتعرٌفات الجمركٌة والتجارة. 

سببه إهدار توازن المصالح بٌن الدول      إن فشل مإتمر سٌاتل المنعقد فً دٌسمبر  
الؽنٌة والدول النامٌة اقتصادٌا واجتماعٌا وزراعٌا وصناعٌا وتهمٌش الدول النامٌة الذي 

هذه األخٌرة التً تمردت ودافعت عن مصالحها ضد الدول  ،بدا واضحا فً المإتمر
عن مصالحها  الكبرى ووجدت أن التكتل الفعال والتنسٌق المسبق وتطوٌر آلٌات دفاعها

ولعل أهم نتابج هذا  ،االقتصادٌة والتجارٌة هو الطرٌقة المإثرة فً مواجهة العولمة
أن علٌها أن تبحث عن حلول  )ماٌكل مور(المإتمر هو ما أعلنه األمٌن العام للمنظمة 

وأنها تدرس حلوال مناسبة تقوم على الشفافٌة وعلى  ،لتحسٌن أسلوب صنع القرارات بها
خاصة وان الدول النامٌة شعرت .    ٌق بٌن مصالح أعضابها البالػ عددهم مبدأ التوف

أنها خدعت من الدول المتقدمة حٌث لم تلتزم هذه األخٌرة بفتح أسواقها لمنتجات الدول 
مما أدى إلى      بٌنما التزمت هذه األخٌرة بما وقعته فً جولة أورؼواي ،النامٌة

 تدهور اقتصادٌاتها.

والبنك  ،صندوق النقد الدولً( األجهزةهذه  أننإكد  أنمكننا وفً األخٌر ٌ  
على  هً التً ترسً النظام االقتصادي الحقٌقً ،)منظمة التجارة العالمٌة ، وًـــالدول

ومستقلة  بعٌدا عن هٌبات وهٌاكل منظمة األمم المتحدة وتتحكم فً دوالٌبه ارض الواقع
انطالقا من اعتبارها المنظمة  -ٌتوجب علٌهاالتً  ،المتحدة األممولٌست منظمة  ،عنها

هذه تكٌٌؾ  من إرساء قواعد عادلة تمكنها-األولى التً لها الشرعٌة والصفة الدولٌة 
سن و ،وفقا لضرورات إرساء نظام اقتصادي دولً عادل وأنظمتهاوقواعدها  األجهزة

المنظمات فً  الدول الكبرى بواسطة هذه قوانٌن تإكد على قواعد بدٌلة عادلة لمواجهة تحكم
وهو ما سنتعرؾ علٌه فً الفصل الثانً  ،آلٌات وقواعد النظام االقتصادي الدولً التقلٌدي

من هذا الباب المتعلق بهٌاكل النظام االقتصادي الدولً على مستوى أجهزة األمم 
جلس االقتصادي المتمثلة فً الجمعٌة العامة والم وفٌه سنعرؾ بهذه األجهزة،المتحدة

باعتبارها أهم آلٌات منظمة األمم  ،وانجازاتها ونتعرض ألهمٌتها ونشاطها ،واالجتماعً
  .المتحدة المكلفة بإرساء قواعد النظام االقتصادي الدولً
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 ًــالفصــل الثان

 ًــادي الدولــام االقتصــل النظــهٌاك

 دةـم المتحـزة األمـوى أجهـى مستـعل

باعتبار أن منظمة األمم المتحدة شخصا من أشخاص القانون الدولً مستقلة 
شخصٌتها وإرادتها الذاتٌة عن الدول األعضاء فإن هذا ٌستلزم أن ٌتوافر لها أجهزة تتولى 

من  7/1ها وتباشر بواسطتها وظابفها واختصاصاتها، ولذا نصت المادة التعبٌر عن إرادت
ة ـتنشؤ الفروع اآلتٌة لتكون أجهزة ربٌسٌة لمنظمة األمم المتحدة: جمعٌ«المٌثاق على أن: 

 ةـــعامة، مجلس أمن، مجلس اقتصادي واجتماعً، مجلس وصاٌة، محكمة عدل دولٌ
 «.أمانة

ٌجوز أن  «من المٌثاق على أنه:  7/2ت المادة إضافة لهذه األجهزة الربٌسٌة نص
 «.ٌنشؤ وفقا ألحكام هذا المٌثاق ما ٌرى ضرورة إنشابه من فروع ثانوٌة أخرى

وتمثل الفروع الثانوٌة ما ٌمكن لكل جهاز إنشاإه طبقا ألحكام المٌثاق، إذا كان ذلك 
حق إنهابها  ضرورٌا لدعم نشاطه وتكون هذه الفروع تحت إشراؾ الجهاز الربٌسً وله

 حلها.وأ

لذا سنتناول دراسة النظام القانونً لألجهزة الربٌسٌة لمنظمة األمم المتحدة المرتبطة  
 .بالنظام االقتصادي الدولً دون ؼٌرها 

تنظٌم  على باإلشراؾالمتحدة التً تعنى  األمموسنتعرض فً هذا الفصل لهٌاكل  
  : ما ٌلًكمباحث  أربعةقواعد هذا النظام وذلك فً  وإرساء

 الجمعٌة العامة. :المبحث األول
 النشاط االقتصادي للجمعٌة العامة. :المبحث الثانً
 .المجلس االقتصادي واالجتماعً :المبحث الثالث
 .نشاط المجلس االقتصادي واالجتماعً :المبحث الرابع
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 المبحث األول

ةــــــة العامــــالجمعٌ
(1) 

لربٌسً العام لمنظمة األمم المتحدة، حٌث تمثل فٌه كافة تعد الجمعٌة العامة الجهاز ا
من المٌثاق فً نصها  9ما قررته المادة والدول األعضاء فً المنظمة على قدم المساواة وه

 «.تتؤلؾ الجمعٌة العامة من جمٌع أعضاء األمم المتحدة « على أن:

اء بالوفود المناسبة وألدابها الحسن تشترط الجمعٌة العامة أن تمثل فٌها الدول األعض
ولدراسة نظام  نوٌة ألداء وظابفها على أكمل وجهوٌجوز للجمعٌة العامة إنشاء فروع ثا

 : إلى أربعة مطالب هً هذا المبحث قسمنا الجمعٌة العامة

 .تمثٌل الدول األعضاء فً الجمعٌة العامة : المطلب األول
 .فروع الجمعٌة العامة : المطلب الثانً

  .االختصاصات والسلطات االقتصادٌة للجمعٌة العامة: ثالمطلب الثال 

 القٌمة القانونٌة لقرارات وتوصٌات الجمعٌة العامة. : المطلب الرابع

 : وسنتناول كل ذلك فٌما ٌلً         

 المطلب األول

 تمثٌل الدول األعضاء فً الجمعٌة العامة

رض لهذا النظام وكذا نظام ٌلعب نظام التمثٌل اهمٌة بالؽة فً الجمعٌة العامة وسنع 
 :التصوٌت فً فرعٌن اثنٌن كما ٌلً

 النظام التمثٌلً للدول االعضاء  :الفرع االول

وتعد الجهاز الوحٌد الذي ٌضم فً عضوٌته كل الدول االعضاء وتمثل تمثٌال 
   .متساوٌا

جمعٌة وكما سبق االشارة الٌه ووفقا للمادة التاسعة من المٌثاق الفقرة االولى تتكون ال
تمثل كل دولة من الدول األعضاء فً العامة من جمٌع الدول االعضاء فً المنظمة و

من المٌثاق،  9/2المنظمة بوفد فً الجمعٌة العامة، ال ٌزٌد عن خمسة مندوبٌن وفقا للمادة 

وألي عضو الزٌادة من عدد وفده عن طرٌق تعٌٌن مندوبٌن احتٌاطٌٌن ومستشارٌن وخبراء 

                                                           
دار المطبوعدددددددات الجامعٌدددددددة  ، التنظدددددددٌم الددددددددولً،محمدددددددد السدددددددعٌد الددددددددقاق محمدددددددد سدددددددامً عبدددددددد الحمٌدددددددد، (1)

 .468،، ص2002اإلسكندرٌة 
 .40، ص2007 ة، القاهرزٌد األمم المتحدة، بٌن اإلنجاز واإلخفاق، دار النهضة العربٌةوعبد الناصر أب- 
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د عددهمفهإالء ؼٌر محد
(1)

واحتٌاطا لحالة العجز الذي قد ٌطرأ على المندوبٌن االصلٌٌن  .
من الالبحة    -  -     عن ممارسة مهام عملهم بصورة مإقتة او دابمة اجازت المواد 

الداخلٌة للجمعٌة العامة تعٌٌن خمسة مندوبٌن احتٌاط وعدد ؼٌر محدد من الخبراء 
محل العضو االصلً اال بناء على ترشٌح وفد  والمستشارٌن وال ٌحل العضو االحتٌاط

ان تعدد مندوبً الدول االعضاء فً الجمعٌة العامة نابع من  ،الدولة فً الجمعٌة العامة
حاجة عملٌة فنشاط الجمعٌة العام قد تمارسه الجمعٌة بذاتها او عن طرٌق اجهزة فرعٌة او 

عضاء المشاركة فً عمل هذه لجان تابعة لها ومن خالل تعدد الممثلٌن ٌمكن للدول اال
االجهزة واللجان وربما ادرك واضعو المٌثاق ان عدد االعضاء االصلٌٌن فً الجمعٌة 
العامة قد ال ٌكفً لسد حاجة نشاط الجمعٌة العامة وأجهزتها وفروعها او احتٌاطا لحاالت 

ٌن عجز االعضاء االصلٌٌن عن ممارسة مهام عملهم لذلك اجازت الالبحة الداخلٌة تعٌ
اعضاء احتٌاط او اضافٌٌن

(2)
. 

 نظام التصوٌت  : الفرع الثانً

ال تقتصر المساواة فً الجمعٌة العامة على عدد ممثلً الدول فقط بل تمتد الى عدد  

 .االصوات التً تمتلكها كل دولة

ٌحكم نظام التصوٌت فً الجمعٌة العامة القواعد التالٌةو
(3) 

: 

  لمبدأ المساواة.صوتا واحدا إعماال ودولة عض لكل -

األعضاء الحاضرٌن المشتركٌن  بثلثًتصدر الجمعٌة العامة قراراتها فً المسابل الهامة  -
 فً التصوٌت كالتوصٌات المتعلقة بحفظ السلم واألمن الدولٌٌن.

فً  المشتركون الحاضرونتصدر القرارات فً المسابل األخرى بؤؼلبٌة األعضاء  -
 .% 51التصوٌت 

حة الداخلٌة معنى تعبٌر األعضاء الحاضرٌن المشتركٌن فً التصوٌت أي حددت الالب -
النفً فاألعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت ٌعتبرون  وٌعنً األعضاء المصوتٌن باإلٌجاب أ

 كؤنهم لم ٌشتركوا فٌه.

سم، وٌتم النداء على األعضاء وفقا إلنداء با وبالنهوض أ ووٌتم التصوٌت إما برفع الٌد أ -
الذي ٌسحب اسمه بالقرعة  واألبجدي اإلنجلٌزي ألسمابهم مع البدء بالعض للترتٌب

ممتنع، وٌتم تسجٌل نتٌجة  وال أوٌنادى علٌه ٌجٌب بنعم أ وبواسطة الربٌس وكل عض
 ،هـوقف ووعندما ٌعلن الربٌس بدء التصوٌت فال ٌجوز ألي عض ،التصوٌت فً محضر

                                                           
 من الالبحة الداخلٌة للجمعٌة العامة.  25المادة  (1)
 من الالبحة الداخلٌة للجمعٌة العامة.  25المادة  (2)
 . 168ص. ، 1993لدقاق، مصطفى سالمة حسن، المنظمات الدولٌة المعاصرة، اإلسكندرٌة سعٌد ا (3)
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ارضة لقرار ما ٌتم إعادة التصوٌت بعد وإذا تساوت األصوات المإٌدة مع األصوات المع
 ساعة وإذا تساوت األصوات مرة ثانٌة أعتبر هذا القرار مرفوضا. 48

الذي لم ٌدفع اشتراكاته المالٌة فً المنظمة من مباشرة حقه فً التصوٌت فً  والعض ٌحرم -
الجمعٌة العامة

(1)
. 

 المطلب الثانً

 ةــــة العامـــروع الجمعٌـــف

للجمعٌة العامة أن تنشا من الفروع الثانوٌة  « من المٌثاق على أن 22نص المادة ت

ما تراه ضرورٌا للقٌام بوظابفها، وعلى هذا األساس أنشؤت الجمعٌة العامة مجموعة 
،وسنتعرض لهذه الفروع فً فرعٌن  متنوعة من اللجان الفرعٌة لمساعدتها فً أداء وظابفها

   :اثنٌن كما ٌلً

 واإلجرائٌة ن الموضوعٌةاللجا :الفرع االول

وسنتعرض لكل واحدة  اللجان اإلجرابٌةو الموضوعٌة الربٌسٌة وتتمثل فً اللجان 
 :منهما فٌما ٌلً

من أعضاء  وتتمثل فً سبع لجان وتمثل كل دولة عض :اللجان الموضوعٌة الربٌسٌة :أوال
 المنظمة فً كل لجنة بمندوب واحد وهذه اللجان هً:

 ، وتختص بتنظٌم التسلٌح.لجنة السٌاسة واألمن -أ 

 اللجنة السٌاسٌة الخاصة، وتختص بالشإون السٌاسٌة التً تحٌلها علٌها الجمعٌة. -ب 

 اللجنة االجتماعٌة والثقافٌة واإلنسانٌة. -ج 

 اللجنة االقتصادٌة والمالٌة. -د 

 لجنة الوصاٌة واألقالٌم ؼٌر المتمتعة بالحكم الذاتً. -ه 

 لجنة الشإون اإلدارٌة والمٌزانٌة. -و 

القانونٌة، وتختص بكافة المسابل القانونٌة والدستورٌة التً تهم المنظمة  اللجنة -ز 

 وتدخل فً اختصاصها.

 تتمثل فً لجنتان تختصان بمسابل إجرابٌة بطبٌعتها وهما: اللجان اإلجرائٌة: :ثانٌا

لجنة وثابق االعتماد: وتتكون من تسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعٌة العامة فً بداٌة كل  -أ 

 للجمعٌة، وتختص بفحص وثابق اعتماد وممثلً الدول لدى المنظمة دورة انعقاد

وتقدم تقرٌرا عن ذلك إلى الجمعٌة العامة
(1)

. 

                                                           
 من مٌثاق األمم المتحدة. 19المادة  (1)
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اللجنة التوجٌهٌة: وتتكون من ربٌس الجمعٌة العامة ونوابه ورإساء  واللجنة العامة أ -ب 

اللجان الموضوعٌة السبع، وتختص ببحث جدول األعمال واقتراح ما ترى إدراجه 

حذفه منه واقتراح الموضوعات التً تحال إلى كل لجنة من اللجان  وأفٌه 

وبصفة عامة فهً تتولى توجٌه  ،الموضوعٌة وصٌاؼة قرارات الجمعٌة العامة

 أعمال الجمعٌة العامة وتنسٌقها.

  اللجان الفرعٌة االخرى :الفرع الثانً

وسنتطرق لكل منهم  لجنة الجمعٌة الصؽٌرةو ةاللجان المإقتو لجنة الخبرة تتمثل فً 
 :فٌما ٌلً

 ةـهً لجان دابمة تتولى إبداء الرأي للجمعٌة العامة فً موضوعات فنٌ لجنة الخبرة: :أوال
وٌتم اختٌار أعضابها على أساس الكفاءة الخاصة والخبرة الذاتٌة ألشخاصهم ولٌس 

 بصفتهم ممثلٌن لدولهم وأنشؤت الجمعٌة العامة من لجان الخبرة ما ٌلً:

ات ـمن جنسٌ وعض 23نة االستشارٌة لشإون المٌزانٌة والمالحة: تتكون من اللج -أ 

 سنوات. 4ة، ومع مراعاة التوزٌع الجؽرافً العادل وذلك لمدة ـمختلف

لجنة االشتراكات: وتتكون من عشر أعضاء من جنسٌات مختلفة مع مراعاة التوزٌع  -ب 

سنوات 4الجؽرافً العادل وذلك لمدة 
(2)

. 

ٌراعً فً اختٌارهم تمثٌل المدنٌات  وعض 36ولً: وتتكون من لجنة القانون الد -ج 

المختلفة والشرابع الربٌسٌة فً العالم والتوزٌع الجؽرافً العادل، وتختص هذه 

 اللجنة بتدوٌن قواعد القانون الدولً وتطوٌره.

المحكمة اإلدارٌة لألمم المتحدة: وتختص هذه المحكمة بنظر قضاٌا موظفً منظمة  -د 

دة المتعلقة بالطعن على قرارات المنظمة المخالفة لشروط نظام العمل بها األمم المتح

التعوٌض عنها، وأحكام هذه المحكمة نهابٌة ؼٌر قابلة للطعن فٌها، وباشرت  وأ

 .2:61جانفً  12عملها من 

هً لجان تنشبها الجمعٌة العامة لمهمات خاصة ولفترات محددة  : ةاللجان المإقت :ثانٌا
لبلقان، لجنة كورٌا لجنة التوفٌق فً فلسطٌن، اللجنة االستشارٌة لجنوب منها: لجنة ا

 …ؼرب إفرٌقٌا 

أنشؤت الجمعٌة العامة بناء على  1947نوفمبر  13فً  : لجنة الجمعٌة الصؽٌرة :ثالثا

اقتراح من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لجنة تابعة لها سمٌت 'الجمعٌة الصؽٌرة' وتتكون 
دولة من الدول األعضاء فً المنظمة، وقد استندت الجمعٌة العامة من مندوب عن كل 

                                                                                                                                                                                     
 من الالبحة الداخلٌة للجمعٌة العامة.  28المادة  (1)
 من الالبحة الداخلٌة للجمعٌة 161-156المواد من  (2)
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من المٌثاق التً تخولها حق إنشاء  22فً إنشابها للجنة الجمعٌة الصؽٌرة إلى المادة 
 الفروع الثانوٌة التً تراها ضرورٌة للقٌام بوظابفها.

بسبب  ورأت الجمعٌة العامة أن إنشاء الجمعٌة الصؽٌرة ضروري للقٌام بوظابفها
نشاط المنظمة الدولٌة من ناحٌة وتفادي العجز فً نشاط األمم المتحدة من ناحٌة  اتساع

أخرى بسبب فشل مجلس األمن فً اتخاذ القرارات الالزمة نتٌجة تعسؾ الدول الكبرى 
 الستخدامها حق االعتراض.

ر وتنشط الجمعٌة الصؽٌرة طوال السنة لبحث ما قد ٌعرض من مسابل فٌما بٌن أدوا
ومن حقها دعوة الجمعٌة  ،انعقاد الجمعٌة العامة خاصة ما تعلق منها بالسلم واألمن الدولٌٌن

وال تجتمع الجمعٌة الصؽٌرة أثناء انعقاد  ،العامة لعقد دورات استثنابٌة إذا دعت الحاجة لذلك
دورات الجمعٌة العامة، وتسٌر وفقا لقواعد المنظمة الختصاص الجمعٌة العامة

(1)
ه إال أن ،

العتراض  1958ٌد نشاط الجمعٌة الصؽٌرة منذ عام من الناحٌة العملٌة فإنه قد تم تجم

بعض الدول األعضاء على نشاطها واعتبارها تجاوز لسلطة إنشاء الفروع الثانوٌة وعلى 
 .السوفٌتًرأسهم االتحاد 

 المطلب الثالث

 لجمعٌة العامةاالقتصادٌة لسلطات الختصاصات والا

ة العامة هً الجهاز العام للمنظمة وهً تضم ممثلٌن عن جمٌع الدول تعتبر الجمعٌ  
 األعضاء، وهً الجهاز الوحٌد المعبر عن جمٌع الدول األعضاء دون استثناء.

وقد منحها مٌثاق األمم المتحدة اختصاص عام وشامل جعلها تختص بكل المسابل 
 من المٌثاق على: 10واألمور التً تدخل فً اختصاص المنظمة، حٌث نصت المادة 

 سلطاتب ٌتصل وأمر ٌدخل فً نطاق هذا المٌثاق أ وللجمعٌة العامة أن تناقش أٌة مسؤلة أ«
 « ..وظابفه. وأفرع من الفروع المنصوص علٌها فٌه 

 وأن توصً أعضاء المنظمة أ»  10ومن سلطة الجمعٌة العامة أٌضا ووفقا للمادة 

مع مراعاة ما تنص علٌه المادة «  سابل واألموركلٌهما بما تراه فً تلك المومجلس األمن أ
من المٌثاق التً تقرر أنه عندما ٌباشر مجلس األمن الوظابؾ التً رسمت له فً  12/1

موقؾ ما، فلٌس للجمعٌة العامة أن تقدم أٌة توصٌة فً شؤن هذا  والمٌثاق بصدد نزاع أ
 الموقؾ، إال إذا طلب منها مجلس األمن ذلك. والنزاع أ

                                                           
 .255ص. ، 1974لطبعة الثانٌة، دار النهضة، القاهرة، مفٌد محمود شهاب، المنظمات الدولٌة، ا (1)

 .617، ص1975هٌؾ، القانون الدولً العام، منشؤة المعارؾ، اإلسكندرٌة، وعلى صادق أب -
رجب عبد المنعم متولً، األمم المتحدة بٌن اإلبقاء واإللؽاء فً ضوء التطورات الدولٌة الراهنة، دار النهضة  -

 .61ص ،2005-2004 ة، القاهرالعربٌة
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هذه االختصاصات العامة فقد نص المٌثاق بنوع من التفصٌل والتحدٌد على ورؼم 
بعض االختصاصات والسلطات التً تمارسها الجمعٌة العامة فً المجاالت الربٌسٌة 

من خالل  ما ٌلًما سنتعرض له فٌوذلك وهً تدعم وتكمل نشاطها االقتصادي للمنظمة 
 :فروع ثالث

 المدعمة لالختصاص االقتصاديالعامة  للجمعٌة ةاالختصاصات السٌاسٌ :الفرع االول

حٌث ٌنالدولٌحفظ السلم واألمن تتمثل اساسا فً  
(1)

ٌعد حفظ السلم واألمن الدولٌٌن  
الهدؾ الربٌسً الذي أنشؤت من أجله المنظمة ككل، وباعتبار الجمعٌة هً الجهاز العام فً 

فإنها صاحبة االختصاص  الدولً منواألوالرتباط النظام االقتصادي الدولً بالسلم  المنظمة
األول فً هذا المجال وترجع اختصاصاتها وسلطاتها فً هذا المجال إلى مصدرٌن هما: 

نوفمبر  03مٌثاق األمم المتحدة وقرار االتحاد من أجل السلم الصادر عن الجمعٌة العامة فً 
 وٌمكن إٌجاز اختصاصاتها فً هذا المجال فً: 1950

للجمعٌة العامة النظر فً  قٌح :فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن امة للتعاونالع المبادئ :والأ
المبادئ العامة للتعاون فً حفظ السلم واألمن الدولٌٌن بما فً ذلك المبادئ المتعلقة 
بنزع السالح وتنظٌم التسلٌح ولها أن تقدم بصدد هذه المبادئ توصٌاتها إلى أعضاء 

مجلس األمن. والمنظمة أ
(2)

 

جمعٌة العامة أن تناقش أٌة مسؤلة تتصل بحفظ السلم واألمن الدولٌٌن ترفعها إلٌها للو 
ولها أن تقدم توصٌاتها للدول ذات الشؤن على أن سلطة الجمعٌة  وؼٌر عض وأ ودولة عض

 العامة مقٌدة بؤمرٌن:

إذا كان مجلس األمن ٌنظر فً مسؤلة ما ٌمكن للجمعٌة العامة بحث ودراسة تلك  -أ 

إصدار توصٌات من أجل  ون المانع الوحٌد الوارد على سلطتها هالمسؤلة أل

وضع حدود فاصلة بٌن اختصاصات مجلس األمن والجمعٌة العامة رؼبة فً 

األول عن حفظ السلم واألمن  المسبولاحترام صالحٌات مجلس األمن باعتباره 

 الدولٌٌن.

عٌة العامة إلى كل مسؤلة ٌكون من الضروري فٌها القٌام بعمل ما تحٌلها الجم -ب 

 مجلس األمن.

للجمعٌة العامة أن توصً باتخاذ  :اتخاذ تدابٌر التسوٌة السلمٌة للنزاعات الدولٌة :نٌاثا
العالقات  والتدابٌر لتسوٌة أي موقؾ تسوٌة سلمٌة متى رأت أن هذا الموقؾ ٌعكر صف

 الودٌة بٌن األمم.

                                                           
 . 61(، صالسابق رجب عبد المنعم متولً )المرجع (1)

(2) Marc Stanislas Koruicz, Organisations Internationales et souveraineté des états membres 

.A. Pedone 1961. P.13. 



71 

 

ألحوال التً ٌحتمل أن للجمعٌة العامة أن تلفت نظر مجلس األمن إلى ا ان كما 
 للخطر. ٌنتعرض السلم واألمن الدولٌ

 العامة االختصاصات االقتصادٌة للجمعٌة :الفرع الثانً

تنشا الجمعٌة العامة «/أ من المٌثاق على أن: 13/1تنص المادة  :تنمٌة التعاون الدولً :أوال

ً وتشجٌع دراسات وتشٌر بتوصٌات بقصد إنماء التعاون الدولً فً المٌدان السٌاس
 «.التقدم المطرد للقانون الدولً وتدوٌنه

واعتبرت الجمعٌة العامة عملٌة إنماء التعاون الدولً فً المٌدان السٌاسً من أهدافها  
إضافة إلى تشجٌعها لتدوٌن ،1947الربٌسٌة أوكلتها إلى اللجنة المإقتة التً أنشؤتها عام 

صة لهذا الؽرض تتمثل فً لجنة القانون قواعد القانون الدولً وتطوٌرها وأنشؤت لجنة خا
الدولً العام كلفت بتدوٌن وتطوٌر القانون الدولً أعدت عدة مشارٌع اتفاقٌات عرضتها 

على الجمعٌة العامة فً شتى المجاالت
(1)

. 

ً فً المٌادٌن ـإنماء التعاون الدول « /ب على:1كما نصت المادة فً فقرتها  

ة، واإلعانة على تحقٌق حقوق اإلنسان ـٌة والتعلٌمٌة والصحٌة واالجتماعٌة والثقافـاالقتصادٌ
الدٌن وال تفرٌق بٌن واللؽة أ ووالحرٌات األساسٌة للناس كافة بال تمٌٌز بٌنهم فً الجنس أ

 «.الرجال والنساء

من المٌثاق التً تعتبر التعاون الدولً االقتصادي  60هذا الهدؾ المادة  توأكد

المتحدة التً تقع مسإولٌة تحقٌقها على عاتق الجمعٌة العامة  واالجتماعً من مقاصد األمم
 كما تقع على عاتق المجلس االقتصادي واالجتماعً تحت رعاٌة الجمعٌة العامة.

ة ـإون االقتصادٌـالجمعٌة العامة سبعة لجان تختص إحداهما بالش وأنشؤت 
ٌثاق وهً لجنة قانون من الم 22ة، وأنشؤت فروعا ثانوٌة تطبٌقا لنص المادة ـوالتموٌلٌ

دولة من مختلؾ المناطق الجؽرافٌة والنظم االقتصادٌة فً  36التجارة الدولً وتضم ممثلً 
وأسست معهد األمم  .1996دٌسمبر  17العالم وأنشؤت بموجب قرار من الجمعٌة العامة فً 

مٌة ومإتمر األمم المتحدة للتجارة والتن 1965سنة  2205المتحدة للتدرٌب بموجب قرار 
ومنظمة األمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة بموجب قرار  1964سنة  1995بموجب قرار رقم 

.1967سنة  2152رقم 
 (2)

 

إلى أول مإتمر دولً لمناقشة المسابل االقتصادٌة  1964ودعت األمم المتحدة سنة 

ة ــمإتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة الذي أصدر توصٌات هام وومشاكل التنمٌة وه
ولعب دورا هاما مستمراً فً مجال العالقات االقتصادٌة الدولٌة، وأصبح اآلن ضمن 
المنظمات الدابمة الثابتة لألمم المتحدة، وقامت األمم المتحدة بتخصٌص فترات زمنٌة 

                                                           
  .249ص .2005، القانون الدولً العام، دار النهظة العربٌة، القاهرة  إبراهٌم محمد العنانً (1)

(2) Giorgio Bolladore, Le Droit interne des Organisations Internationales , R.C.A.D.I., 1963. 

T. 127,PP.1-   
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وبرامج للتنمٌة االقتصادٌة كعقد التنمٌة األول والثانً والثالث، وصدر عنها العدٌد من 
ت االقتصادٌة مثل الحقوق االقتصادٌة وواجبات الدول وإعالن النظام التوصٌات والقرارا

 بالتفصٌل ما سنتعرض له فٌما بعد ووهاالقتصادي العالمً الجدٌد 

ومن هذا اإلطار سٌظهر جلٌا مدى اهتمام األمم المتحدة بالتعاون االقتصادي 
 .فً تقرٌر قواعد لنظام اقتصادي دولً عادلومساعدة الدول النامٌة 

 ى: ــمن مٌثاق األمم المتحدة عل 15نصت المادة  :تلقً تقارٌر من فروع المنظمة :انٌاث

تتلقى الجمعٌة العامة تقارٌر سنوٌة وأخرى خاصة من مجلس األمن وتنظر فٌها  -أ 

اتخذها ووتتضمن هذه التقارٌر بٌانا عن التدابٌر التً ٌكون مجلس األمن قد قررها أ

 .ٌنلحفظ السلم واألمن الدولٌ

السٌما  تلقى الجمعٌة العامة تقارٌر من الفروع األخرى لألمم المتحدة وتنظر فٌهات -ب 

 .من المنظمات االقتصادٌة المتخصصة المعنٌة بالنظام االقتصادي الدولً

تقوم الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بالسهر على تطبٌق نظام  : نظام الوصاٌة الدولٌة :ثالثا
من المٌثاق الذي من خالله تباشر الجمعٌة العامة  16الوصاٌة وذلك تطبٌقا للمادة 

منه المتعلقٌن بنظام الوصاٌة الذي  13-12الوظابؾ المرسومة لها بمقتضى الفصلٌن 
ٌعمل تحت أشرافها

(1)
. 

تباشر الجمعٌة العامة الوظابؾ  « من المٌثاق على: 16وفً هذا اإلطار تنص المادة  

ن الثانً عشر والثالث عشر فٌما ٌتعلق بنظام الرسمٌة التً رسمت لها بمقتضى الفصلٌ
الوصاٌة الدولٌة، وٌدخل فً ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاٌة بشؤن المواقع التً تعتبر 

 «.إستراتٌجٌةأنها مواقع 

 من مٌثاق المنظمة على: 17نصت المادة  : إقرار مٌزانٌة المنظمة :رابعا

 صدق علٌها.تنظر الجمعٌة العامة فً مٌزانٌة الهٌبة وت -أ 

  ٌتحمل األعضاء نفقات الهٌبة حسب األنصبة التً تقررها الجمعٌة العامة. -ب 

متعلقة بالمٌزانٌة مع الوكاالت  وتنظر الجمعٌة العامة فً أٌة ترتٌبات مالٌة أ  -ج 

وتصدق علٌها وتدرس المٌزانٌات اإلدارٌة  68المتخصصة المشار إلٌها فً المادة 

 «.صٌاتهالتلك الوكاالت لكً تقدم لها تو

فهً التً  ومن هذا المنطلق تسٌطر الجمعٌة العامة على الشإون المالٌة للمنظمة 
فً نفقاتها باعتبارها الجهاز العام للمنظمة الذي  وتقدر مٌزانٌتها وتحدٌد أنصبة كل عض

 ٌشمل جمٌع الدول األعضاء.

                                                           
 من مٌثاق األمم المتحدة. 85المادة  (1)
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 قتصاديالمكملة لالختصاص االالعامة االختصاصات االخرى للجمعٌة  :الفرع الثالث

وأن تقرر عقد مإتمر عام إلجراء هذا ، للجمعٌة العامة أن تنظر فً أحكام المٌثاق 
التعدٌل الذي ٌصبح نافذا بموافقة ثلثً األعضاء من بٌنهم جمٌع أعضاء مجلس األمن 

وانتخاب  ،الدابمٌن، وتتولى انتخاب األعضاء العشرة ؼٌر الدابمٌن فً مجلس األمن
سون للمجلس االقتصادي واالجتماعً، كما تشارك مجلس األمن فً األعضاء األربعة والخم

منظمة بناء ن العام للٌوتعٌن األم ،انتخاب قضاة محكمة العدل الدولٌة وقبول األعضاء الجدد
المساهمة فً إقرار القواعد  وولعل االختصاص األهم ه ،على توصٌة مجلس األمن

 دعوة إلى تكرٌسه.المإسسة لنظام دولً اقتصادي ٌناسب الجمٌع وال

 لرابعالمطلب ا

 القٌمة القانونٌة لقرارات وتوصٌات الجمعٌة العامة

ان معرفة القٌمة القانونٌة لقرارات وتوصٌات الجمعٌة العامة ٌكتسً اهمٌة بالؽة اذ  
وأهمٌتها للمساهمة فً ارساء قواعد النظام على اساسه تظهر فعالٌة هذه القرارات ودورها 

 :ٌما ٌلًفوهو ما سنعرض له فً فروع ثالث  االقتصادي الدولً

  مفهوم القرار والتوصٌة :الفرع االول

ٌتم على  –كل تعبٌر من جانب المنظمة »ٌمكن تعرٌؾ القرار بصفة عامة بؤنه 
عن اتجاه اإلرادة الذاتٌة  -الذي حدده دستورها، ومن خالل اإلجراءات التً رسمها والنح

« التوصٌة وٌنة، ومحددة سواء على سبٌل اإللزام ألها، إلى ترتٌب آثار قانونٌة مع
(1)

. 

قوة قانونٌة، موجه ألشخاص القانون الدولً الذي ٌجب  وخطاب ملزم ذ»بؤنه وأ
المنظمة القرار  والسٌر وفق ما ٌقضى به، فإذا لم تنفذ الدولة أ وعلٌهم احترامه وتنفٌذه، أ
فإنها بذلك تكون قد خالفت قرارا دولٌا  االمتناع عن القٌام به، والموجه لها بالقٌام بعمل أ

ٌظهرها هذا السلوك  وٌوجب مساءلتها طبقا للقواعد العامة فً نظرٌة المسإولٌة الدولٌة، أ
«على األقل بمظهر الخارج عن إطار الشرعٌة الدولٌة

(2)
. 

 إرادة ورؼبة أ»فقد درج الفقه على تعرٌفها بؤنها،  -بوجه عام–أما التوصٌات 
نظمة، ولكنها ال تتضمن معنى األمر واإللزام، أي أنها ال تتمتع فً ذاتها تصدر عن الم

دعوه موجهة إلى دولة ورؼبة أ وباإللزام ألنها فً الحقٌقة ال تخرج عن أن تكون نصٌحة أ
«إلى منظمة دولٌة أخرى وإلى الجهاز التابع لها أ وأ وعض

(3)
. 

                                                           
السنة  القاهرة ،24محمد سامً عبد الحمٌد، قرارات المنظمة الدولٌة، المجلة المصرٌة للقانون الدولً، مجلد  (1)

 .122ص. ، 1924/1928
 .493ص. ، 2001 القاهرة ، دار النهضة العربٌة،1األمم المتحدة، ط -النظرٌة العامة-على إبراهٌم، المنظمة الدولٌة (2)
 .491، ص. (المرجعنفس  )على إبراهٌم، (3)
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كبٌر بٌن القرار، والتوصٌة من ٌتضح الفارق ال -أي من التعرٌفات السابقة–ومن هنا 
حٌث ترتٌب اآلثار القانونٌة، وذلك على األقل من الناحٌة النظرٌة البحتة، إال أنه من الناحٌة 

 وأ احتراماالعملٌة نجد أن هذا الفارق ٌضٌق جدا نظرا ألن قرارات الجمعٌة العامة لم تلق 
القرارات التً تصدر  تنفٌذا من الدول األعضاء، مع أنه كان من المفروض أن تنال

بؤؼلبٌة كبٌرة احتراما ٌتمثل فً انصٌاع كل من أٌد صدورها لما ورد بها من  وباإلجماع أ
هذا أهم ما ٌعرقل نشاط الجمعٌة العامة فً محاولتها للدعوة إلرساء قواعد لنظام و أحكام

جمعٌة قد أدى هذا التناقض بٌن التصوٌت داخل الاقتصادي دولً عادل والتصوٌت علٌها و
فً المجال االقتصادي  والتنفٌذ الفعلً خارجها إلى تقوٌض كبٌر فً القٌمة الفعلٌة لقراراتها

 السٌما ومن هنا جاء التساإل التالً: ما هً القٌمة القانونٌة لقرارات الجمعٌة العامة خاصة
  .االقتصادٌة منها والتً هً موضوع دراستنا

 مة القرار والتوصٌة الصادرٌن عن الجمعٌةحول قٌاالختالف الفقهً  : الفرع الثانً
 العامة

أن تكون مجرد  وأن البعض اعتبر قرارات الجمعٌة العامة ال تعد ٌمكن القول
لهذه القرارات  اعترؾأخالقٌة فقط، بٌنما البعض اآلخر  وتوصٌات، لٌس لها إال آثار أدبٌة أ

القول أن المجتمع الدولً نفسه  ذلك ٌمكن والقوة القانونٌة وما بٌن هذا الرأي أ وباآلثار أ
التً تصدرها الجمعٌة  خاصة االقتصادٌة ٌستطٌع أن ٌرتب آثارا قانونٌة لبعض القرارات

العامة، وهً تلك التً تتفق مع أهداؾ ومبادئ األمم المتحدة التً جاءت بالمٌثاق، خاصة 
ما جاء فً  وأن تلك القرارات تجعل أٌة دولة تتردد فً المجاهرة صراحة بؤنها تعارض

قرار توافر فٌه العناصر التالٌة
(1)

: 

ٌعكس بصورة فعالة عدد الدول التً  ووه :األؼلبٌة والذي صدر به القرار أ اإلجماع :اوال
بدا واضحا فً القرارات المتعلقة بالنظام  ما ووه تعهدت باحترام ما ورد فٌه من مبادئ

ة فً سنوات الستٌنات االقتصادي الدولً التً أصدرتها الجمعٌة العامة خاص
 .والسبعٌنات

ما إذا كانت الجمعٌة العامة قد أوضحت  ووالمقصود بالصٌاؼة ه :صٌاؼة القرار نفسه :ثانٌا

فً الفقرات التنفٌذٌة من القرار أنه ٌحوي قوة قانونٌة ٌجب احترامها، ولٌس مجرد حث 
 أمور معٌنة. إتباعالدول على 

إبراز أن على الدول أن تلتزم بقواعد  وهل الؽرض ه أي :الهدؾ من استصدار القرار :ثالثا
 معٌنة فً سلوكها، وأنه ٌترتب على صدور القرار آثار قانونٌة أم ال.

كانت تصدر  ووهل الدول التً أٌدت تقصد إلزام نفسها أ :موقؾ الدول تجاه القرار :رابعا
    وال ترمً إلى إتباعها. ألفاظ

 

                                                           
 .147، 146ص. ، 1985عبد هللا محمد آل عٌون، نظام األمن الجماعً فً التنظٌم الدولً الحدٌث، دار البشٌر، عمان  (1)
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 الملزمة عامةال قرارات الجمعٌة :الفرع الثالث

وعلى أي حال فإن المٌثاق قد خص الجمعٌة العامة باختصاصات وسلطات شبٌهة   
أي أن للجمعٌة  ،إلى حد كبٌر بتلك التً تتمتع بها الهٌبات التشرٌعٌة فً األنظمة الداخلٌة

قرارات لها آثار قانونٌة ال تقبل النقاش، وعلى الدول األعضاء الالعامة أن تصدر بعض 
تصدر فٌها الجمعٌة العامة قرارات  التًومثال الموضوعات  ،بؤحكام هذه القرارات االلتزام

واجبة النفاذ
(1)

: 

 إقرار مٌزانٌة األمم المتحدة وتحدٌد حصة كل دولة فٌها. -
 أعضاء هذه اللجان. وانتخابإنشاء لجان فرعٌة   -
 األعضاء ؼٌر الدابمٌن فً مجلس األمن. انتخاب  -
 لمجلس االقتصادي واالجتماعً ومجلس الوصاٌة.أعضاء ا انتخاب  -
 قضاة محكمة العدل الدولٌة. انتخابمع مجلس األمن فً  االشتراك -
 ضم وإٌقاؾ وطرد األعضاء فً األمم المتحدة بناء على توصٌة مجلس األمن. -
 تعدٌل المٌثاق بؤؼلبٌة ثلثً األعضاء وبمشاركة مجلس األمن. -

ن نطاق النظام الداخلً لألمم المتحدة ـرج عـالتً تخ أما فٌما ٌتعلق بالموضوعات 
ٌإثر سلبا على  ما ووه فإن القٌمة القانونٌة لقرارات الجمعٌة العامة الزالت محل جدل

 .إلزامٌة قراراتها االقتصادٌة

أما بالنسبة للقٌمة القانونٌة لتوصٌات الجمعٌة العامة، فٌمكن القول أن التوصٌة ؼٌر 
توجه إلٌهم، وكل ما تحمله فً مواجهة هإالء  ذٌنخاص القانون الدولً الأش وملزمة للدول أ

الرجاء إلٌهم، وكل ما تحمله فً المنظمات الدولٌة  واألمل أ وال ٌخرج عن إطار الرؼبة أ
تجاهلتها فال مسإولٌة علٌها، ألنها ال تنطوي إال  ووفق هذه التوصٌات التً إذا لم تنفذها أ

بالتالً فإن التوصٌة نادرا ما ٌقصد بها إحداث آثار قانونٌة فً و ،على قوة إلزام أدبٌة
معٌن ٌمكن أن ٌوصؾ باألثر  ًأثر قانون ومواجهة الؽٌر، إال أنها قد تتحول إلى توجٌه ذ

عة الحال ًٌ، وبطبـام الدولـالسٌاسً مما ٌكون له آثار مباشرة على الرأي الع والمعنوي أ
 توصٌة العادٌة تعبر عن رأي منظمة األمم المتحدة.على رأي الحكومات، ألن مثل هذه ال

 

 

 

 

                                                           
 ،1975، مصر السنة 31نبٌل العربً، اآلثار القانونٌة لقرارات الجمعٌة العامة، المجلة المصرٌة للقانون الدولً، مجلد  (1)

 .177، 176ص. 
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 ًــالمبحث الثان

 ةــة العامـــلجمعٌلادي ـــاالقتصاط ــنشال

 أهمالطابع االقتصادي باعتبارها  وسنتناول فً هذا المبحث نشاط الجمعٌة العامة ذ 
من  هوداتهامطالب لنعاٌن مج أربعةفً  المتحدة وذلك لألممهٌكل من الهٌاكل االقتصادٌة 

 بإنشابها ومدى تؤثٌرها فً إرساء قواعد النظام االقتصادي الدولًخالل الهٌبات التً قامت 
المتحدة  األممبعض هذه الهٌبات متخصصة بعد ذلك ومستقلة كمإتمر  أصبحتحتى وان 

 أن وهذه الهٌبات ه أساسهوالمعٌار الذي اخترنا على ، مثال (ONUDI)للتنمٌة الصناعٌة
 انهاوأ ،د ذلكـبع هـإلٌ آلتر عن ما ـبؽض النظ إنشابهاالعامة كانت السبب فً الجمعٌة 

وذلك  (FAO)ارتبطت بالجمعٌة العامة بعد إنشابها كمنظمة األمم المتحدة للتؽذٌة والزراعة
 : كما ٌلً

 (CNUCED)المتحدة للتجارة والتنمٌة  األمممإتمر  : األولالمطلب  
 (PNUD) اإلنمابًالمتحدة  األممبرنامج  :المطلب الثانً
 (ONUDI )للتنمٌة الصناعٌة  المتحدة األمم مإتمر :المطلب الثالث
 ( FAO )والزراعةالمتحدة للتؽذٌة  األمم منظمة :المطلب الرابع

 المطلب األول

 ةـــارة والتنمٌــدة للتجــم المتحــر األمـــمؤتم

(CNUCED) 
(1)

 

وبرامج الجمعٌة العامة باعتباره احدى  لعب المإتمر دورا هاما فً تنفٌذ اهداؾ 
 :ادواتها االساسٌة وسنتعرض لنشاته وأهدافه ونشاطه فً فروع ثالث موالٌة كما ٌلً

 نشأة المؤتمر :الفرع االول

تم تشكٌل مإتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة لٌصبح جهازا دابما من أجهزة  
وذلك على أساس التوصٌات التً  1964الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً دٌسمبر سنة 

ة ـدول 119عقد فً جنٌؾ وحضرته صدرت عن المإتمر األول للتجارة والتنمٌة الذي 

وكان ؼرض المإتمر إٌجاد سٌاسة جدٌدة لتنمٌة التجارة الخارجٌة والجتٌاز الفجوة وتقرٌب 
وٌتكون مإتمر  ،ٌةق بٌن البلدان النامٌة والبلدان التً حققت معدالت كبٌرة فً التنمارالفو

األمم المتحدة للتجارة من كافة الدول األعضاء فً األمم المتحدة وكذلك من الوكاالت 
وٌعقد المإتمر دورات انعقاده كل ثالث سنوات  ،المتخصصة المعنٌة والتابعة لألمم المتحدة

                                                           
(1) Cordovez, D. UNCTAD and development diplomacy- from confrontation to strategy- 

Londres, Meadly Brothers LTD,1974, P.55. 
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وٌتفرع من المجلس اللجان السلعٌة والنوعٌة  ،عضو 55مجلس المإتمر من ٌتكون و

وٌقدم المجلس  ،للجنة المالٌة وؼٌرهاوالجنة المالحة و لجنة المنتجٌنالمتمثلة فً سٌة الربٌ
تقارٌر سنوٌة عن نشاطه إلى المإتمر والى الجمعٌة العامة لألمم المتحدة عن طرٌق اللجنة 

وهناك هٌبات مساعدة من اللجنة الخاصة، والتً تهتم بالسٌاسات  ،االقتصادٌة واالجتماعٌة
، فضال عن عدد من اللجان ذات المهام المإقتة. وللمإتمر أمانة دابمة ٌرأسها ةـالتفضٌلٌ

وٌشترك المإتمر  ،وركـاألمٌن العام، وسكرتارٌة المإتمر فً مبنى األمم المتحدة فً نٌوٌ
فً برنامج األمم المتحدة للتنمٌة، ومناط اهتمامه تنمٌة التجارة الدولٌة.

(1) 

  اهداف المؤتمر:الفرع الثانً

تتمثدددددددل المبدددددددادئ واألهدددددددداؾ الربٌسدددددددٌة لمدددددددإتمر األمدددددددم المتحددددددددة للتجدددددددارة و 
 ما ٌلً: والتنمٌة فً

 النهوض بالتجارة الدولٌة وتحسٌن التنمٌة االقتصادٌة واإلسراع فً تحقٌقها. -
فً إطار نظام وسٌاسات جدٌدة للنهوض بالتجارة الدولٌة وتحسٌن التنمٌة  مبادئصٌاؼة  -

 اقتصادي دولً متوازن.
 األطراؾ. متعددةالتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاقات تجارٌة  -
أن ٌعمل المإتمر بصفته مركزا لتحقٌق االنسجام بٌن سٌاسات وتصرفات الحكومات فً  -

مجال التجارة وما ٌتعلق بها من مشاكل.
(2)

 

التنمٌة االقتصادٌة للبلدان  باحتٌاجاتوٌوجه عناٌته للوفاء  اهتمامهوٌركز المإتمر  
الحصول على مزٌد من الموارد الضرورٌة لتحقٌق وتوسٌع آفاق التجارة الخارجٌة و ،كافة

فً  ثباتان للبلدان النامٌة عابدا مجزٌا وأؼراضه الربٌسٌة أن ٌضم ومن، له مؽزى ونم
 ووهناك هدؾ آخر ه ،أسعار المنتجات األولٌة مع تحسٌن استفادة األسواق بتلك المنتجات

وٌركز  ،ةـدول النامٌـة للـالنصؾ المصنع وة الصنع أـادرات السلع تامـالعمل على زٌادة ص
المإتمر ؼاٌته واهتمامه لزٌادة الموارد المالٌة للدول النامٌة فً صورة تدفق نقدي نتٌجة 

ٌقدم المإتمر استشاراته و ،توسٌع مجاالت التصدٌر أمامهاوتنشٌط التجارة الخارجٌة 
وأثٌرت  ،ٌدرس اقتصادٌات الشحنو ،فً الدول النامٌةوإرشاداته بشؤن عملٌات التؤمٌن 

وكان الرأي أن  ،اتــنشاط الجو رـالمإتماالزدواج بٌن نشاط ومسؤلة احتماالت التداخل 
ٌمثل مجموعة من الدول  المإتمرالجات أداة لصٌاؼة االتفاقٌات التجارٌة فً حٌن أن 

تقدٌم المساعدات من والعلٌا لها المعنٌة بتعرٌؾ مبادئ التجارة الخارجٌة ورسم السٌاسة 
بالتالً فإن و ،ٌكاد ٌتمتع بعضوٌة كافة الدول المإتمرباإلضافة إلى ذلك فإن و ،أجل التنمٌة

فً  هلٌس بوسع الجات أن تقؾ على قدم المساواة معو ،أبعدوصالحٌات هذا المإتمر أوفر 
بٌن الدول التً  وأ ،ةـالنهوض بالتجارة الخارجٌة بٌن الدول ذات مراحل التنمٌة المختلف

                                                           
(1) 

Akzin Benjamin , New States and International Organizations, UNISCO., International 

political science Association, Paris.1955. P.28. 
(2)

 Bernard Rouyer, les Compétences implicites des organisations Internationales, L.G.D.J., 

Paris 1962.P.     
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لدول كفالة التعاون بٌن كافة أنظمة ا والمطلوب هو ،االجتماعٌةوتختلؾ أنظمتها االقتصادٌة 
لزٌادة فعالٌة  والمإتمرٌتطلب هذا تضافر جهود كل من الجات و ،الممثلة فً األمم المتحدة

هذه الجهود. 
(1)

 

 نشاط المؤتمر وتقٌٌمه :الفرع الثالث
ن فبراٌر بٌفً نٌودلهً فً الفترة  مإتمرالمإتمر الثانً لل عقد :لثانً للمإتمرالمإتمر ا :اوال

أهم ما توصل إلٌه هذا المإتمر التوصٌة بؤن تقوم الدول و ،1968مارس سنة  –
دخلها  من إجمالً %1سبة نالصناعٌة المتقدمة بتقدٌم المساعدات المالٌة للدول النامٌة ب

مإتمر قد وافق باإلجماع على إتباع نظام للتعرٌفة القومً، وجاء فً التوصٌات أن ال
 ووضع برنامج دولً سلعً. ،خال من التمٌٌز، مع رعاٌة مصالح الدول النامٌة

التجارة الخارجٌة والتعاون االقتصادي  آفاقوأعلن المإتمر عن سٌاسته فً توسٌع   
ى سٌاسات جدٌدة وكذلك وافق المإتمر عل ،والسعً للتكامل اإلقلٌمً بٌن الدول النامٌة

وكذلك  ،واالجتماعٌةنظمها االقتصادٌة  اختالؾللعالقات التجارٌة بٌن الدول على 
 اتخذت قرارات أخرى بشؤن أسعار الشحن والنقل بالسفن البحرٌة.

لٌعمل  المإتمر،ما ٌقضً بتشكٌل  1984وجاء فً قرار الجمعٌة العامة سنة   

لمتحدة من أجل التعاون فً مجال التجارة بالتعاون مع األجهزة المتخصصة فً األمم ا
ومن ثم  ،مإتمرالوتكلٌؾ مجلس التجارة والتنمٌة لتنفٌذ توصٌات وقرارات  الخارجٌة،

لمإتمر السلطة والصالحٌة القانونٌة إلجراء مفاوضات تإدي إلى لٌسوغ القول أن 
د فسرت كل الدخول فً اتفاقٌات قانونٌة متعددة األطراؾ بشؤن التجارة الخارجٌة . وق

وكانت الدول  ،من الدول الصناعٌة المتقدمة والدول النامٌة هذه النصوص تفسٌرا متباٌنا
الدراسة التفصٌلٌة للتجارة  والمتقدمة ترى أن المإتمر لٌس له صالحٌة تقصً الحقابق أ

فً  ،لتقصً ما إذا كانت توصٌات المإتمر قد جرى تنفٌذها من عدمه وأ ،وآخربٌن بلد 
إلى إلزام  وتدع ةاجتماعٌالنصوص باعتبار أنها موافقة  لدول النامٌة فسرتحٌن أن ا

 ء، وإزاللتوصٌاتولم تقبل الدول الصناعٌة المتقدمة الطابع اإللزامً  ،الدول بتنفٌذها
هذه التفسٌرات المتعارضة، لم ٌتسن للمإتمر الثانً أن ٌحقق أي تقدم ٌذكر.

(2) 

 وماٌ -فً الفترة من أبرٌل والثالث فً سنتٌاج مإتمره رالمإتم عقد :الثالث المإتمر :ثانٌا
 ج لها مؽزىـوغ نتابـً بلـلدول النامٌة أٌضا فاوفً هذه الدورة فشلت  1982سنة 

وكانت المحصلة تنبا عن ضحالة ما توصلت إلٌه المإتمرات الثالثة بما ال ٌدع مجاال 
، مما أوضح اتساع وتٌاجللشك، خصوصا فٌما لم ٌستطع المإتمر الثالث إنجازه فً سن

رقعة الخالؾ فً الرأي فً كٌفٌة التوصل إلى حل بشان المشاكل العالمٌة بٌن الدول 
الصناعٌة المتقدمة والدول النامٌة خصوصا فً حل كٌفٌة اجتٌاز الفجوة بٌن كل من 

 .وإرساء قواعد لنظام اقتصادي مالبم للجمٌعالمجموعتٌن 

                                                           
(1) Stephen S. Good speed, The Nature and Function of International Organization .2

nd
 Ed, 

1967, P.470. 
مصددددددددددطفى أحمددددددددددد فددددددددددإاد، المنظمددددددددددات الدولٌة)النظرٌددددددددددة العامددددددددددة(، دار الجامعددددددددددة الجدٌدددددددددددة للنشددددددددددر،  (2)

 .74 ..ص1998مصر  ،ةاإلسكندرٌ
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مثل أن تحظى  ،ةدا فً عدد من المجاالت الجدٌومع ذلك تحققت خطوات ال بؤس به  
العتبار وكذلك النظر بعٌن ا ،بدرجة كبٌرة بقدر من الرعاٌة اقتصادٌاالبلدان المتخلفة 

وهً بوادر لقواعد اقتصادٌة دولٌة جدٌدة بدأت فً  ،لدول النامٌة ؼٌر الشاطبٌةل
 . التشكل بفعل نشاط وجهود الجمعٌة العامة لألمم المتحدة

االعتراؾ بحق الدول النامٌة فً مناقشة  وفً الواقع هأٌضا أهم ما تحقق  ومن  
وسابل إصالح النظام النقدي العالمً، ورؼم ذلك كله لم ٌكن ثمة آثار ملموسة للنجاح 

وهً الفجوة ، فً تقرٌب الفجوة بٌن الدول النامٌة والدول المتقدمة صناعٌا واقتصادٌا
ٌة بل إن الفجوة اتسعت خالل العشرٌن سنة ٌطلق علٌها فجوة التنم أصبحالتً 

وارتفع نصٌب الفرد من الدخل القومً فً تلك الفترة فً البلدان المتقدمة من  ،األخٌرة
فً حٌن ارتفع نصٌب الفرد فً الدول  ،دوالر إلى قرابة أربعة آالؾ دوالر 2000

لٌوم ٌتمتع سكان وا ،لى قرابة ثالثمابة دوالر خالل نفس الفترةادوالر  120النامٌة من 
 الدخل إجمالًمن إجمالً سكان العالم بحوالً ثلثً  %20البلدان المتقدمة ونسبتهم 

م سوى همن إجمالً سكان العالم ال ٌخص %30فً حٌن أن الدول األشد تخلفا وتضم 
إجمالً الدخل العالمً. من 3%

(1)
 

ة ـن الدول المتقدموفضال عن ذلك فإن القٌمة الحقٌقة للمساعدات الرسمٌة للتنمٌة م  
ل ـعن ك %3ة ـاقتصادٌا والمقدمة للدول النامٌة قد تضاءلت قوتها الشرابٌة بنسب

إلى  1956بلٌون دوالر فً نهاٌة  9ة، ولذلك تعاظمت مدٌونٌة الدول النامٌة من ـحقب
وتعاظم  ،استبعاد الدول المصدرة للبترول ( ع) م 1973بلٌون دوالر فً نهاٌة  119

زٌن المدفوعات نتٌجة عدم تناسب الصادرات مع الواردات كعامل الخلل فً موا
 .1975بلٌون دوالر عام  45إلى  1973بلٌون دوالر عام  1.2أساسً لهذا الخلل من 

حتى  وماٌ 3الرابع فً نٌروبً فً الفترة بٌن  مإتمره المإتمر عقد :الرابع المإتمر :ثالثا
 دولة 153ضاء الوفود ٌمثلون من أع 3000وحضره أكثر من  1976سنة  وماٌ 31

وكان الموضوع الربٌسً فً جدول أعمال المإتمر البرامج المتكاملة للسلع وسٌاسة 
ونقل  النامٌة لى جانب مناقشة مشاكل دٌون الدولاهذا  تنوع تجارة الصادرات

 أٌضا ناقش المإتمرو، ألولى بالمساعدة لشدة تخلفهاالتكنولوجٌا ورعاٌة الدول النامٌة ا
المسابل اإلجرابٌة الخاصة بالمإتمر ودوره فً التعاون االقتصادي بٌن الدول  بعض

 االجتماعٌةوالنامٌة والعالقات التجارٌة بٌن الدول على اختالؾ أنظمتها االقتصادٌة 
البرامج المتكاملة للسلع ومسؤلة الدٌون ونقل التكنولوجٌا فً أهمٌتها على باقً ؼطت و

 عمال فً نٌروبً.المواد الواردة فً جدول األ

 1982سنة  جوٌلٌة 2دورة جدٌدة للمإتمر فً بلؽراد فً  عقدت :المإتمر السادس :رابعا

واهتم المإتمر بالتعاون االقتصادي بٌن الدول النامٌة، وعالج  ،المإتمر السادس ووه
ومسؤلة الشحن  ،وناقش مسؤلة نقل التكنولوجٌا، مشاكل الدول المتخلفة اقتصادٌا

                                                           
(1) Janina Gomes , « UNCTAD-IV and new international Economic Order », foreign Affairs 

Report, Vol. xxv No 8 Aug. 1976,PP.110-    
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حٌث صدرت توصٌات باإلجماع ، 1984لٌه سنة جوٌ 3اجتماع عقد فً البحري فً 

الدولً لضمان  النقد ومنها تخصٌص حصص لحقوق السحب الخاصة من صندوق
وناقش المإتمر ضآلة مساهمات الدول ، السٌولة فً المعامالت التجارٌة الخارجٌة

 لمستهدؾ وذلكا ومن إجمالً الدخل القومً وه % 8نسبة  سوى إذ لم ٌبلػ ،المتقدمة

مإتمر السادس لم ٌحقق نتابج ذات مؽزى وأعربت مجموعة الدول الٌسوغ القول أن 
السبعة والسبعٌن عن خٌبة آمالها إزاء هذه النتابج.

(1)
 

على استخراج  معظم اقتصادٌات الدول النامٌة تعتمد :البرنامج المتكامل للسلع :خامسا
 وأتمد صادرات هذه الدول على منتج واحد وبالتالً تع ،ـاتصنٌعه وة أـالمواد األولٌ

ؼرض البرنامج  هًهذه الدول من الصادرات وزٌادتها  اتعابدوكان تثبٌت  ،منتجٌن
وأطلق على هذا البرنامج الخطة الكورٌة. ة،ـاألولٌواد ـالمتكامل للم

(2)
 

 جدٌدٌن :  نوكان الهدؾ من هذا البرنامج شٌبٌ 

  شاملة.احد على هٌبة صفقة أن تعقد كل االتفاقٌات فً وقت و -أ

ثنابٌة لؽرض تكوٌن مخزون سلعً للحاالت الطاربة الإعداد الترتٌبات لالتفاقٌات -ب
ها تكوٌن احتٌاطً نقدي وبمثابة صندوق نوتخصٌص اعتمادات عامة ٌكون الؽرض م

للموازنة وتثبٌت الدخل المحقق للدول النامٌة وتطوٌر إعداد المواد األولٌة فً البلدان 
 .منتج لها ال

ل ــً لتموٌـآالؾ ملٌون دوالر أمرٌك 6واقترحت الدول النامٌة تكوٌن صندوق من   

اس ـاو، النحــة هً : الكاكـالمخزون السلعً االحتٌاطً لعشر سلع أساسٌة فً البداٌ
والقصدٌر  اط والسكر والشايـوت، والمطـالجو، القطن طوٌل التٌلة، وخام الحدٌـدو

ج ـدى كل من المنتــول لـنه تثبٌت األسعار على مستوى مقبوهذا الصندوق بإمكا
وكانت  ،والمستهلك، وبذلك ٌمكن تفادي الهزات الخطٌرة فً األسعار صعودا وهبوطا

أبعد من مجرد تثبٌت األسعار بل كان هدفها فً الواقع رفع والدول النامٌة ترؼب فٌما ه
 األسعار أي أن ٌكون التثبٌت على مستوى عادل ومجز .

وعارضت بعض الدول المتقدمة صناعٌا واقتصادٌا البرنامج المتكامل للسلع من   
والٌابان، والتزمت فرنسا وكندا  مرٌكٌة، والمملكة المتحدةبٌنها الوالٌات المتحدة األ

والبرازٌل كانت لها تحفظات وقد  اوحتى بعض الدول النامٌة مثل كولومبٌ ،بدور الوسط
 نماركوالد السوٌد،ل صندوق موازنة األسعار منها أسهمت بعض الدول فً رأسما

وفنلندا، وهولندا، والدول المنتجة للبترول والمصدرة له مثل إٌران والعراق  والنروٌج،
 والكوٌت .

 

                                                           
(1) Jean Charpentier, institutions internationales, Dalloz 1978. P. 88. 
(2) Janina Gomes, (OP.CIT) PP.110-     
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واقترحت الوالٌات المتحدة إعداد دراسة تتعلق بإنشاء بنك دولً للموارد لتموٌل   
ٌحصل البلدان النامٌة ولكن االقتراح لم  االستثمارات الجدٌدة إلنتاج المواد الخام فً

ثم أصرت الوالٌات المتحدة على إعادة تقدٌم  ،على النصاب المطلوب لألصوات
 أخرى.اقتراحها لدى منظمات دولٌة 

الرابع فً نٌروبً وكان المإتمر والواقع أن مثل هذه األفكار ترددت خالل عقد   
دات الدول بٌت األسعار وزٌادة عاوضع برنامج متكامل للسلع وبهدؾ تثب والؽرض ه

النامٌة، وبالفعل تم التصدٌق على قرار بهذا المعنى فً الٌوم األخٌر النعقاد المإتمر 
جدٌد  دولًوكان القرار فً نظر بعض الدول بمثابة عنصر أساسً لنظام اقتصادي 

وكان محل تشاور مستمر ، ة والسبعٌنوحصل القرار على تؤٌٌد مجموعة الدول السبع
.1978حتى نهاٌة  1976 رخالل الدورة وبعدها وظل من سبتمب

(1)
 

زعماء  تضم لندن التًونشٌر أوال لقمة  : قمة لندن وبارٌس )الصندوق المشترك( :سادسا
وتقرر خالل  1977سنة  وفً النصؾ األول من شهر ماٌ ةوقادة الدول ؼٌر الشٌوعٌ

قٌرة فً تحسٌن ظروفها هذا المإتمر إنشاء)صندوق مشترك( لمساعدة الدول الف
المواد األولٌة، وتمكٌنها من بٌع إنتاجها بؤسعار  أسعاراالقتصادٌة وحماٌتها من تقلبات 

وفً تقرٌر المراقبٌن أن المإتمر حقق نجاحا ألنه ضم رإساء الوالٌات  ،مجزٌة
تمر ونال المإ ،، وبرٌطانٌاوفرنسا، والٌابان وكندا وإٌطالٌا، دة، وألمانٌا الؽربٌةـالمتح

 .دول الشمال والجنوب نالعالمً باعتباره حوارا بٌ اهتمام الرأي العام

دولة اجتماعا آخر فً بارٌس فً نفس  27عقد وزراء  فً أعقاب مإتمر لندن      

وكانت رؼبة الزعماء أن ٌكون االرتباط أدبٌا ولٌس بصفة االلتزام القانونً  ،الشهر
حٌث ٌعانً حوالً ثلث  ظام الدولً القابم،ً صور اإلجحاؾ الذي ٌشهده النفبؽٌة تال

 متوسط الدخل القومً لبالدهم. ًسكان العالم من نصٌب ضبٌل من إجمال

 1980سنة  جوان 22وتم االتفاق على إنشاء صندوق مشترك للسلع وذلك فً   
دولة على األقل على المشروع، وهذا العدد ٌمثل  90وٌعتبر االتفاق سارٌا بتصدٌق 

ملٌون دوالر  470أي بمبلػ تساهم به الدول فً رأس مال الصندوق  أن ثلثً ما ٌقدر
دولة وأعلنت قبولها لالتفاقٌة.  57صدقت ، 1983سنة  روحتى سبتمب ،أمرٌكـً

المساعدة فً تموٌل مخزون سلعً بمثابة  ووالؽرض الربٌسً للصندوق المشترك ه
وق الدول المتقدمة فً رأسمال الصند ماألسعار، وٌساهاحتٌاطً ٌعمل على تثبٌت 

سواء.والنامٌة على 
(2)

  

  وع تخفٌؾ الدٌونـموض وـوه رـموضوع ربٌسً آخ نال اهتمام المإتمر الثانًو  
دولة ) من ؼٌر الدول المصدرة  66وكانت المدفوعات لخدمة الدٌون التً تثقل كاهل 

                                                           
(1) Janez Stanovinik, le Nouvel Ordre économique International, Cahier jugoslovenska 

stvarnost, 1979. 
(2) Daniel Colard, vers l’établissement d'un Nouvel Ordre Economique I., Documentation 

françaises, 1977. 
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بلٌون  11.5لتصل بالتدرٌج إلى  1973بلٌون دوالر عام  7للبترول( قد ارتفعت من 
وبذلك  %   إلى فً بعض الدول الفقٌرة ارتفعت هذه النسبة و. 1975دوالر عام 

تؤجٌل سداد قروض التنمٌة بالنسبة للدول األكثر تؤثٌرا.  مإتمراقترحت سكرتارٌة ال
ولكن الدول المتقدمة اقتصادٌا رفضت االقتراح على أساس أنه ٌإدي إلى اإلخالل 

واقترحت بدال من ذلك سٌاسة مرنة فً التعامل مع ، دانبالثقة فً التعامل مع تلك البل
وهكذا فشل اقتراح تؤجٌل سداد  ،بما ٌتفق وظروؾ كل منها على حدا هذه الدول

الدٌون وسبب هذا الفشل خٌبة أمل كبٌرة فً أوساط الدول النامٌة التً تصل دٌونها 
نوك الخاصة إلى للدول الصناعٌة والوكاالت الدولٌة مثل صندوق النقد الدولً والب

تستوعب أٌة ال ألؾ ملٌون دوالر وأعباء خدمة هذه القروض تكاد  145قرابة 
 مساعدات جدٌدة .

ا ـولوجٌـمسؤلة نقل التكن واهتمام المإتمر هالموضوع الثالث األساسً الذي حاز و  
وصدرت  ،ةـذه المسؤلـة لهـوٌسوغ القول أن المإتمر حقق بعض النجاحات بالنسب

 وــــوتدع ،ًـقوٌة قدرة الدول النامٌة على استٌعاب التطور التكنولوجقرارات لت
وإعداد برامج تدرٌبٌة وإنشاء مراكز  القرارات إلى تسهٌالت البحث العلمً والفنً
 محلٌة وإقلٌمٌة بؽٌة نقل التطور التكنولوجً .

  أٌضا:مفٌدة فً المجاالت التالٌة  وقد أنجز المإتمر أعماال

 ةــالجمركٌة ـق بالتعرٌفـا ٌتعلـملة أكثر رعاٌة للدول النامٌة فٌمالتوصٌة بمعا -

واستمرار العمل بالنظام الذي وضعته الدول الصناعٌة فً هذا الصدد إلى ما بعد 

2:91. 

 دعا المإتمر إلى تنمٌة صادرات دول العالم الثالث من السلع المصنوعة . -

م ـى تقدٌم مساعدات لدول العالدعا المإتمر الدول االشتراكٌة لشرق أوربا إل -

وزٌادة واردات الدول المتقدمة صناعٌا من البلدان النامٌة وخفض  الث،ـالث
 منتجاتها.التعرٌفة الجمركٌة على 

دعا المإتمر إلى تقدٌم عون دولً إلى جهود العالم الثالث فً بلوغ قدر من  -

 العالم.التعاون االقتصادي فٌما بٌن دول هذا 

مإتمراتخاذ إجراءات لتقوٌة الكما أوصى ب -
(1)

.   

ول مبدأ الرابع لم ٌحقق انجازات ذات بال رؼم قبفً مإتمره مإتمر الونالحظ أن  
، ورؼم قرار ىالمبدأ الذي وافقت علٌه الدول الصناعٌة الكبر و، وهالبرنامج المتكامل للسلع

داٌة للبحث عن وسابل ومع ذلك كانت جهود المإتمر مجرد ب ،إنشاء مراكز لنقل التكنولوجٌا
-1964وانحصر مجال عمل المإتمر فً السنوات من ) ،الفً الؽبن فً التبادل بٌن األمملت

( فً المعالجة المتكاملة للتنمٌة والقضاٌا ذات الصلة باالستثمار والتجارة والتقنٌة 2000

                                                           
(1) Unctad –IV , in perspective Span (sep. 1976) p.p.28-    
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النامٌة فً والدول  ،وتابع نشاطاته من خالل البحوث وتحلٌل السٌاسات، والتنمٌة المستدامة
حاجة ماسة لمساعدته لمواجهة العولمة ووضع الحلول للمشاكل التً تعترض التجارة 

ٌبقى لبنة وضعتها الجمعٌة العامة واعتبرتها آلٌة من آلٌات إرساء قواعد  لذلك فانه ،والتنمٌة
 .جدٌدة لنظام اقتصادي دولً ٌخدم مصالح الدول النامٌة

 المطلب الثانً
 ةــــدة للتنمٌــالمتح مـــج األمـــبرنام

(PNUD) 

ٌعد البرنامج اهم هٌبة لحد الساعة وأكثرها فاعلٌة فهو االداة الربٌسٌة للجمعٌة العامة فً     
تنفٌذ برامجها وسٌاساتها وهو الذي لم ٌنخفض مستوى نشاطه منذ نشؤته لحد الساعة بل 

ه وأهدافه ونشاطه بالعكس فهو فً تطور مستمر وأكثر فعالٌة من قبل وسنتعرض لنشات
ودوره فً تدعٌم وإرساء قواعد النظام االقتصادي فً اطار منظمة االمم المتحدة وذلك فً 

  :فروع ثالث كما ٌلً

 واألهداف  النشأة :الفرع االول

برنامج األمم المتحدة للتنمٌة احد األجهزة الفرعٌة للمجلس االقتصادي  ٌعد 
الجهاز العملً الربٌسً داخل نظام األمم  وة وهواالجتماعً التابع لمنظمة األمم المتحد

 .التنمٌة المتحدة فً مجال

 من أهم أجهزة األمم المتحدة بحق ٌعتبر الجهازو 
(1)

وقد أنشؤته  فً مجال التنمٌة، 
وقد بدأ  ،1965نوفمبر سنة  22فً  (2029الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بقرارها رقم )

وهما برنامج  ،ٌمزج جهازٌن من أجهزة المنظمة ووه ،1966 عمله فً أول ٌناٌر عام
 والصندوق الخاص الذي وضع عام ،    ذي وضع عام ـال ،عـة الموسـالفنٌ المساعدة
 وٌتم تموٌل البرنامج ،من اجل تدعٌم المساعدة االستثمارٌة لمشروعات التنمٌة ،    

وكاالتها  وتحدة أبواسطة المساهمات السنوٌة االختٌارٌة من الدول أعضاء األمم الم
إن كان ٌعتبر أحد فروع الجمعٌة وولم ٌبٌن هذا القرار الطبٌعة القانونٌة له  .المتخصصة

ولكن ٌجب أن نالحظ أن السلطات  العامة، ولذلك ال ٌتمتع بشخصٌة قانونٌة مستقلة،
 .أثناء تؤدٌة وظابفه االستقاللالممنوحة له تعطٌه قدرا من 

البرنامج قد أنشا كقاعدة عامة من أجل تقدٌم المساعدات كر أن هذا ذٌر بالدومن الج 
الفنٌة بما ٌإدي إلى االجتماعٌة ووطاتها االقتصادٌة المالٌة للدول النامٌة لتطوٌر نشاوالفنٌة 

أكثر فاعلٌة. وممكنا أ االستثمارخلق الظروؾ التً من شؤنها أن تجعل 
(2)

 

                                                           
، عددددددالم الكتددددددب، االقتصددددددادٌةدولً فددددددً مجددددددال التنمٌددددددة الدددددد نالتعدددددداوأحكددددددام  ،عبددددددد الواحددددددد محمددددددد الفددددددار (1)

 169ص. ، 1989القاهرة 
- M. virally, la Notion de Programme, Un instrument de la coopération technique 

multilatérale, A.F.D.I, 1968, p.     
 .169ص. ، (السابق)المرجع ، عبد الواحد محمد الفار (2)
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  :أوجه نشاط البرنامج فً وتتمثل 

لتحدٌد مدى توافر الموارد الطبٌعٌة فً الدول ذات  ودراسة اإلمكانات إجراء البحوث -

الدخل المنخفض والقٌمة االقتصادٌة لهذه الموارد وتقدٌر اإلمكانات األخرى لزٌادة 

اإلنتاج وتوزٌع السلع والخدمات على نطاق واسع والمساعدة فً تهٌبة االستثمارات 

  .الرأسمالٌة المطلوبة لتحقٌق ذلك

ر التسهٌالت لتطبٌق طرق البحث التكنولوجً الحدٌث مع إعطاء أولوٌة لمشاكل توفٌ -

  .اإلنتاج الفنٌة الجدٌدة -التنمٌة ونشر البحوث والدراسات وطرق

  .االرتقاء بالقدرات من اجل التخطٌط اإلنمابً االقتصادي واالجتماعً -

لنامٌة والعمل من اجل توسٌع وتعمٌق التعاون الدولً االقتصادي والفنً بٌن الدول ا -

    .متوازنترسٌخ أسس نظام دولً اقتصادي 

 البرنامج ٌحاول دابما أن ٌحقق األهداؾ التالٌة: فان بؤفرٌقٌاوفٌما ٌتعلق  

مساعدة الدول األفرٌقٌة فً تحدٌد إستراتٌجٌاتها وسٌاستها للتنمٌة اإلنسانٌة  -

  .المستدامة وتعببة الموارد الضرورٌة الالزمة لذلك

مسددددداعدة الددددددول المسدددددتفٌدة فدددددً دعدددددم اإلمكانٌدددددات الوطنٌدددددة التدددددً تسددددداعدها  -

 فً إدارة التنمٌة.

تزوٌد الدول األفرٌقٌة بآلٌة مناسبة وكافٌة لتطوٌر عملٌة التنمٌة تستهدؾ إزالة  -

العقبات أمام التنمٌة، ومواجهة الفقر وذلك بالتعاون مع شركاء آخرٌن للتنمٌة فً 

شعوبها أن وطلب البرنامج من الدول األفرٌقٌة ٌهذه األهداؾ أفرٌقٌا ولكن لتحقٌق 

العملٌة فً عملٌة واألولى عن التنمٌة بالمشاركة الفعالة  المسبولةعهد باعتبارها تت

 التنمٌة.

 نشاط البرنامج  :الفرع الثانً

ة المستفٌدة من وٌقدم البرنامج معونته بصفة عامة لمختلؾ القطاعات فً الدول 
ونالحظ أن الحق فً طلب المساعدة من البرنامج ٌقتصر ، الخ… تصنٌع ون تعدٌزراعة و

على حكومات الدول المستفٌدة وتلبً طلبات المساعدة بحسب األولوٌة فً خطة البرنامج
(1)

. 

ها التنمٌة اهموفٌما ٌتعلق بالقارة األفرٌقٌة فإن البرنامج قد تدخل فً مجاالت كثٌرة  
إدارة والبٌبة  تدعٌمو قطاعات اإلنتاج تدعٌمو التنظٌمٌة اإلنسانٌة وتعزٌز اإلمكانٌات

                     الموارد.

                                                           
 .173ص، (السابق المرجع) ،ارعبد الواحد محمد الف (1)
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الذي استجاب وونالحظ فً دراستنا لدور البرنامج أن مجاالت تدخله العملً،   
 %20) االجتماعٌة: التنمٌة هً لمطالب مختلؾ الحكومات األفرٌقٌة تركز فً أربع مجاالت

من الموارد(  % 22.5اإلمكانات فً إدارة التنمٌة )وقدرات من الموارد(، وتعزٌز ال
من الموارد(، وكذلك البٌبة وإدارة الموارد الطبٌعٌة  % 11.4وتشجٌع القطاع الخاص ) 

تمثل هذه القطاعات األربعة و ،من الموارد( % 28.8) التنمٌة الرٌفٌةوالتً تشمل الزراعة 
ملٌون  900لتً تم إنفاقها فً إفرٌقٌا أي ما ٌعادل من الموارد المالٌة للبرنامج ا %86تقرٌبا 

ما ٌتفق مع فكرة التنمٌة اإلنسانٌة المستدامة، ومع توجٌه البرامج اإلقلٌمٌة  وهودوالر 
والدولٌة لهذا الهدؾ.

(1)
 

ٌقدم مساعداته  وأن البرنامج ٌجب علٌه وه والموضوع ه اولكن ما ٌهمنا فً هذ 
التً ال تخرج من جهة فً جوهرها عن وعة من المبادئ للدول األفرٌقٌة أن ٌحترم مجمو

والتً التً تسعى إلرساء قواعد عادلة لنظام اقتصادي دولً مبادئ القانون الدولً للتنمٌة 
 تحافظ على سٌادة تلك الدول من جهة أخرى.

وتتلخص هذه المبادئ فً أنه ٌجب أال ٌتخذ من المساعدات التً ٌقدمها البرنامج وسٌلة    
خل فً الشإون الداخلٌة للدول النامٌة خاصة إذا ما علمنا أن المصادر األساسٌة لتموٌل للتد

بالتالً من ا حكومات الدول، وـالتً تتقدم به ةالبرنامج تعتمد أساسا على الهبات االختٌارٌ
المحتمل أن تستؽل هذه الحكومات البرنامج كوسٌلة للتدخل فً الشإون الداخلٌة للدول 

ذلك ٌجب على البرنامج تفادٌا لهذا أن ٌحترم أثناء تؤدٌة وظابفه مبدأ المساواة لوالمستفٌدة 
 فً السٌادة بٌن الدول.

أضددددددؾ إلددددددى ذلددددددك أن البرنددددددامج ٌجددددددب علٌدددددده كددددددذلك أن تكددددددون مسدددددداعداته  
أن ٌكدددددددددون تقددددددددددٌم هدددددددددذه وتلبٌدددددددددة لالحتٌاجدددددددددات الضدددددددددرورٌة للدولدددددددددة المسدددددددددتفٌدة 

ه تلك الدولة.المساعدات بقدر اإلمكان فً الشكل الذي ترؼب
(2)

 

إلى أن البرنامج من الصعب علٌه من الناحٌة العملٌة أن ٌتفادى  باإلضافةولكن  
هً المصدر األساسً فً تموٌل نفقاته فإن مصادر وممارسات حكومات الدول الؽنٌة 

فً منح  ٌعتمد برنامج األمم المتحدة للتنمٌة كما ذكرنا الن تموٌله تإثر على فعالٌة أدابه
ه للدول النامٌة على المساهمات االختٌارٌة المقدمة من الدول األعضاء فً األمم مساعدات
أي الدول -ٌضاؾ إلى هذا المصدر ما تقدمه الدول المستفٌدة  ،التً ترؼب فً ذلكوالمتحدة 

 من مساهمات مالٌة. -طالبة للمساعدة

ول أعضاء األمم األمٌن العام لألمم المتحدة بالنسبة للمساهمات المقدمة من الد وٌدعو
المتحدة إلى عقد مإتمر سنوي لتعلن فٌه كل دولة عن المساهمات المالٌة التً ٌمكن أن 

 تقدمها.

 

                                                           
 .99 .ص .1994، دار الجمهورٌة للنشر والتوزٌع، دمشق 1ط –الوهم والحقٌقة  – فإاد العشا، النظام الدولً الجدٌد (1)
 .12. ص، 1991 القاهرة، تسٌٌس المنظمات الدولٌة المتخصصة،الدار الجامعٌة –مصطفى سالمة حسٌن  (2)
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 دور البرنامج فً اطار النظام االقتصادي الدولً :الفرع الثالث

وال ٌملك أن  ،جهازا دابما تابعا لألمم المتحدة السنوي المذكور انفا المإتمر ال ٌعتبر
تفً بما تعهدت به لدرجة أن المساهمات المقدمة إلى البرنامج من هذه  لى أنإٌجبر الدول 

 الدول ؼالبا ما تكون أقل من تلك التً تعهدت بتقدٌمها.

ؼٌاب جهاز تنفٌذي و ىال شك أن الطابع االختٌاري لمصادر تموٌل البرنامج كما نر 
لكن وة، ـً مجال التنمٌتعهدت به ٌإثر على دور البرنامج ف ما احترامإلجبار الدول على 

لألساس القانونً للقانون الدولً للتنمٌة، بؤن تفً  وفقاٌجب أن ال ننسى أن هذه الدول ملزمة 
ة المنفردة وكذلك من حرصها على تقدٌم كل ما دارباإل التزامهامن  انطالقابما تعهدت به 

حل المشاكل األمن الدولٌٌن، وكما ذكرنا أن ومن شؤنه أن ٌساعد على حفظ السلم  وه
 األمن الدولٌٌنواالقتصادٌة للدول النامٌة من أهم الوسابل التً تساعد على حفظ السلم 

خاصة عندما تعمل الدول على إرساء قواعد جدٌدة للتعاون االقتصادي بٌن الدول الكبرى 
والدول النامٌة أساسها االحترام المتبادل والتساوي فً السٌادة بٌن الدول الكبرى المانحة 

 .والدول النامٌة المستقبلة للمنح

بجنٌؾ أكد مدٌر البرنامج فً بٌانه إلى المجلس      وفً دورته السنوٌة لسنة  
انبثق عنه  ما ووه ،التنفٌذي إلى تجدد االلتزام الدولً بتحقٌق األهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌة

ر برنامج األمم وأوضح رإٌته لما ٌجب أن ٌكون علٌه دو ،    القمة العالمً لعام  مإتمر

ووجه المدٌر االنتباه بشكل خاص إلى متابعة مإتمر القمة العالمً لعام  ،المتحدة اإلنمابً
وبموجب ذلك ٌلتزم برنامج األمم المتحدة اإلنمابً  ،وعملٌة إصالح األمم المتحدة،     

الحد بوضع اطر شاملة من شانها تكٌٌؾ األهداؾ اإلنمابٌة لأللفٌة مع ورقات إستراتٌجٌة 
وٌواصل دوره فً نطاق اإلطار األوسع لمجموعة األمم المتحدة اإلنمابٌة  ،من الفقر

      لسنة وجاء فً تقرٌر البرنامج ،وبموجبه ٌضطلع بمهمة اإلدماج والتسٌٌر والتنسٌق

أن البرنامج ٌإدي وبصفته جزءا من أسرة األمم المتحدة دورا مهما فً التؤكد من أال ٌظل 
دٌن عن عملٌة اتخاذ القرار وعن النشاطات وذلك لتفادي الوقوع فً أزمة الفقراء مستبع

ملتزم بتقدٌم الدعم للدول النامٌة فً تصدٌها لالزمة االقتصادٌة  ووه ،تنمٌة بشرٌة محتملة
 .الحالٌة

المتحدة فهذه  األممدور البرنامج بالنسبة لهٌبة  أهمٌةعلى  األخٌروٌمكننا التؤكٌد فً  
  .النظام االقتصادي الدولً وإرساء فً تسٌٌر أداة كؤهمله حالٌا تستعم األخٌرة

 الثالث بالمطل

 ةــة الصناعٌـــدة للتنمٌـــم المتحــاألم مؤتمر
(ONUDI) 

ٌعد المإتمر هٌبة ذات اهمٌة بالؽة فً ارساء وتدعٌم قواعد النظام االقتصادي الدولً   
ساء قواعد النظام االقتصادي الدولً ً دعم وإرفودوره  وسنعرج على نشؤته وطرق تموٌله
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   :م المتحدة وذلك فً ثالثة فروع كما ٌلًمفً اطار سٌاسة اال

 نشأة المؤتمر :الفرع االول

 فً 2089عن طرٌق الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بالقرار رقم  أٌضا المإتمرأنشا  
1966نوفمبر  17فً  2152القرار رقم و 1965دٌسمبر  20

(1)
هوض بالتنمٌة ذلك للنو ،

رؼم أنها  فرعا تابعا للجمعٌة العامة المإتمرعتبر ٌوعلى هذا  ،الصناعٌة فً الدول النامٌة
استقلت عنها بعد ذلك وأصبحت وكالة متخصصة لكن ما ٌهمنا أن الجمعٌة العامة كانت 

ٌله ٌمكن اتخاذ إجراءات تعدا جاء الوضع القانونً لها مرنا ولهذو ،وراء إنشابها فً البداٌة
دوما لٌكون متالبما مع التطورات التً تحدث فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة ومستجٌبا 

 للتؽٌرات المحتملة فً هٌكل االقتصاد العالمً.

فرعا من فروع الجمعٌة  باعتبارهاهذا باإلضافة إلى أن وضع المنظمة القانونً   
ا وال فً مدى استقاللها فً أداء اختصاصاته فً العامة لألمم المتحدة لن ٌإثر بدرجة كبٌرة

 مهامها.

 تموٌل المؤتمر :الفرع الثانً

على  هٌبةحرصت الدول الؽنٌة منذ بداٌة إنشاء هذه الأما عن تموٌل المإتمر فقد  
المتحدة المصدر األساسً بالفعل أصبحت األمم وربط نفقاتها بمٌزانٌة األمم المتحدة، 

 2152بٌنها القرار رقم  من اختٌاريات طابع باإلضافة إلى مصادر أخرى ذ ،لتموٌلها

الدراسة الخاصة بالمنظمة تمولها مٌزانٌة األمم و اإلدارةالقرار فإن نفقات  اطبقا لهذو
المتحدة.

(2)
 

التً  االختٌارٌةأما بالنسبة لنفقات أنشطة المنظمة فإنها تمول عن طرٌق المساهمات  
فً تلك النفقات كل من برنامج األمم  تؤتً من الدول خاصة الؽنٌة منها وٌساهم أٌضا

 برنامج المعونة الفنٌة لألمم المتحدة.و، المتحدة للتنمٌة

والواقع أنه بالرؼم من أن مصادر تموٌل منظمة األمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة أكثر  
، فإن ربط نفقات المنظمة ٌل برنامج األمم المتحدة للتنمٌةتحدٌدا عن مصادر تمووتنظٌما 

تحققه من أهداؾ ألنه ال  ما ىومد استقاللهاانٌة األمم المتحدة ٌإثر دون شك على بمٌز
ٌخفً علٌنا ما تتعرض له األمم المتحدة من أزمات خاصة بمٌزانٌتها ومن المنطقً أن 

 تتؤثر مٌزانٌة المنظمة بهذه األزمات.

بالطابع  وباإلضافة إلى ذلك فان المساهمات األخرى التً تشارك فً تموٌلها تصطبػ 
من ثم تخضع للسلطة التقدٌرٌة لمن ٌقدمها من جهة ومن جهة أخرى ٌخشى و ، االختٌاري

ألنه عادة ال تمنح  ،منها أن تكون وسٌلة للتدخل فً الشإون الداخلٌة للدول المستفٌدة

                                                           
(1)

. Bretton , Ph. , les conditions de création de l’ONUDI, AFDI,     , P      
(2) Bretton, Ph , (OP.CIT) P.    . 
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المساعدات الالزمة لهذه األخٌرة إال بناء على الشروط التً تملٌها الدول الؽنٌة المساهمة 
 زانٌة المنظمة.فً مٌ

ٌخفؾ من هذا أنه عام  لكن ماو ،كل هذا ال شك ٌإثر على فعالٌة أداء المنظمة 
وٌشارك فً هذه  ،أصبحت المنظمة تستقل بمٌزانٌتها عن مٌزانٌة األمم المتحدة 1979

هذا باإلضافة لمصادر التموٌل  ،فً المنظمة بحسب الحصة المحددة له والمٌزانٌة كل عض
ق أن تعرضنا لها.األخرى التً سب

(1) 

 دور المؤتمر فً دعم النظام االقتصادي :الفرع الثالث

مسؤلة  فإن ودعم النظام االقتصادي الدولًأما عن دور المإتمر فً التنمٌة الصناعٌة  
ا، حٌث أنه ـدة بهـالمسابل بالؽة األهمٌة التً تهتم األمم المتح تعتبر منتصنٌع الدول النامٌة 

وعلى كونها بلدان ، لدول النامٌة تعتمد فً دخلها على المنتجات الزراعٌةمن المسلم به أن ا
ولذلك حرصت هذه الدول على تحقٌق مستوى متقدم فً مجال ، مصدرة للمواد األولٌة

فكرة التنمٌة الصناعٌة وذلك لما لهذه األخٌرة من أثر دون شك على ب ذلك الصناعة وربط
 التنمٌة.

 االقتصادينٌع الدول النامٌة من اختصاص المجلس وكانت فً البداٌة مسؤلة تص 
 زلجنة التنمٌة الصناعٌة ومرك االجتماعً الذي أنشؤ لهذا الؽرض جهازٌن فرعٌٌن هما:و

ولكن رأت األمم المتحدة أن أهمٌة مسؤلة الصناعة بالنسبة للدول النامٌة ، التنمٌة الصناعٌة
ٌمكنها من  ن لها من الوسابل ماٌكوو االستقاللتستوجب وجود منظمة تتمتع بنوع من 

الباعث الدافع إلنشاء منظمة األمم  وكان هذا هو ،تحقٌق إنجازات هابلة فً هذا المجال
 المتحدة للتنمٌة الصناعٌة.

وٌتضح الدور الهام الذي تلعبه هذه المنظمة من خالل ما تقدمه من مساعدات فنٌة  
ل التنسٌق مابٌن أنشطة الوكاالت ومن خال ،ومالٌة للدول النامٌة فً مجال الصناعة

المتخصصة فً هذا المجال فتتجه المنظمة بمساعداتها إلى الدول النامٌة وذلك من أجل 
وٌالحظ أنها ال  ،المساعدة على إنشاء مشروعات صناعٌة جدٌدةوتنمٌة صناعاتها القابمة 

 تمنح مساعداتها إال بناء على طلب المساعدة.

المساعدات وسٌلة للتدخل فً الشإون الداخلٌة للدول ال ٌكون نظام تقدٌم  حتىو 
الدول  هذهالمستفٌدة والتؤثٌر على سٌادتها فان المنظمة ال تستطٌع أن تفرض على 

إستراتٌجٌة معٌنة فً مجال التصنٌع.
(2)

 

أنشطة  التنسٌق مابٌنبالنسبة لدور منظمة األمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة فً مجال و 
المنظمة  تعمل هذه 2152ة فً مجال التنمٌة فإنه طبقا للقرار رقم الوكاالت المتخصص

                                                           
 . 85 – 78، ص. 12211995عدد ، النظام العالمً الجدٌد، السٌاسة الدولٌةواألمم المتحدة ، الوفاوأحمد أب (1)
دار النهضة  -أحكام مٌثاق األمم المتحدةعلى ضوء أهم  -عبد العزٌز محمد سرحان، النظرٌة العامة للتنظٌم الدولً (2)

 .67ص،  . 1989 العربٌة، القاهرة
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على التنسٌق مابٌن أنشطة أجهزة األمم المتحدة التً تمارس أنشطة فً مجال التنمٌة 
 الصناعٌة.

من هذا القرار ٌجب أن تتكون عالقات  29/30/31أضؾ إلى ذلك فإنه طبقا للمواد  

برنامج والتنمٌة مإتمر األمم المتحدة للتجارة ووة عمل مترابطة ودابمة بٌن كل من المنظم
 اإلقلٌمٌة.  االقتصادٌةبٌن اللجان وللتنمٌة األمم المتحدة 

المتحدة للتنمٌة الصناعٌة هذا  األمموٌالحظ أن الهدؾ الربٌسً من تخوٌل منظمة  
محاولة تركٌز جمٌع جهود وأنشطة الوكاالت المتخصصة والمهتمة بمسؤلة  والدور ه

لك من اجل الوصول إلى نتابج إٌجابٌة فً ذنمٌة الصناعٌة وتالفً أي خالؾ بٌنها والت
.وإرساء قواعد فعالة تساعدها فً ذلكمجال تنمٌة الدول النامٌة 

(1)
 

نالحظ أن الدول المتقدمة كانت قد اعترضت على منح منظمة  فإنناوبالرؼم من ذلك  
لتً تجعل منها سلطة رقابٌة على أنشطة األمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة هذه السلطة ا

الوكاالت المتخصصة وحجتهم فً ذلك أن هذه السلطة كان ٌجب أن تظل من اختصاص 
 المجلس االقتصادي واالجتماعً.

حرص هذه الدول على هذا مرجعه أن تظل لهم السٌطرة على  أنوال ٌخفً علٌنا  
وذلك من خالل سٌطرتهم على ، الصناعٌةالوكاالت المتخصصة فً مجال التنمٌة  أعمال

وهذا على عكس اتجاه الدول النامٌة والتً  ،واالجتماعًقرارات المجلس االقتصادي 
تحرص دابما على أن تكون مهمة التنسٌق والرقابة على الوكاالت المتخصصة فً مجال 

وذلك من اجل  ،المتحدة للتنمٌة الصناعٌة األممالتنمٌة الصناعٌة من اختصاص منظمة 
التً تسعى دوما لعرقلة  على عمل هذه الوكاالت من جانب الدول المتقدمة التؤثٌرً تالف

كل ما من شانه مساعدة األمم المتحدة ممثلة فً جمعٌتها العامة فً إرساء قواعد لنظام 
اقتصادي دولً ٌقضً على احتكار الدول الكبرى لبرامج المساعدات االقتصادٌة الموجهة 

 . نظمة األمم المتحدةللدول النامٌة من طرؾ م

 المطلب الرابع

 ةــة والزراعــدة لألغذٌــة األمم المتحــمنظم
(FAO ) 

تعتبر منظمة االمم المتحدة لألؼذٌة والزراعة رابدة فً مجال دعم قواعد النظام    
 :االقتصادي الدولً فً اطار المنظومة االممٌة وسنبٌن ذلك من خالل الفروع الثالث التالٌة

 

                                                           
(1) Bretton, Ph , (OP. CIT), P.    .  
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 نشأة المنظمة  :الولالفرع ا

أول وكالة متخصصة تابعة لمنظمة األمم  هاباعتبار 1945ت المنظمة عام بأنش 
 . تكون روما مقرا دابما لها أنكان مقرها المإقت فً واشنطن ثم تم االتفاق على ، المتحدة

الفكرة التً سادت عند إنشاء المنظمة هً أن الزراعة بمفهومها الواسع ٌشمل  
وهً ذات  والبحٌرات،واستثمار الؽابات واستؽالل خٌرات البحار واألنهار  زراعة األرض

فؤكثر من نصؾ سكان العالم ٌعملون فً هذا  العالم،شؤن مهم ألنها تمثل صناعة كبرى فً 
الحقل

(1)
 

مشكلة الؽذاء تتم بسلك طرٌقتٌن : الحد  حل وهناك إجماع فً الوقت الحالً على أن 
 وتحقٌق الزٌادة فً اإلنتاج الزراعً من جهة أخرى، من جهةمن زٌادة معدل الوالدات 

  .الوسٌلة التً تعمل بها المنظمة ووه

دخل دستور منظمة األؼذٌة والزراعة حٌز النفاذ بالتوقٌع علٌه بتارٌخ  
16         . 

وقد ارتبطت المنظمة رسمٌا بمنظمة األمم المتحدة عندما وافقت الجمعٌة العامة  
المتحدة على االتفاق المبرم مع منظمة األؼذٌة والزراعة بتارٌخ  لمنظمة األمم
الذي وافقت علٌه منظمة األؼذٌة والزراعة  ،1 –د /50 رقم:بموجب القرار            

 .         13بتارٌخ 

 19ا الجزابر بتارٌخ ـدولة عضو، والتً انضمت إلٌه 190ة حالٌا ـم المنظمــتضو  
        .  

 اهداف المنظمة  :ًالفرع الثان

 أجهزتهدددددا،تسدددددعى المنظمدددددة إلدددددى تحقٌدددددق جملدددددة مدددددن األهدددددداؾ عدددددن طرٌدددددق   
   : وتتمثل فٌما ٌلً

: بحٌث تعتبر المنظمة شبكة للمعارؾ، تستعٌن بخبرة موظفٌها من إتاحة المعلومات :اوال
المختصٌن فً المٌادٌن المختلفة كالزراعة والؽابات ومصاٌد األسماك والثروة الحٌوانٌة 
 والتؽذٌة وعلم االجتماع واالقتصاد واإلحصاء، وؼٌرهم من المعنٌٌن، فً جمع وتحلٌل

إصدار البٌانات الصحفٌة والتقارٌر والكتب، وتوزع البٌانات ونشرها لخدمة التنمٌة و
.عددا من المجالت

(2)
 

                                                           
المجلدددددة المصدددددرٌة للقدددددانون الددددددولً، الجمعٌدددددة  ،الددددددول الجدٌددددددة والقدددددانون الددددددولً العدددددام، عدددددز الددددددٌن فدددددوده (1)

 .1968القاهرة  24المصرٌة للقانون الدولً،المجلد
. بارٌس 2005نوفمبر  ،، ترجمة عبد الكرٌم شوطا35؟، ألتٌرناتٌؾ اٌكونمٌك، ع  ألي تنمٌة أي دولة، اسً ساشإٌنٌ (2)

www.marxists.org  
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بحٌث تضع المنظمة خبرتها تحت تصرؾ  السٌاسات:اقتسام الخبرات فً مجال  :ثانٌا
وإرساء  الفعالة،لرسم السٌاسات الزراعٌة ودعم التخطٌط وإعداد التشرٌعات األعضاء 

اإلستراتٌجٌات القطرٌة الالزمة لتحقٌق أهداؾ التنمٌة الرٌفٌة والتخفٌؾ من وطؤة 
 الجوع.

السٌاسات والخبراء من أجل صٌاؼة  و: إذ ٌلتقً واضعتوفٌر اللقاءات للبلدان :ثالثا
 الربٌسٌة للتؽذٌة والزراعة . االتفاقٌات المتصلة بالقضاٌا

: توفر المنظمة المعرفة التقنٌة الالزمة كما توفر فً حاالت نقل المعارؾ إلى المٌدان :رابعا
قلٌلة مقادٌر محدودة من التموٌل، وفً أوقات األزمات تعمل جنبا إلى جنب مع برنامج 

فً الرٌؾ ومساعدة التؽذٌة العالمً والوكاالت اإلنسانٌة األخرى لحماٌة سبل المعٌشة 
 الناس فً إعادة بناء حٌاتهم .

 اجهزة المنظمة ودورها فً دعم النظام االقتصادي الدولً :الفرع الثالث

 هً: من ثالثة أجهزة ربٌسٌةوتتكون المنظمة 

 المإتمر -

 المجلس  -

العامة.األمانة  -
(1)

  

جمٌع الدول  من ممثلًأعلى سلطة فً المنظمة وٌتكون المإتمر ٌعتبر و :المإتمر :اوال

المنجزة من قبل المنظمة  األعمالٌجتمع المإتمر مرة كل سنتٌن لمراجعة  األعضاء.
 التالٌٌن.وإقرار برنامج عمل وموازنة للعامٌن 

 اـعملهم ـا وتقٌٌـمٌزانٌته للمنظمة، وإقرارٌختص المإتمر بوضع السٌاسة العامة   
 للتصدٌقعرضها على الدول األعضاء  كما ٌتولى دولٌة،إعداد مشروعات اتفاقٌات 

وبهذا االختصاص ٌسعى المإتمر دوما إلرساء قواعد لنظام اقتصادي دولً وفق 
 السٌاسة العامة لالمم المتحدة فً هذا المجال.

 جلس المدٌر العام لٌترأس الوكالة ٌنتخب الم والجهاز التنفٌذي للمنظمة،  ووه :المجلس :ثانٌا

 سنوات.ولة الذٌن ٌتم انتخابهم من قبل المإتمر لمدة ثالث د :5ٌتكون من ممثلً و

 لـالعمج ـلجنة برنام أهمها:العدٌد من اللجان الدابمة المتخصصة  وٌتبع المجلس  
 والقانونٌة.لجنة القضاٌا الدستورٌة  الزراعة،لجنة  الصٌد،لجنة  المالٌة،اللجنة 

المإتمر لمدة ستة  هالمدٌر العام الذي ٌختار منوتتكون األمانة العامة  :األمانة العامة :ثالثا
  .سنوات قابلة للتجدٌد بمساعدة مجموعة من الموظفٌن والفنٌٌن

                                                           
 دولً،المجلة المصرٌة للقانون ال ،تمثٌل الدول فً المنظمات الدولٌةوحول العضوٌة ، محمد عبد الوهاب الساكت (1)

 .1982، 38المجلة المصرٌة للقانون الدولً،المجلد
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العامة من ثمانٌة وحدات ربٌسة هً : مصلحة التنمٌة المستدامة  األمانةتتؤلؾ كما   

مصلحة الشإون ، مصلحة الؽابات، ، مصلحة الزراعةدارٌةمصلحة الشإون المالٌة واإل

 ة واإلعالممصلحة الشإون العام ،مصلحة مصاٌد األسماك ،قتصادٌة واالجتماعٌةاال

.مصلحة التعاون الفنً
(1)

  

 تنسٌقوخمسة مكاتب  إقلٌمٌة،كما لها خمسة مكاتب إقلٌمٌة وخمسة مكاتب شبه   

 الربٌسً.وأربعة وسبعون مكتبا قطرٌا كامل التجهٌزات إلى جانب المقر 

ي أهم آلٌات األمم المتحدة التً تسعى لوضع قواعد لنظام اقتصادوتعد المنظمة أٌضا   

 .دولً تحت إشراؾ الجمعٌة العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .)المرجع السابق(، محمد عبد الوهاب الساكت (1)

-Holly Daniel A., les N.U. et la Mondialisation, pour une Economie politique des 

organisations internationals, Ed. Innoval, 2003, P. 24-                                 

 -Soujay Soulaimane, la F A O , Ed  l’Harmattan, Paris       P   -                       
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 الثـــلمبحث الثا

 ًـــاعــجتمالادي واـــقتصالس اــالمجل

إلٌه مٌثاق األمم المتحدة من  التحقٌق ما دع المجلس االقتصادي واالجتماعً ٌهدؾ  
ونظام  هواختصاصاتوسنتطرق لدراسة تشكٌله  ،جتماعًالقتصادي واالإنماء التعاون ا

وباعتباره أهم ، العمل به وهٌباته وعالقته بؽٌره من فروع منظمة األمم المتحدة األخرى
واهم هٌاكل النظام االقتصادي الدولً  ،قتصاديالهٌبة فً األمم المتحدة المختصة بالجانب ا

 :وهً أربعة مطالبفً لتفصٌل كما ٌلً سنتطرق له باعلى مستوى أجهزة األمم المتحدة 

     تشكٌل المجلس االقتصادي واالجتماعً : األولالمطلب  
 اختصاصات المجلس االقتصادي واالجتماعً :المطلب الثانً
      القٌمة القانونٌة لقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعً :المطلب الثالث
ي واالجتماعً والجمعٌة العامة والوكاالت العالقة بٌن المجلس االقتصاد :المطلب الرابع

 االقتصادٌة المتخصصة.

     : وسنتناول كل ذلك فٌما ٌلً  

 المطلب األول

 ًـــاعـجتمالادي واــقتصالل المجلس اــتشكٌ

من ثمانٌة عشر عضوا من األمم  ٌتؤلؾ جتماعًالقتصادي واالكان المجلس ا  
ومدة العضوٌة ثالث سنوات على  1965نهاٌة ذلك حتى والمتحدة تنتخبهم الجمعٌة العامة 
نتخاب األول ثمانٌة الولذلك اختارت الجمعٌة العامة فً ا ،أن ٌنتخب كل عام ثلث األعضاء

تنتهً عضوٌة ستة آخرٌن و عشر عضوا تنتهً عضوٌة ستة منهم بعد انقضاء سنة واحدة،
لك وفقا للنظام الذي بعد سنتٌن وتنتهً عضوٌة الستة األخٌرة بعد ثالث سنوات، وٌجري ذ

 .ةتضعه الجمعٌة العام

برتون أكس نص على تؤلٌؾ المجلس من أربعة وعشرٌن مدوبالرؼم من أن مشروع   
وفً ، ة اإلدارةـثمانٌة عشر عضوا لسهول تفق على تخفٌض العدد إلىاإال أنه  ،عضوا

ادة عدد من المٌثاق وزٌ (61)وافقت الجمعٌة العامة على تعدٌل المادة  1963دٌسمبر 

من  اعتباراعشرٌن عضوا وتم انتخاب التسعة األعضاء الجدد وأعضاء المجلس إلى سبعة 
.1966أول ٌناٌر 

(1)
 

عدم إجازة إعادة انتخاب األعضاء التً تنتهً  وفرانسٌسكواقترح البعض فً مإتمر سان    
ة لعضوٌة عضوٌتهم حاال بقصد إفساح المجال أمام أكبر عدد ممكن من أعضاء األمم المتحد

                                                           
 .Amendments to the charter of the united nations : من المٌثاق فً 61راجع تعدٌل المادة  (1)



94 

 

 االقتصاديالعضوٌة فً المجلس  احتكاروفً الوقت نفسه منع الدول الكبرى من  ،المجلس
دوام عضوٌتها فً المجلس كما على نص الرؼم عدم مطالبتها بوعند التطبٌق  االجتماعًو

.االنتخابعلى إجازة إعادة  اتفقإال أنه  الحال فً مجلس األمن وه
(1)

 

كما تطور تشكٌل وعضوٌة المجلس وأعضابه وموظفوه وسنتعرض فً فروع ثالث ل    
 :ٌلً

 والعضوٌة فً المجلس تطور التشكٌل  :الفرع االول

منذ تؤسٌس األمم المتحدة حتى بعد ذلك عرؾ تشكٌله العدٌد من التؽٌرات والتعدٌالت   
عدلت  17/12/1963عضوا، وفً  18، حٌث كان فً البداٌة ٌتكون من 1973سنة 

 1971وفً سنة  ،عضو 27من المٌثاق وزاد عدد أعضابه إلى  61المادة  الجمعٌة العامة
عضوا ودخل حٌز  54قررت أٌضا الجمعٌة العامة تعدٌل نفس المادة لٌصبح عدد األعضاء 

.24/09/1973التنفٌذ فً 
(2)

 

نظرا ألنه ال ٌمكن ألعضاء األمم المتحدة أن ٌكونوا جمٌعا و لتمثٌــلأما عن طرٌقة ا  
جتماعً، لذا دار جدل طوٌل حول كٌفٌة التمثٌل فاقترح القتصادي واالالمجلس اأعضاء فً 

فمثال اقترحت فرنسا أن ٌختار نصؾ  ،البعض أسسا إقلٌمٌة وعارض البعض اآلخر
قتصادٌة، وقالت فرنسا أن الاألعضاء على األقل من بٌن الدول الهامة من الناحٌة ا

ترى أن قرارات المجلس تتطلب قبوال من  ولكنها ،مشروعها ال ٌتضمن أي اتجاه سٌاسً
أن ثلث األعضاء ٌجب أن ٌكونوا من بٌن الدول  الفلبٌنفً حٌن رأت  ،القوٌةوالدول الهامة 

وثلث األعضاء من بٌن الدول األكثر تقدما من الناحٌة  ،األكثر تقدما من الناحٌة الصناعٌة
الزراعٌة.

(3)
 

الحال فً منظمة العمل  وقتصادٌة كما هالا إال أن بلجٌكا أكدت صعوبة قٌاس األهمٌة  
ممثال حكومٌا فً مجلس  16من  8الدولٌة، حٌث قرر مإتمر العمال الدولً تعٌٌن 

 قتصادٌة.الالمحافظٌن من الدول األعضاء ذات األهمٌة ا

ستعمال نظام مجلس األمن للخمس أعضاء ذوي المقاعد اقترح ممثل مصر او  
 الدابمة.

جتماعً الاوقتصادي النتخابها المجلس ااأن الجمعٌة العامة فً إال أن كندا رأت   
لترتٌب تمثٌل مناسب للدول ذات األهمٌة العظمى من الناحٌة  اهتماماٌجب أن تعطى 

 قتصادٌة.الا

                                                           
 من المٌثاق قبل وبعد التعدٌل. 61راجع المادة  (1)
 ثاق األمم المتحدة.من مٌ 61المادة  (2)

(3)
 Daniel S.cheever , Harvard UN. H.field haviland, Jr. haverford College. « Organizing for 

Peace » 1954 (p917 )  
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مبرتون أوكس لزم دوبالرؼم من أن مشروع الوالٌات المتحدة المقدم إلى مإتمر   
لمتحدة رأت أن المشروع الكندي ٌحتوي على أقل إال أن الوالٌات ا، السكوت فً هذا الصدد

 قتصادٌة.الالصعوبات فً تحدٌد مقٌاس لألهمٌة ا

حدد العضوٌة فً المجلس تعلى أن الجمعٌة العامة ٌمكنها أن  تم االتفاق أخٌراو  
جتماعً.القتصادي واالا

(1)
 

فً مما سبق ٌتضح أن الدول الكبرى لم تحاول أن تضمن لنفسها تمثٌال دابما و  
 الحال فً مجلس األمن لعدة أسباب أهمها : وجتماعً كما هالاوقتصادي المجلس اال

ل الصؽرى وجتماعً كخطوة ودٌة تجاه الدالقتصادي واالفتح باب عضوٌة المجلس ا -
 لتعوٌضها عن دوام عضوٌة الدول الكبرى فً مجلس األمن.

 ؤساس لتحدٌد تمثٌلها .جتماعٌة للدول كالقتصادٌة واالا صعوبة مقارنة الممٌزات  -
دول الصؽرى جتماعً قبوال دولٌا واسعا بٌن الالقتصادي واالتتطلب قرارات المجلس ا -

تمثل خطرا مباشرا على  جتماعٌةالاوقتصادٌة اللم تكن المسابل او كما بٌن الدول الكبرى
 .هذه األخٌرة مصالح

الدابمٌن فً  األعضاءالخمس  الدول وبالرؼم من كل ذلك فإنه عند التطبٌق نجد أن  
حتى سنة  1946جتماعً منذ سنة الاوقتصادي المجلس األمن دابما أعضاء فً المجلس ا

لم  1961 ومنذ سنة، انذاك فرنساوقتصادٌات الصٌن اوذلك بالرؼم من ضعؾ  ،1960

وأصبحت أربع دول فقط من الدول الخمس ممثلة فً  ستنتخب الصٌن عضوا فً المجل
 جتماعً.الاوقتصادي الالمجلس ا

كندا تنتخب أكثر من ونٌوزٌلندا وومن ناحٌة أخرى نجد أن دوال معٌنة مثل أسترالٌا   
 من إحدى هذه الدول. 1966المجلس منذ نشؤته حتى عام  وفلم ٌخل ،ؼٌرها لعضوٌة المجلس

 االقتصاديعادال فً المجلس  تمثٌال فً حٌن نجد مناطق أخرى ال تمثل  
مثل الشرق و ،بعضوٌن فً المجلس 1965قٌا مثلت فً سنة فمثال إفرٌ ،االجتماعًو

بٌنما عدد أعضاء الدول اإلفرٌقٌة فً األمم المتحدة فً  ،واحد واألوسط فً نفس العام بعض
باإلضافة إلى ذلك تدخل أربعة دول إفرٌقٌة فً نطاق الشرق  ،دولة 33بلػ  1966سنة 

تقرٌبا فً  %28أي بنسبة  ،لٌبٌا ،إثٌوبٌا ،السودان، الجمهورٌة العربٌة المتحدة األوسط هً:

لتمثٌلها فً  وإذا أخذنا نسبة عضوٌتها فً األمم المتحدة أساسا ،جملة أعضاء األمم المتحدة
كما أن  ،جتماعً لوجب أن ٌكون لها فً المجلس خمسة أعضاءالاوقتصادي الالمجلس ا

وعلى  %10تحدة حوالً الشرق األوسط تبلػ نسبة عدد أعضابه اإلجمالً أعضاء األمم الم

المقاعد وواحد  ونفس القٌاس ٌجب أن ٌكون له فً المجلس عضوان بدال من عض
 مقعدا. 18المفروضة على أساس أن عدد مقاعد المجلس 

                                                           
(1) Daniel S. Cheever, (OP.CIT), 918 p. 
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فً  اتمثٌله فإن جتماعًالقتصادي واالتمثٌل الدول العربٌة فً المجلس اأما عن   
 بالمجلس ال تمثالن تمثٌال عادالضمن منطقتٌن ٌدخل جتماعً القتصادي واالالمجلس ا

ا فً ـوقد أدى ذلك إلى أن الدول العربٌة لم تمثل إطالق، إفرٌقٌا وط ـهما الشرق األوسو
وام حتى ـحتلت مقعدا واحدا فً المجلس فً بقٌة األعاو، 1951-1950ً س فً عامـالمجل
وفً عام  ،رـالجزابراق وـة العـحتلت مقعدٌن بواسطا 1965-1964وفً سنتً  ،1963عام 

حتلت اوبذلك  ،نتخبت المؽرب من بٌن الدول التسع التً زٌد بها أعضاء المجلسا 1966

 (آسٌا)الدول العربٌة ثالث مقاعد بالمجلس منها دولة تدخل ضمن منظمة الشرق األوسط 
ودولتٌن ضمن منطقة إفرٌقٌا.

(1)
 

ادي ـقتصالاوال شك أن تحقٌق العدل فً التمثٌل الجؽرافً فً عضوٌة المجلس   
ذا ـــً هـف وة النمـــدول التامـالوجتماعً ٌوجد تمثٌال عادال آلٌا للدول النامٌة الاو

فً حٌن أن  ،شمال أمرٌكاوفً أوروبا  وحٌث أنه تكاد تتركز الدول كاملة النم ،ســـالمجل
 أمرٌكا الالتٌنٌة.وإفرٌقٌا والدول النامٌة توجد فً آسٌا 

لم تمثل فً المجلس منذ نشؤته حتى اآلن وال شك  نتباه أن إسرابٌلالومما ٌسترعى ا  
أن وجودها ضمن منطقة الشرق األوسط التً تدخل فٌها تسع دول عربٌة أعضاء فً األمم 

عتبارها ال تمثل افً المجلس من بٌن مقاعد هذه المنطقة ب احتاللها مقعداالمتحدة ٌحول دون 
 المنطقة.

جتماعً وفً الاوقتصادي الجلس اٌعتبر موضوع تمثٌل الصٌن الشعبٌة فً الم  
 ةـة عامـهٌباته الفرعٌة جزءا من موضوع تمثٌل الصٌن الشعبٌة فً األمم المتحدة بصف

تماعً الحادٌة الجاوقتصادي اللفت ممثل االتحاد السوفٌٌتً فً دورتً المجلس او
ة نتباه إلى الوضع الناشا عن ؼٌاب ممثل عن جمهورٌالالعشرٌن والثانٌة والعشرٌن او

وأعرب عن رأٌه بؤن الممثلٌن الشرعٌٌن الوحٌدٌن للشعب الصٌنً هم ، الصٌن الشعبٌة
إندونٌسٌا  وفً ذلك ممثل هالممثلون الذٌن تعٌنهم حكومة الجمهورٌة الصٌنٌة الشعبٌة وأٌد

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وإال أن ممثلً الصٌن الوطنٌة  ،ٌوؼوسالفٌاوتشٌكوسلوفاكٌا و
 هما لهذا الرأي.أبدٌا معارضت

اللجنة وكذلك دارت مناقشات حول تمثٌل الصٌن الشعبٌة فً لجنة حقوق اإلنسان   
المختصة بمركز المرأة ولجنة المخدرات واللجنة الخاصة بالتجارة الدولٌة للسلع األساسٌة 

قتصادٌة آلسٌا والشرق األقصى والمجلس التنفٌذي لمإسسة الاللجنة اوولجنة اإلحصاء 
 لمتحدة لرعاٌة الطفولة.األمم ا

وفً السنوات األخٌرة عادة ما تناقش مسؤلة تمثٌل الصٌن فً هٌبات المجلس فً   
وفً  ،دراتـة حقوق اإلنسان ولجنة مركز المرأة ولجنة المخـلجنوة الفنٌة ـجتماعٌالة اـاللجن

الشعبٌة كل هذه المناقشات كانت الصٌن الوطنٌة والوالٌات المتحدة تعارضان تمثٌل الصٌن 

                                                           
ة، الهٌبة المصرٌة العامة احمد عبد الونٌس علً شتا، تطوٌر المجلس االقتصادي واالجتماعً لمنظمة األمم المتحد (1)
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وصرح ممثل الصٌن الوطنٌة فً دورة المجلس السابعة  ،هٌباته الفرعٌة وفً المجلس أ
العشرٌن بؤن حكومته هً حكومة الصٌن الشرعٌة الوحٌدة المإهلة لتمثٌل الشعب الصٌنً و

 فً المإتمرات الدولٌة وأٌده ممثل الوالٌات المتحدة فً ذلك.

قتصادي النٌة ممثلة فً المجلس اوكما سبق أن أوضحنا كانت الصٌن الوط  
جتماعً منذ نشؤته شؤنها فً ذلك شؤن الدول األربع األخرى ذات المقاعد الدابمة فً الوا

قتصادي اللم تمثل الصٌن الوطنٌة فً المجلس ا 1961مجلس األمن إال أنه منذ سنة 
جتماعً.الوا

(1)
 

الممثل  والوطنٌة ه وٌمكن تفسٌر ذلك بؤنه تراجع للرأي القابل بؤن ممثل الصٌن  
وٌدل على أن الصٌن الوطنٌة أصبحت مكانتها الدولٌة أقل من أن  ،الشرعً للشعب الصٌنً

عدٌل وضعها فً مجلس تإال أن  ،تحتل مركزا فً األمم المتحدة ٌشابه مركز الدول الكبرى
ر جتماعً ال ٌحتاج األمالاوقتصادي البٌنما فً المجلس ا ،األمن ٌحتاج لتعدٌل المٌثاق

 .1961وهذا ما تم فعال اعتبارا من عام ، نتخابها لعضوٌتهاألكثر من عدم 

أنه  إال ،فروعهاووإن كان ذلك ال ٌعطً الصٌن الشعبٌة مكانا فً األمم المتحدة   
قتصادي البالتالً فً المجلس اوٌعضد الرأي المنادي بضرورة تمثٌلها فً األمم المتحدة 

 جتماعً.الاو

خمسٌن  وممثل من طرؾ ضع مٌثاق األمم المتحدةو المجلس منذتطور عدد أعضاء و  
قتصادي الالذي نص على تكوٌن المجلس ا 1945فً عام  وفرانسٌسكدولة فً مإتمر سان 

ولقد كان هذا العدد مناسبا بالنسبة ألعضاء األمم ،جتماعً من ثمانٌة عشر عضواالوا
  آنذاك. المتحدة

 114وصل عدد أعضاء األمم المتحدة إلى  1965لك التارٌخ حتى سنة ذولكن منذ   

لألمم المتحدة فً تحرٌر الدول  تعتبر زٌادة عدد الدول فً المجتمع الدولً نجاحاو ،دولة
ستقالل وضمها إلى حظٌرة المجتمع الدولً دوال مستقلة ٌمكن أن تلعب دورا فً المنحها او

 الوصول إلى تحقٌق أهداؾ األمم المتحدة.

من بٌنها األهداؾ وهذه الدول المشاركة فً تحقٌق أهداؾ األمم المتحدة إال أنه لٌتاح ل  
جتماعٌة ال بد أن تكون ممثلة فً الهٌبات التً تشرؾ على هذا المٌدان الاوقتصادٌة الا
 جتماعً.الاوقتصادي الجتماعً وعلى رأسها المجلس االقتصادي واالا

قتصادي الزٌع مقاعد المجلس اضحنا أنه نتٌجة مجافاة العدل فً تووكما سبق أن أو  
أنها مثلت تمثٌال ؼٌر  وجتماعً لم تمثل بعض المناطق فً المجلس فً فترات معٌنة أالوا

قتصادي الفمثال لم تمثل إفرٌقٌا فً المجلس ا ،عادل بالنظر إلى عضوٌتها فً األمم المتحدة
 ،ثالث سنواتواحد فً  وبعض مثل كما أن الشرق األقصى ،1962جتماعً إال فً سنة الوا
فً الوقت الذي تحتفظ الدول الكبرى بالتمثٌل المستمر فً  ،أي منهما 1948لم تمثل عام و
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كندا مثلت فً ثالث سنوات ونٌوزٌلندا وكما أن أسترالٌا  ،جتماعًالقتصادي واالالمجلس ا
 . 1948بعضوٌن ومثلت جمٌعها فً سنة  (1950-1949-1948)

 ضاء األمم المتحدة الذي وصل إلى أكثر من الضعؾاد الكبٌر فً أعـزدٌاللونتٌجة   
حرمت  ،جتماعًالاقتصادي والوتمٌز بعض المناطق بنسبة عالٌة من التمثٌل فً المجلس ا

ولهذا برزت إلى الوجود فكرة  ،جلسبعض المناطق األخرى من أن تمثل تمثٌال عادال بالم
ى تمثٌل مناسب لكل مناطق جتماعً للوصول إلالاوقتصادي الزٌادة عدد أعضاء المجلس ا

 العالم.

جتماعً تستوجب تعدٌل المٌثاق مما الاوقتصادي الوزٌادة عدد أعضاء المجلس ا  
 من المٌثاق. 108ٌستوجب بدوره استصدار قرار من الجمعٌة العامة وفقا للمادة 

العشرٌن بصدد جتماعً فً دورته السادسة والقتصادي وااالعتمد المجلس اوقد   
فٌه الجمعٌة العامة إلى الموافقة  ادع (ب 690)قتصادٌة فً العالم قرار رقم اللة ابحثه الحا

فً دورتها الثالثة عشرة على زٌادة عدد أعضاء المجلس
(1)

ٌمثل محاوالته إلنشاء  ما ووه ،
 وضع قانونً جدٌد ٌكفل خلق قواعد جدٌدة لنظام اقتصادي دولً متوازن.

 اــذ نشؤتهـدة منـزٌادة عدد أعضاء األمم المتح فً قراراته أنه الحظ سوذكر المجل  
بااللتزامات الملقاة  االضطالعأنه ٌرى أن زٌادة عدد أعضابه تجعل منه هٌبة أقدر على و

العاشر من المٌثاق وأقر المجلس مع ذلك مراعاة حسن وعلى عاتقه بموجب الفصلٌن التاسع 
 سٌر أعماله فً هذه الزٌادة.

ٌستوجب إذ انه  ألوانهسابق  االقتراحلى أساس أن مجلس عوعارض البعض قرار ال  
ٌمكن التفكٌر فً إجراء هذا التعدٌل طالما أن الصٌن الشعبٌة ال وقٌل أنه  ،تعدٌل المٌثاق

 ؼٌر ممثلة فً األمم المتحدة. 
حولته مع مسؤلة زٌادة عدد الموضوع بدورتها الثالثة عشرة و ناقشت الجمعٌة العامة هذاو   

 وأجل الموضوع إلى الدورة الرابعة عشرة. ،جلس األمن إلى اللجان المختصةأعضاء م

تمثٌل  -بدورته السادسة والثالثٌن -االجتماعًو االقتصاديوعند دراسة المجلس   
الستٌن من المٌثاق فً أقرب وأوصى بتعدٌل المادة الحادٌة  ،إفرٌقٌا تمثٌال عادال فً المجلس
 فً عضوٌة األمم المتحدة دالمضطر االزدٌادة المناسبة مع وقت لزٌادة عدد أعضابه الزٌاد

الرابعة عشر وأشار المجلس إلى مناقشات الجمعٌة العامة فً دورتها الثالثة عشر و
إعرابها عن مساعدة الرؼبة القوٌة التً أبداها عدد كبٌر من الدول األعضاء على إجراء و

المجلس الجمعٌة العامة إلى بحث  اودع ،من المٌثاق فً أقرب وقت 61تعدٌل الزم للمادة 
المجلس الدول األعضاء لتؤٌٌد ذلك فً الجمعٌة  الك فً دورتها الثامنة عشر كما دعذ

العامة.
(2)

 
                                                           

تضمن جدول األعمال المإقت للدورة الثالثة عشرة للجمعٌة العامة البند التالً: مسؤلة تعدٌل مٌثاق األمم المتحدة وفقا  (1)
 جتماعً.الاوقتصادي اللمٌثاق لزٌادة عدد أعضاء المجلس امن ا 108فً المادة  هاالمنصوص علٌ تءالإلجرا

جامعة القاهرة، ، محمد خلٌل عسران، دور المجلس االقتصادي واالجتماعً فً األمم المتحدة، اطروحة ماجستٌر (2)
 .127، ص. 1965
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الخاص بتمثٌل  (ج،ب) 974وأثناء المناقشات التً بعدها أصدر المجلس قراره رقم   

أعضاء المجلس تتطلب  ذكر أحد الوفود أن زٌادةإذ رٌقٌا وزٌادة عدد أعضاء المجلس إف
تعدٌل المٌثاق األمر الذي ال ٌمكن إتمامه حتى تمثٌل الصٌن الشعبٌة فً األمم المتحدة 

 وتحتل المركز الدابم فً مجلس األمن.

إعادة توزٌع  ووذكر أن الحل الوحٌد لتحقٌق العدل فً تمثٌل المناطق الجؽرافٌة ه  
إال أن معظم أعضاء المجلس أٌدوا زٌادة ، مقاعد المجلس على حساب مقاعد الدول الؽربٌة

اعتبروا أن قرار المجلس ترك الباب مفتوحا أمام الجمعٌة العامة إلٌجاد وعضوٌة المجلس 
الوسابل لتحقٌق العدل فً عضوٌة المجلس على أساس التوزٌع العادل بالنسبة للمناطق 

 .صاببا الجؽرافٌة

افقت وو المٌثاق،من  61ل المادة قبلت الجمعٌة العامة تعدٌ 1963دٌسمبر 17وفً   
بزٌادة عدد أعضاء مجلس األمن إلى  23الجمعٌة فً ذلك التارٌخ أٌضا على تعدٌل المواد 

المجلس بتسع  اتقرار تصدر التً عدلت بؤنوالخاصة بالتصوٌت  27 ة، والمادعضوا 15
جلس وأقر التعدٌل زٌادة أعضاء الم ،1965أوت  31من  اعتباراأصوات بدال من سبع 

إلى سبعة وعشرٌن عضوا بدال من ثمانٌة عشر عضوا. االجتماعًو االقتصادي
(1)

 

الستة أعضاء التً تنتهً عضوٌتهم بعد  انتخابالمعدلة أنه عند  61ونصت المادة   

تعدٌل المادة ٌنتخب باإلضافة إلٌهم تسعة أعضاء من بٌنهم ثالثة أعضاء تنتهً عضوٌتهم 
 واستمرت مدة ،الثالثة األخٌرة بعد ثالث سنواتو ،نتٌنوثالثة آخرون بعد س، بعد سنة

بالمجلس  والعضوٌة للمجلس ثالث سنوات كما نصت المادة المعدلة بؤن ٌكون لكل عض
 الحال فً المادة قبل التعدٌل. وممثل واحد كما ه

الشك خطوة أساسٌة لتحقٌق  االجتماعًو االقتصاديوزٌادة عدد أعضاء المجلس   
لم ٌتفق على  ولكنها لن تحقق هذا العدل ما ،المناطق المختلفة فً المجلس العدل فً تمثٌل

 توزٌع مقاعد المجلس على المناطق المختلفة على أساس نسبة عضوٌتها فً األمم المتحدة. 

وإذا أخذنا نسبة عضوٌة المناطق فً األمم المتحدة أساسا لتوزٌع مقاعد المجلس   
 ٌكون نصٌب كل منطقة من مقاعد المجلس  عشرٌن،والالسبعة  االجتماعًو االقتصادي

 كما ٌلً:

 مقاعد 8           اـــــإفرٌقٌ-

 مقاعد  6  ةـــا الالتٌنٌـأمرٌك-

 مقاعد 4  ىـالشرق األقصوآسٌا -

طــالشرق األوس-
(2)

 مقاعد 4  

 مقاعد 4 السكندنافٌةاوؼرب أوروبا -

                                                           
 .Amendements to charter of the United nations- راجع (1)
 ث مقاعد للدول العربٌة فً المنطقة.على أن ٌكون مقعدان من الثال (2)
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 مقعد 3          اـــرق أوروبـــش-

     واحدمقعد   ا ونٌوزٌلنداندا وأسترالٌك-

 مقاعد. 4  وفرنساالمملكة المتحدة  ،االتحاد السوفٌٌتً،الوالٌات المتحدة -

ففً ظل نظام عصبة  ،لقد كان موضوع تمثٌل األعضاء فً المجلس مثار الجدلو  
بذلك نص مشروع  ثوتشب ،األمم كانت معظم اللجان الفنٌة تتكون من أفراد متخصصٌن

 االجتماعًو االقتصاديمبرتون أوكس على أن المجلس ددة فً مإتمر الوالٌات المتح
ممثلٌها فً  اختٌارترك الموضوع لتقدٌر الدول فً  ًروبإال أنه  ،ٌتكون من ممثلٌن مإهلٌن

 المجلس وحذفت كلمة مإهلٌن من المشروع األمرٌكً.

من أعضاء المجلس مندوب واحد وولكل عض  
(1)

حب إال أن ذلك ٌمنع من أن ٌصط ،
مستشارٌن حسبما ٌتطلب األمر والممثل ممثلٌن مناوبٌن أ

(2)
 اعتمادعلى أن تقدم أوراق  ،

 اجتماعالمستشارٌن إلى األمٌن العام قبل أول وكذلك أسماء الممثلٌن المناوبٌن والممثلٌن 
نابباه بفحص ووٌقوم ربٌس المجلس  ،ٌحضره الممثلون بؤربعة وعشرٌن ساعة على األقل

 ووهذا ال ٌحول دون تؽٌٌر أي عض ،وٌقدموا تقرٌرهم عنها إلى المجلس اداالعتمأوراق 
. مستشارٌه ولتمثٌله أ

(3) 

 األعضاء المراقبون فً المجلس :الفرع الثانً 
  من:األعضاء المراقبون ٌتشكلون 

تنص المادة التاسعة والستون من  أعضاء األمم المتحدة ؼٌر األعضاء بالمجلس::أوال
األمم المتحدة  من وأي عض وٌدع االجتماعًو االقتصاديالمجلس المٌثاق على أن 

 ٌكون الص على أبوجه خا وفً مداوالته عند بحث أي مسؤلة تعنى هذا العض لالشتراك
ٌمكن التصوٌت علٌها إذا طلب وولكن ٌستطٌع أن ٌقدم مشروعات  ،حق التصوٌت له

فً المجلس ذلك وأي عض
(4)

فً  لالشتراكالمتحدة األمم  وربٌس المجلس عض ووٌدع ،
إذا  وأ ،بالمجلس وبناء على طلب عض وأ وطلب العض على مداوالت المجلس إما بناء

.رأى ربٌس المجلس ذلك
(5)

 
 االقتصاديمن البحة إجراءات المجلس  77طبقا للمادة  :ةربٌس مجلس الوصاٌ ثانٌا:

التصوٌت  ممثل له أن ٌشترك بدون حق وأ ةٌستطٌع ربٌس مجلس الوصاٌ االجتماعًو
فً أي مسؤلة لها صلة خاصة بمجلس  االجتماعًو االقتصاديفً مداوالت المجلس 

 الوصاٌة.
 

                                                           
 بعد التعدٌل.ومن المٌثاق قبل  61الفقرة الرابعة من المادة  (1)
 االجتماعً.و االقتصاديت المجلس ءامن البحة إجرا 18 المادة (2)
 .االجتماعًو االقتصاديت المجلس ءامن البحة إجرا 19المادة  (3)
 .االجتماعًو االقتصاديس ت المجلءامن البحة إجرا 75راجع المادة  (4)
ولم توجه أي دعوة فً الدورة الثانٌة إلى الخامسة بٌنما  للمجلس،واحد فً الدورة األولى ووجهت دعوة إلى عض (5)

 وجهت اثنً عشرة دعوة فً الدورة السادسة.
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من البحة  78المادة تنص المادة السبعون من المٌثاق و الوكاالت المتخصصة: ومندوبثالثا:

مندوبً  إشراكعلى أن ٌعمل المجلس على  االجتماعًو االقتصاديإجراءات المجلس 
جان التً ٌنشبها دون أن ٌكون لفً مداوالت الوأ ،صصة فً مداوالتهالوكاالت المتخ

ولهم أن ٌقدموا مشروعات ٌصوت علٌها المجلس إذا طلب ذلك أي  ،لهم حق التصوٌت

.بالمجلس وعض
(1)

 

من البحة إجراءات المجلس  73طبقا للمادة  الوكاالت ؼٌر الحكومٌة: ومندوبرابعا:

المدرجة وب ،  فبة أ)المنظمات ؼٌر الحكومٌة ٌحق لجمٌع  ،االجتماعًو االقتصادي
 لجانه. وأن توفد مراقبٌن عنها لحضور الجلسات العامة التً ٌعقدها المجلس أ (بالسجل

 ن فً المجلس والموظف :الفرع الثالث 

المادة الثانٌة والسبعون من المٌثاق واالجتماعً فان  المجلس االقتصادي وموظف أما  
منها والبحة إجراءاته  االجتماعًو االقتصاديالمجلس  عضعلى أن ٌتنص  -1فقرة –

من البحة المجلس على أن ٌنتخب المجلس كل  -20–تنص المادة و ربٌسه، اختٌارطرٌقة 

 هـنابب ثانً من بٌن ممثلً أعضابوس أول ـربٌس ونابب ربٌ اجتماعهسنة فً بدء أول 
وال ٌباشر أحد  ،مـانتخابهن إعادة ـكنابباه أعمالهم حتى ٌنتخب خلفاإهم وٌموٌباشر الربٌس و

 (من الالبحة 21المادة )منهم عمله بعد انقضاء مدة عضوٌة الدولة التً ٌمثلها فً المجلس 

جزء منه ٌقوم النابب األول للربٌس مقامه، وفً حالة  وأ االجتماعوإذا ؼاب الربٌس عن 
 .(من الالبحة 22المادة )ؼٌاب األخٌر ٌحل محله النابب الثانً 

إذا  وعجز عن ذلك، أ والمجلس أ وتوقؾ الربٌس عن تمثٌل عض ووإذا انقطع أ  
ممثل لها عن أن ٌكون عضوا بالمجلس، ٌؤخذ النابب األول  والذي ه وتوقفت الدولة العض

للربٌس مكانه، وفً الظروؾ المشابهة للنابب ٌؤخذ النابب الثانً للربٌس مكان النابب األول 
الواجبات وم مقام الربٌس له نفس السلطات وونابب الربٌس الذي ٌق، (ةمن الالبح 23المادة )

 .(من الالبحة 24المادة )التً للربٌس 

 اعـاجتمختام كل و افتتاحٌعلن  األخٌرفإن هذا  سلطات ربٌس المجلسأما عن   
الم، ـق الكـً حـللمجلس، وٌدٌر المناقشة، وٌراعً تطبٌق البحة إجراءات المجلس، ٌعط

ه خصوصا سلطة ـٌحكم المسابل التنظٌمٌة ولوٌعلن القرارات  مسابل للتصوٌت،ٌعرض ال
تحصر المناقشة على و ،اعـاالجتموقؾ  ول أـه تؤجٌـة، ولــإنهاء المناقش وتؤجٌل أ وأ اقتراح

المسؤلة المعروضة أمام المجلس، وٌمكن أن ٌنبه الربٌس المتكلم إذا كانت مالحظاته لٌست 
 المناقشة.مناسبة للموضوع تحت 

نوابه للدول الصؽرى، فمنذ ووتقؾ الدول الكبرى جانبا إلعطاء مناصب الربٌس   
فً حٌن  لم تنتخب إحدى الدول الكبرى لرباسة المجلس، 1966حتى سنة  1946سنة 

 باكستان ،(1947-1946)دول أخرى أكثر من مرة لرباسة المجلس مثل الهند  انتخبت
-1950) تشٌلً 1964 -1955) سترالٌاا (1961-1949) انٌوزٌلند ،(1956-1957)

1951).
(2)

  

                                                           
     Repertory of practice of U.N organization volume 3- Articles 55-72 of the charter- راجع (1)
 الستٌن من المٌثاق.وأنظر الفقرة األولى من المادة الثانٌة  (2)
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مندوب الجزابر  بانتخاب 1966عام  ولم تتول دولة إفرٌقٌة رباسة المجلس إال فً  

للرباسة، وبذلك تصبح الجزابر ثانً دولة عربٌة تتولى رباسة المجلس منذ إنشابه حٌث 
 لرباسة المجلس. 1948لبنان فً عام  انتخبت

العشرٌن عاما التً زاول فٌها المجلس نشاطه، تولت وفً اإلحدى وعموما فإنه   
ؼرب أوروبا ثالث ، اإلفرٌقٌة مرة واحدة دولاآلسٌوٌة رباسة المجلس ست مرات،ال دولال

أسترالٌا ونٌوزٌلندا ومرات، أمرٌكا الالتٌنٌة خمس مرات، شرق أوروبا مرة واحدة، كندا 
 خمس مرات.

 المطلب الثانً

 واالجتماعً االقتصاديالمجلس  اختصاصات

نتعرض فً هذا المطلب الختصاصات المجلس وأهدافه ودوره وجهوده فً سبٌل   
   :تدعٌم وإرساء قواعد النظام االقتصادي الدولً وذلك فً ثالثة فروع فٌما ٌلً

 اهداف المجلس  :الفرع االول

األمم المتحدة  عن نشاط مسبوال باعتباره االجتماعًو االقتصاديٌهدؾ المجلس   
 واستقراربتفوٌض من الجمعٌة العامة،إلى بناء عالم أكثر رفاهٌة  االجتماعًو االقتصادي

وعدال وذلك عن طرٌق خلق مجاالت التعاون الدولً وتنشٌط هذا التعاون فً كافة المٌادٌن 
.والسعً لتكرٌس قواعد لنظام اقتصادي دولً متوازنة ،االجتماعٌةو االقتصادٌة

(1)
 

وفً اطار تبعٌة المجلس لهٌبة االمم المتحدة والسٌما الجمعٌة العامة فان اهدافه هً     
  :انعكاس وتنفٌذ ألهداؾ الهٌبة االم والمتمثلة فً

تحقٌق مستوى اعلى للمعٌشة وتوفٌر اسباب االستخدام المتصل لكل فرد والنهوض  - 
 بعوامل التطور االقتصادي واالجتماعً

بها وتعزٌز  لكل الدولٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والصحٌة وما ٌتصتٌسٌر الحلول للمشا -
 التعاون فً امور الثقافة والتعلٌم 

  دور ونشاط المجلس فً اطار النظام االقتصادي الدولً :الفرع الثانً

 فً هذا الصدد فً مهمتٌن: االجتماعًو االقتصاديوٌتمثل دور المجلس 

جلس فً المهمة األولى كجهاز لتخطٌط التعاون ٌعمل الم :المجلس جهاز تخطٌطأوال:
 االقتصادٌةٌقوم بتنسٌق العمل الدولً فً المٌادٌن إذ  ،الدولً االجتماعًو االقتصادي

وٌضع  ،االجتماعٌةو االقتصادٌةوٌضع المبادئ التً تحكم العالقات  االجتماعٌةو

                                                           
 .130 .، ص)المرجع السابق(دور المجلس االقتصادي واالجتماعً فً األمم المتحدة  محمد خلٌل عسران، (1)
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النافذة التً  باعتبارهاة األحكام التً تحدد عالقة المنظمات الؽٌر الحكومٌة باألمم المتحد
كما ٌقوم فً نطاق هذه المهمة بتحدٌد حقوق  ،تطل منها األمم المتحدة على الشعوب

هذه  احترامالدولٌة التً تعزز  االتفاقاتٌشجع وضع و ،اإلنسان وحرٌاته األساسٌة
 الحرٌات.والحقوق 

المهمة الثانٌة فٌعمل  أما :المجلس جهاز تنشٌط التعاون االقتصادي واالجتماعً الدولًثانٌا:
الدولً وذلك عن طرٌق  االجتماعًو االقتصاديفٌها المجلس كجهاز لتنشٌط التعاون 

وإصدار التوصٌات  ،ةـاالجتماعٌو االقتصادٌةالتقارٌر فً الشإون وإعداد الدراسات 
إلى عقد المإتمرات  وٌدعو االجتماعًو االقتصاديالالزمة فً مختلؾ أوجه النشاط 

بقصد تنشٌط التعاون الدولً فً  اختصاصهحث المسابل التً تدخل فً الدولٌة لب
 ٌقوم المجلس فً نطاق هذه المهمة بتوجٌهو االجتماعٌةو االقتصادٌةالمجاالت 

واإلشراؾ على جهود األمم المتحدة وجهودها المشتركة مع الوكاالت المتخصصة فً 
صادٌة دولٌة تؤخذ بعٌن االعتبار وإٌجاد قواعد اقت االقتصادياإلنماء ومجاالت اإلؼاثة 

 .مصالح الدول النامٌة التً كثٌرا ما انتهكت

 االجتماعًو االقتصاديتنشٌط التعاون  ووٌإدي المجلس دوره سواء فً تخطٌط أ  
 التً ٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً:وبالوسابل التً رسمها المٌثاق 

ع التقارٌر عن المسابل بإعداد الدراسات ووض االجتماعًو االقتصاديٌقوم المجلس   
كما أنه  ،اــالصحة وما ٌتصل بهوالتعلٌم والثقافة و االجتماعو االقتصادالدولٌة فً أمور 

ٌوجه إلى إعداد مثل هذه الدراسات
 (1)

ة المإتمرات الدولٌة التً ـوٌدخل ضمن هذه الطرٌق ،
مة المجلس وتنحصر مه ،هـاختصاصً ـل فـإلٌها المجلس لدراسة المسابل التً تدخ وٌدع

 المسبولٌن ةعرضها على العالم بقصد تسهٌل مهمفً هذه الطرٌقة على استنباط الحقابق و
تحدٌد المنهج الذي تتبعه و ،الدولٌةوفً الدول المختلفة فً رسم سٌاسات دولهم القومٌة 

 القومٌة. وسواء الدولٌة أ االجتماعٌةو االقتصادٌةلتحقٌق األهداؾ 

مبرتون دالستون التً ذكرت هذه الطرٌقة على مشروع وٌة وقد بٌنت المادة الثان  
 وفرانسٌسكهولندا وبلجٌكا فً مإتمر سان ووجهود الدول الصؽرى بقٌادة كندا  ،سـأوك

 جهود الدراسة التً كانت للعصبة من قبل. الستمرار

لم تعزز  ال شك أن طرٌقة الدراسة ووضع التقارٌر لن تإدي الؽرض منها ما  
لذلك نصت نفس الفقرة من  ،مبنٌة على الحقابق التً أظهرتها هذه الدراساتبالتوصٌات ال
الستٌن على أن ٌقدم المجلس توصٌاته فً أٌة مسؤلة من تلك المسابل التً والمادة الثانٌة 

ٌضع عنها التقارٌر إلً الجمعٌة العامة وإلى أعضاء األمم المتحدة وإلى الوكاالت 
المتخصصة ذات الشؤن.

(2)
   

 

                                                           
 من المٌثاق 62أنظر الفقرة األولى من المادة  (1)
 .131ص. ، )المرجع السابق(محمد خلٌل عسران، (2)
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ا نصت الفقرة الثانٌة من نفس المادة على أن ٌقدم المجلس توصٌاته فٌما ٌخص كم  
الحرٌات األساسٌة ومراعاتها.وحقوق اإلنسان  احترامإشاعة 

(1)
  

 جهود تطوٌر دور المجلس فً اطار النظام االقتصادي الدولً  :الفرع الثالث 

عند حد تخوٌل المجلس هولندا وبلجٌكا وولم تقؾ جهود الدول الصؽرى بقٌادة كندا   
وأوضحت كندا ضرورة تخوٌل  ،سلطة الدراسة ووضع التقارٌر بل أٌضا إصدار التوصٌات

المجلس سلطة إصدار التوصٌات إلى الدول األعضاء
(2)

الوكاالت المتخصصة ولٌس فقط و 
بل وتعدت ذلك أٌضا إلى ضرورة تخوٌل المجلس سلطة تتبع تنفٌذ هذه  ،للجمعٌة العامة

 .التوصٌات

مبرتون أوكس ال ٌلزم الدول دأن نص  السوفٌتًوفً لجنة التنسٌق أوضح االتحاد   
لت ضوشرح ربٌس اللجنة أن اللجنة ف ،األعضاء بتقدٌم تقارٌرهم عن تنفٌذ التوصٌات

ألن الدول تعنً أن المجلس سوؾ ٌستخدم كل الوسابل  (الطلب)على كلمة  (الحصول)كلمة
وبالرؼم من هذا المشروع النهابً للمادة الرابعة  ،رٌرالممكنة للحصول على هذه التقا

اتخاذ  االجتماعً االقتصاديالستون لطفت كلماته حٌث نصت على تخوٌل المجلس و
وله أن ٌضع  ،الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارٌر من الوكاالت المتخصصة

ٌر عن الخطوات التً اتخذتها مع أعضاء األمم المتحدة ما ٌلزم من الترتٌبات لكً تمده بتقار
وله أن  ،اختصاصهتوصٌات الجمعٌة العامة فً شؤن المسابل الداخلة فً  ولتنفٌذ توصٌاته أ

 .ٌبلػ الجمعٌة العامة مالحظاته على هذه التقارٌر

والواقع أنه لٌس هناك ما ٌلزم أعضاء األمم المتحدة بتقدٌم تقارٌر عما اتخذته لتنفٌذ   
توصٌات الجمعٌة العامة الداخلة فً و االجتماعًقتصادي واالات المجلس توصٌ

وتعتبر هذه إحدى  ،ومن ثم فلٌس هناك ما ٌلزم هذه الدول بتنفٌذ هذه التوصٌات ،اختصاصه
لألمم المتحدة فً حٌن أن األمم  االجتماعًاالقتصادي وط الضعؾ الهامة فً النظام انق

وذلك بؤن تعهدت أعضاء  ،األمن الدولًالمتحدة قد تحاشت هذا الوضع فٌما ٌختص بمسابل 
العشرون من المٌثاق بقبول قرارات مجلس األمن واألمم المتحدة فً المادة الخامسة 

وتنفٌذها وفق هذا المٌثاق بل أكثر من ذلك خول المٌثاق لمجلس األمن بنص المادة الثانٌة 
من األعمال لحفظ السلم  البرٌة ما ٌلزموالبحرٌة واألربعٌن أن ٌتخذ بطرٌق القوات الجوٌة و

وٌجوز أن تتناول هذه األعمال المظاهرات  ،نصابه الىإلعادته  وواألمن الدولٌٌن أ
البرٌة التابعة ألعضاء  والبحرٌة أوالعملٌات األخرى بطرٌق القوات الجوٌة ور اوالحص

فً حفظ وتعهد أعضاء األمم المتحدة فً المادة الثالثة واألربعٌن المساهمة ، األمم المتحدة
التفاق  طبقاوتحت تصرؾ مجلس األمن بناء على طلبه  اٌضعوبؤن  ،األمن الدولٌٌنوالسلم 

                                                           
حقوق اإلنسان من سابر  احترامبان فصل التوصٌات الخاصة بإشاعة ونسٌسكاأوضح ربٌس اللجنة فً مإتمر سان فر (1)

التوصٌات األخرى،ٌفرق بٌن توصٌات حقوق اإلنسان التً قد ٌصدرها المجلس إلى كل من ٌرؼب،وبٌن التوصٌات 
 الوكاالت المتخصصة.وم المتحدة األخرى التً قد ٌصدرها المجلس إلى الجمعٌة العامة وأعضاء األم

أن التوصٌات ستصدر فقط إلى أعضاء األمم ونسٌسكاأوضحت المناقشة الفرعٌة إلعداد المٌثاق فً مإتمر سان فر (2)
المتحدة فً مجموعها، وقدم مشروع أسترالً إلى المإتمر لتخوٌل المجلس سلطة إصدار التوصٌات إلى حكومات 

 فردٌة،إال أنه رفض.
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رورٌة لحفظ التسهٌالت الضمن القوات المسلحة والمساعدات وما ٌلزم  خاصة اتفاقات وأ
 .ومن ذلك حق المرور األمن الدولًوالسلم 

ضع هذا األمر موضع أن ٌو -عند النظر فً تعدٌل المٌثاق-لذلك من الضرورة   
حتى ٌمكن توفٌر التدابٌر المناسبة لتنفٌذ توصٌات األمم المتحدة فً المجال  ،االعتبار

بها  المنٌطة االجتماعٌةو االقتصادٌةحتى ٌمكن تحقٌق األهداؾ  االجتماعًو االقتصادي
 التً ال تقل أثرا على السالم العالمً من مسابل األمن الدولً.و

االقتصادي لتخوٌل المجلس  وفرانسٌسكٌا الجهود فً مإتمر سان لقد قادت أسترالو  
وبالرؼم من أن وفد المملكة المتحدة  ،التفاوض بشؤنهاو االتفاقاتسلطة إعداد  االجتماعًو

إال  ،على ذلك بإدعاء أن المجلس سٌكون مشؽوال وؼٌر متخصص فً هذا العمل اعترض
على أساس أن المجلس  اعتراضهب حنً بسأن ربٌس اللجنة المختصة أقنع المندوب البرٌطا

أن تعمل  استطاعتكما أن أسترالٌا  ،ٌحتاج وٌستحق هذه السلطة االجتماعًو االقتصادي
 لتفوٌض المجلس دعوة عقد المإتمرات لدراسة المشاكل العاجلة.

الستٌن من المٌثاق على هاتٌن والرابعة من المادة الثانٌة ووقد نصت الفقرة الثالثة   
الستٌن على أن ٌضع المجلس وكما نصت الفقرة األولى من المادة الثالثة ،فتٌنالوظٌ

مع أي وكالة متخصصة تحدد الشروط التً على مقتضاها  اتفاقات االجتماعً االقتصادي
على الجمعٌة العامة للموافقة علٌها  االتفاقاتٌوصل بٌنها وبٌن األمم المتحدة وتعرض هذه 

 وذلك عن طرٌق التفاوض.

تحدٌد الموضوعات التً ٌضع  وفرانسٌسكمندوب أسترالٌا فً مإتمر سان  اقترحو  
الستون بتلك وبمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الثانٌة  اتفاقات االقتصاديعنها المجلس 

حٌث أن الوكاالت المتخصصة  ،المواضٌع التً لم تعالج بواسطة الوكاالت المتخصصة
ولقد سلمت ، مما قد ٌوجد ازدواجا فً العمل تفاقاتاالطبقا لدساتٌرها لها حق إعداد 

إال أنها رأت أن فً تحدٌد الموضوعات وضعا للمجلس فً  االزدواجالبرازٌل بخطر 
ن أن ٌعد كورأت اللجنة المختصة أن المجلس ٌم ،مستوى أدنى من الوكاالت المتخصصة
زدوجة إلدراك تاركا تحاشً الجهود الم اختصاصهالمعاهدات فً أي موضوع ٌدخل فً 

 األعضاء.

إدارة  االجتماعًو االقتصاديالمجلس ولجمعٌة العامة وفً مجال التنسٌق فإن ل  
ولكن فً عالقاتهما مع الوكاالت المتخصصة ،ا الفرعٌة المساعدةمحازمة على أجهزته
وقد نصت الفقرة الثانٌة من  ،ن التنسٌق ولٌس اإلدارةاالدستورٌة ٌعتمدالمستقلة من الناحٌة 

ٌنسق وجوه  االجتماعًو االقتصاديالمادة الثالثة والستون من المٌثاق على أن المجلس 
نشاط الوكاالت المتخصصة بطرٌق التشاور معها وتقدٌم توصٌاته إلٌها وإلى الجمعٌة العامة 

 االقتصاديوتعتبر وظٌفة التنسٌق من أهم وظابؾ المجلس  ،وأعضاء األمم المتحدة
فً إرساء أسس التنسٌق بٌن الوكاالت  االجتماعًو االقتصاديجلس وٌعتمد الم االجتماعًو

 المتحدة. األمموالتً ٌضعها لتصل ما بٌن هذه الوكاالت  االتفاقاتالمتخصصة على 
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وضع الترتٌبات  االجتماعًو االقتصاديوتشمل وظٌفة التنسٌق المنوطة بالمجلس   
وهذه  اختصاصهى بالمسابل الداخلة فً المناسبة للتشاور مع الهٌبات ؼٌر الحكومٌة التً تعن

 -إذا رأى ذلك مالبما–مع هٌبات أهلٌة والترتٌبات قد ٌجرٌها المجلس مع هٌبات دولٌة أ
األمم المتحدة المعنى. ووذلك بعد التشاور مع عض

(1)
  

 ثالثالمطلب ال

االقتصادي واالجتماعً لمجلساقرارات لالقٌمة القانونٌة 
(2) 

القٌمة القانونٌة لقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعً حتى ال بد لنا من معرفة   
 :ندرك فعالٌتها وأهمٌتها وذلك من خالل ثالث فروع كما ٌلً

 لمٌثاق وقرارات المجلس ا :الفرع االول

 وال ٌوجد بالمٌثاق ما ٌخول المجلس إصدار قرارات ملزمة سواء بالنسبة ألعضابه أ  
واضحة وهً ال  وى، فسلطات المجلس طبقا للمٌثاق تبدهٌبات أخر وبالنسبة ألي أجهزة أ

تتعدى سلطة القٌام بدراسات وإعداد تقارٌر والتوجٌه إلى مثل تلك الدراسات والتقارٌر 
رفضها والدعوة  ووإعداد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعٌة العامة توطبة إلقرارها أ

ة وألعضاء األمم المتحدة، إلى عقد مإتمرات دولٌة، وعمل توصٌات للجمعٌة العام
 وللوكاالت المتخصصة بقصد تنسٌق نشاطات هذه الوكاالت.

 فعالٌة قرارات وتوصٌات المجلس  :الفرع الثانً

وإذا كان المجلس كؽٌره من أجهزة األمم المتحدة الربٌسٌة ٌصدر توصٌات وقرارات   
 القرارات والتوصٌات.فإن ذلك ٌستدعى مزٌدا من التحلٌل لبٌان القٌمة القانونٌة لهذه 

ال ٌملك المجلس سلطة إصدار قرارات ملزمة إال فً نطاق محدود ٌتعلق  :لقراراتا :أوال
بالشإون التنظٌمٌة والمالٌة، أي ما ترتبط بوضعه الداخلً وكل المصطلحات التً 

 تذكر بشؤن ذلك ال قٌمة لها.

ختصاصه للجمعٌة العامة له بمقتضى المٌثاق إصدار توصٌات فً مجال ا: لتوصٌاتا ثانٌا:
 (.63/2و 62وأعضاء األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة ) المادة 

وتعكس عالقات التدرج والتبعٌة  :التوصٌات التً ٌوجهها المجلس للجمعٌة العامة -أ 
القابمة بٌن المجلس والجمعٌة طبقا ألحكام المٌثاق وهً لٌست ذات قوة ملزمة وهً 

                                                           
 .من المٌثاق 71 المادةراجع  (1)
، دار الفكر الجامعً، محمد عبد الستار كامل نصار، دور القانون الدولً فً النظام االقتصادي العالمً الجدٌد (2)

 .144ص. ، 2007اإلسكندرٌة، 
، 24د المجل الدولً،محمد سامً عبد الحمٌد، القٌمة القانونٌة لقرارات المنظمات الدولٌة، المجلة المصرٌة للقانون   

1968. 
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الجمعٌة العامة فقط، وعلٌه تبلٌػ الجمعٌة العامة بالخطوات بمثابة اقتراح ولفت انتباه 
لتنفٌذ توصٌات الجمعٌة  والتً اتخذتها الوكاالت المتخصصة لتنفٌذ توصٌات المجلس أ

 .(66-64العامة )المادة 

توصٌات المجلس للوكاالت المتخصصة: تضمن مٌثاق األمم المتحدة واتفاقات الوصل  -ب 
الوكاالت المتخصصة سلطة المجلس فً إصدار توصٌات المبرمة بٌن األمم المتحدة و

إلى الوكاالت المتخصصة، وتلتزم الوكاالت باتخاذ اإلجراءات الالزمة لعرض كافة 
التوصٌات التً تصدر إلٌها من المجلس على األجهزة المختصة بها فً أقرب وقت 

دة بناءا على ممكن التخاذ ما ٌلزم بشؤنها وأن تتشاور هذه الوكاالت مع األمم المتح
طلب هذه األخٌرة فً شؤن هذه التوصٌات وأن تقدم الوكاالت تقرٌرا لألمم المتحدة 

الدول األعضاء بها لتنفٌذ  وخالل مدة معٌنة عن اإلجراءات التً اتخذتها هذه الوكاالت أ
أسباب عدم تنفٌذها وهذه التوصٌات أ

(1)
. 

المٌثاقتوصٌات المجلس إلى الدول األعضاء: للمجلس بمقتضى   -ج 
(2)

أن ٌقدم توصٌاته  
للدول أعضاء األمم المتحدة بصدد المسابل الداخلة فً نطاق اختصاصه وهذه التوصٌات 

أن تكون اقتراحات ؼٌر ملزمة لمن توجه إلٌهم فالدول تتمتع تجاهها بسلطة  وال تعد
سلطة ما ٌعنً أن الطبٌعة القانونٌة للتوصٌات لن تتؽٌر إال باختفاء  وتقرٌرٌة محضة وه

الدولة، ورؼم أن للدولة حرٌة التقرٌر فهً ال تستطٌع التهرب من التزاماتها التً 
 تتضمنها التوصٌة، خاصة إذا صدرت بؤؼلبٌة كبٌرة.

توصٌات المجلس للدول ؼٌر األعضاء فً المنظمة الدولٌة: هذه التوصٌات ؼٌر ملزمة  -د 
طته لٌس إال معاهدة دولٌة وذلك وفقا ألن األساس القانونً الذي ٌستمد منه المجلس سل

 تسري علٌها قاعدة نسبٌة آثار االتفاقات الدولٌة وعدم التزام الؽٌر بها.

 اهمٌة قرارات وتوصٌات المجلس  : الفرع الثالث 

ن التوصٌات التً ٌوجهها المجلس االقتصادي واالجتماعً للجمعٌة العامة ا  
ما  ووه هً توصٌات ؼٌر ملزمةوللوكاالت المتخصصة وللدولة األعضاء وؼٌر األعضاء 

ٌعوق كثٌرا دوره المؤمول فً تحقٌق قواعد لنظام اقتصادي دولً عادل باعتباره من أهم 
ولهذا ال بد من اخذ ذلك بعٌن   ،أدوات منظمة األمم المتحدة المعول علٌها فً هذا الشؤن

صٌات ذات االعتبار عند التطرق لتعدٌل مٌثاق المنظمة حتى تكون هذه القرارات والتو
وإال فان قٌمتها ال تعدو ان تكون مجرد  ،فعالٌة فً ارساء قواعد النظام االقتصادي الدولً

 .حبرا على ورق

 

 

 

                                                           
 ومنظمة العمل الدولٌة. ومن اتفاقات المبرمة من الٌونسك 5-4من المٌثاق، المادة  63/2-58المادة  (1)
 من المٌثاق. 62/1المادة  (2)
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 المطلب الرابع

 ًــواالجتماع اديــاالقتصن المجلس ــة بٌـــالعالق

 الوكاالت االقتصادٌة المتخصصةوالجمعٌة العامة و

 له ٌكن لم المتحدة، األمم فروع من ربٌسً فرع االجتماعًو االقتصادي المجلس  
 األمم عصبة فً نظٌر

(1)
 رؼبة أنه أوكس دمبرتون مشروع من التاسع الباب فً جاء وقد 

 األمم بٌن المودةو السلم عالقات لقٌام الالزمة والرفاهٌة االستقرار من حالة إٌجاد فً
 تعملو األخرى اإلنسانٌةو االجتماعٌةو االقتصادٌة الدولٌة المسابل حل الهٌبة المتحدة،تسهل

 بهذا االضطالع مسإولٌة تلقًواألساسٌة، الحرٌاتو اإلنسانٌة الحقوق احترام زٌادة على
.بسلطتها ٌعمل االجتماعًو االقتصادي المجلس عاتق على الواجب

(2)
  

 االجتماعًو االقتصادي المجلس أن أوكس دمبرتون مشروع من ظاهرا وٌبدوا  
 .تابعا فرعا بوصفه العامة لجمعٌةا سلطة تحت وظابفه ٌباشر

 أوكس دمبرتون مشروع على جوهرٌة تعدٌالت وفرانسٌسك سان مإتمر أدخل وقد  
 بطبٌعة ٌتعلق ففٌما االجتماعًو االقتصادي المجلس وسلطات ووظابؾ بطبٌعة ٌتعلق فٌما

 االقتصادي المجلس اعتبار على النص باقتراح مصر بٌنها من دول عدة تقدمت المجلس،
 هذا وقبل الفروع تلك تعد التً المادة فً المتحدة األمم فروع من ربٌسٌا فرعا االجتماعًو

 أٌة فً توصٌاته ٌقدم أن للمجلس بؤن المٌثاق من الستونو الثانٌة المادة تقضً كما، االقتراع
 األمم أعضاء وإلى العامة الجمعٌة إلى اختصاصه دابرة تدخل التً المسابل من مسؤلة

 المادة نص أن ٌرى آخر رأٌا هناك أن إال ،الشؤن ذات المتخصصة الوكاالت وإلى المتحدة
 تقعاالجتماعً و االقتصادي الدولً التعاون تحقٌق مسإولٌة بؤن تقضً المٌثاق من الستٌن

 ظل فً االجتماعًو االقتصادي المجلس عاتق على تقع كما العامة الجمعٌة عاتق على

 المجلس ٌقوم أن تقرر المٌثاق من 66 المادة أن ذلك ىإل أضٌؾ فإذا العامة، الجمعٌة

 فً تدخل التً ؾبالوظاب العامة الجمعٌة توصٌات تنفٌذ فً االجتماعًو االقتصادي
 أعضاء ذلك إلٌه طلب متى الخدمات ٌقدم أن العامة الجمعٌة موافقة بعد له وإن ،اختصاصه

 الجمعٌة خصابص له لٌس المجلس هذا أن لنا ثبت، المتخصصة الوكاالت وأ المتحدة األمم
 .إشرافها تحت ٌعمل العامة للجمعٌة تابع فرع وه األمن،إنما مجلس خصابص وأ العامة

 إلى االجتماعًو االقتصادي المجلس رفعت قد السابعة المادة كانت إنو أنه الواقعو  
 اـإلشرافه عـوٌخض ةـالعام ةـالجمعٌ عـٌتب هـأن إال دةـالمتح لألمم الربٌسٌة الفروع مرتبة

 بتوصٌات وتشٌر دراسات تنشا أن العامة، الجمعٌة وظابؾ فً جاء أنه ذلك على والدلٌل
 والتعلٌمٌة والثقافٌة االجتماعٌةو االقتصادٌة المٌادٌن فً الدولً التعاون إنماء بقصد

 وسلطاتها ووظابفها الجمعٌة تبعات أنو اإلنسان، حقوق تحقٌق على واإلعانة والصحٌة
                                                           

 جمعٌة عامة ومجلس العصبة وأمانة عامة : فروع العصبة فً تالمادة الثانٌة من عهد عصبة األمم حدد (1)
 . 569، ص.   66جانفً  ,دار النهضة العربٌة، قانون الدولً العام فً وقت السلمال، الدكتور حامد سلطان (2)
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 وهما المٌثاق، من والعاشر التاسع الفصلٌن فً مبٌنة المسابل بهذه ٌختص فٌما ىاألخر
 االقتصادي والمجلس االجتماعًو االقتصادي الدولً بالتعاون الخاصان الفصالن

 أوال منوطة االجتماعٌةو االقتصادٌة المتحدة األمم أهداؾ تحقٌق أن ٌإكد مما ،االجتماعًو
 .سلطتها تحت ٌعمل الذي االجتماعًو االقتصادي بالمجلس ثم العامة بالجمعٌة

من خالل  المتحدة لألمم األخرى بالفروع المجلس عالقة بٌنن أن علٌنا ٌتعٌنلذا   
 :ثالثة فروع كما ٌلً

 العامة الجمعٌةعالقة المجلس ب :األولالفرع 

 عاونالت مجال فً المتحدة األمم مقاصد تحقٌق مسإولٌة الستٌن مادته فً المٌثاق بٌن  
 المجلس عاتق على تقع كما العامة الجمعٌة عاتق على تقع االجتماعًو االقتصادي
 .العامة الجمعٌة إشراؾ تحت االجتماعًو االقتصادي

وقد كان من الممكن أن ٌثٌر هذا النص تنازعا حول حدود كل من الجمعٌة العامة   
اعٌة، خاصة وأن المٌثاق والمجلس االقتصادي واالجتماعً فً الشإون االقتصادٌة واالجتم

قد أفرد الفصل العاشر لبٌان االختصاصات التً أسندت مباشرتها للمجلس االقتصادي 
واالجتماعً باعتباره جهازا ربٌسٌا من أجهزة األمم المتحدة ولٌس مجرد جهاز فرعً تابع 

جاء فً  بمقتضى ما–بل لقد أثٌر التساإل حول ما إذا كانت للجمعٌة العامة  ،للجمعٌة العامة
على أن الجمعٌة العامة قد أوضحت بما ال ٌدع مجاال للشك  ،المرور بهذا األخٌر -60المادة 

أنه لٌس هناك محمل إلثارة مثل هذا التنازع، وجاء فً قرار اعتنقته فً هذا الصدد أنه 
ٌنبؽً أن ٌترك للمجلس االقتصادي واالجتماعً الحرٌة الكاملة فً التصرؾ لإلطالع »

«المسندة إلٌهبالمهام 
(1)

أي تنازع » -فً رأي الجمعٌة العامة–لم تثر  60كما أن المادة  

دستوري متعلق باالختصاص وفق ما كشؾ عنه ما جرى علٌه العمل فً كل من الجمعٌة 
«العامة والمجلس االقتصادي

(2)
 . 

 اشؤنه االجتماعًو االقتصادي بالمجلس العامة ةالجمعٌ تربط التً العالقة عن ففضال  
 وحقها خاصة، دورة لعقد المجلس دعوة فً العامة الجمعٌة حق حٌث من األمن مجلس شؤن
 بتارٌخ العامة الجمعٌة المجلس ٌخطر كذلك ،أعماله جدول المجلس ٌضمنها بنود اقتراح فً

 االقتصادي المجلس أعمال على تشرؾ العامة الجمعٌة فإن أعماله بجدولو دوراته انعقاد
 : قطرٌ عن االجتماعًو

 .العامة للجمعٌة ٌرفعها التًو للمجلس السنوٌة التقارٌر مراجعة -
 .التابعة هٌباته وأ المجلس إلى القراراتو التوصٌات إصدار -

 هٌبات إلى قراراتها وأ توصٌاتها هتتج العامة الجمعٌة كانت إذا عما هنا لإتساوال  
 المجلس؟ طرٌق عن وأ مباشرة المجلس

                                                           
(1) Répertoire de la pratique des Nations, Vol 11 suppl. No 1, 1909, P.184 et s. 
(2) Qual. L, Ino. Les effets des résolutions des Nations Unies, LGDI 1967 p.   -    
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 سلكت العامة الجمعٌة أن لنا ٌتضح العامة الجمعٌة صٌاتوتو قرارات وبمراجعة  
 فً العامة الجمعٌة قررت فمثال للمجلس، التابعة الهٌبات إلى توصٌاتها توجٌه فً السبٌلٌن
السادسة دورتها

(1)
 المصٌر تقرٌر بحق خاصة مادة اإلنسان لحقوق الدولً العهد ٌشمل أن 

 فً العامة للجمعٌة ٌقدم أن اإلنسان حقوق جنةل إلى مباشرة العامة الجمعٌة وطلبت للشعوب
 الدورة نفس فً طلبتو المصٌر تقرٌر لمبدأ الدولً االحترام بشؤن توصٌات السابعة دورتها

 تقرٌر حق مسؤلة إلعطاء اللجنة إلى تعلٌماته ٌصدر أن االجتماعًو االقتصادي المجلس إلى
 نفس فً قرارٌن ومشروع للمادة عمشرو اللجنة أعدت وفعال أعمالها فً األولوٌة المصٌر

تعلٌق بدون العامة الجمعٌة إلى المجلس حولها وقد الموضوع
(2)

. 

 العلٌا السلطة العامة الجمعٌة اعتبار فً األمم عصبة عهد ٌساٌر المٌثاق أن والواقع  
 تنفٌذٌة سلطة العامة الجمعٌة أعطى المٌثاق أن إال ،االجتماعٌةو االقتصادٌة األمور فً
 إذا أنه وفرانسٌسك سان مإتمر فً كندا ومنها الدول بعض من رأى من هناك كنلو ٌةنهاب
 إعطاء لىع قادرة تكون أن ٌجب العلٌا، اإلدارة تكون أن العامة للجمعٌة حقٌقة ٌراد كان

 الكبرى الدول أن إال توصٌات، مجرد ال االجتماعًو االقتصادي لمجلسل وأوامر تعلٌمات
 لؼ من تمكنها رقابة علٌها لها ٌكن لم التً العامة الجمعٌة تقوٌة لفكرة تماما متحمسة تكن لم

 المجلس أن ٌعنً ال هذا أن توصٌات،إال كلمة بقٌت هذا وعلى تماما المجلس أٌدي
 فً المجلس إن العامة،بل الجمعٌة قرارات وأ توصٌات ٌراعً ال االجتماعًو االقتصادي

 .العامة الجمعٌة طلب على بناء قراراته فً النظر أعاد األحٌان من كثٌر

 لمنع الفرعٌة اللجنة لمستقبل عشر الثالثة دورته فً المجلس مناقشة بعد فمثال  

 إال 1591 أكتوبر فً دورتها انتهاء بعد اللجنة هذه عمل إنهاء قرر األقلٌات وحماٌة التمٌٌز

 الفرعٌة ةاللجن ٌخول أن المجلس إلى السادسة دورتها فً طلبت العامة الجمعٌة أن

 قراره عن المجلس رجع فعالو،1596 سنة فً انعقادها على والعمل أعمالها فً االستمرار

عملها فً الفرعٌة اللجنة استمرار وقرروا
 (3)

 ال األعمال بعض هناك فإن ذلك إلى باإلضافة،
 :وتتمثل فً العامة الجمعٌة موافقة بعد إال بها القٌام المجلس ٌستطٌع

 .اختصاصه فً تدخل مسابل عن اقاتاتف مشروعات إعداد -

.اختصاصه فً تدخل التً المسابل لدراسة دولٌة مإتمرات عقد إلى الدعوة -
(4)

 

المتحدة باألمم عالقتها لتنظٌم المتخصصة الوكاالت مع اتفاقات وضع -
(5)

 وتنسٌق 
 .الوكاالت هذه نشاط وجوه

  .ذلك إلٌه طلب ىمت المتخصصة الوكاالتو المتحدة األمم أعضاء إلى الخدمات تقدٌم -
 .الدولٌة العدل محكمة من إفتاء طلب -

                                                           
 (.6)دورة  545معٌة العامة رقم راجع قرار الج (1)

(2) 
Repertory Of Practice Of U.N. Organs, Volume III Articles 55-72 Of The Charter New 

York 1955 , P. 174 
 ( .14)دورة  443راجع قرار المجلس االقتصادي واالجتماعً رقم  (3)
 من المٌثاق 62أنظر الفقرة الرابعة من المادة  (4)
 من المٌثاق 63لفقرة األولى من المادة أنظر ا (5)
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 االجتماعًو االقتصادي المجلس على ؾاإلشرا فً سلطتها العامة الجمعٌة وتباشر  
 واإلنسانٌة االجتماعٌة المالٌة،، االقتصادٌة لجانها طرٌق عن ذكره السالؾ والنح على

 تقارٌر والمٌزانٌة اإلدارٌة للشإون ارٌةاالستش اللجنة وتناقش والمٌزانٌة واإلدارٌة والثقافٌة
 .والمٌزانٌة اإلدارٌة اللجنة إلى تقدٌمها قبل العام لألمٌن السنوٌة المٌزانٌة

 المجلس أعمال على ؾاإلشرا فً الثالث اللجان هذه تصادفها التً للصعوبة ونظرا  
 إلى وٌدع حاقترا ظهر فإنه المتخصصة والوكاالت هٌباته ولجان االجتماعًو االقتصادي

 خاصة خبرة وأكثر أصؽر هٌبات إلى المختلفة االتفاقات مسابل تحٌل العامة الجمعٌة أن
   .ولجانه االجتماعًو االقتصادي المجلس

 إشراكا االجتماعٌةو االقتصادٌة الشإون على العامة الجمعٌة إشراؾ فً أن شك وال  
 .األمور هذه رٌرتق فً العامة الجمعٌة فً الممثلة األعضاء الدول لجمٌع

 االقتصادٌة الشإون على إشرافها فً العامة الجمعٌة تجربة أظهرت وقد  

 متؤثرة أنها إال اإلنسانٌة النواحً من الكبرى الدول تحمس ،1596 سنة منذ االجتماعٌةو

 المتحدة األمم مقاصد أؼفل الذي الطوٌل الروتٌن وأوجد التنظٌم إلى أساء مما سٌاسٌة بمٌول
 .األساسٌة

 األمنبمجلس  مجلسعالقة ال :الفرع الثانً

 االقتصادي بالتعاون الخاصان المٌثاق من العاشرو التاسع الفصالن ٌشر لم  
واحدة مرة إال األمن مجلس إلى االجتماعًو

(1)
 االقتصادي المجلس على توجب ،

 .بٌانات من ٌطلب بما األمن مجلس ٌمد أن االجتماعًو

 التً األحكام بعض إجراءاته البحة ضمن االجتماعًو االقتصادي المجلس أن إال  
 المجلس دعوة األمن لمجلس ٌحق األحكام هذه ظل وفً المجلسٌن بٌن الروابط توثق

 جدول فً بنود اقتراح أٌضا األمن لمجلس وٌحق خاصة دورة لعقد االجتماعًو االقتصادي
 ربٌس االجتماعًو ياالقتصاد المجلس ٌخطر كما االجتماعًو االقتصادي المجلس أعمال
 .أعماله بجداولو دوراته انعقاد تارٌخ األمن مجلس

 أحكاما الفنٌة لجانه إجراءات البحة االجتماعًو االقتصادي المجلس ضمن كما  
 .اللجان هذه أعمال جداول إلى األمن مجلس ٌقترحه بند أي إضافة توجب

 المتخصصة كاالتالو مع االتفاقات فً االجتماعًو االقتصادي المجلس راعىو  
 مع تمشٌا وذلك األمن، مجلس ٌطلبها التً والمساعدات المعلومات الوكاالت هذه تقدٌم تنظٌم
 للمادة ووفقا األمن لمجلس االجتماعًو االقتصادي المجلس معونة مثلةأ ومن المٌثاق، أحكام
 11 ففً كورٌا لىإ العون تقدٌم فً االجتماعًو االقتصادي المجلس إسهام المٌثاق من 69

                                                           
 .من المٌثاق 69المادة - (1)
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 االقتصادي المجلس عون وطلب كورٌا إلى المساعدة تقدٌم األمن مجلس قرر 1591 وٌولٌ

 دورته فً هذا األمن مجلس قرار فً االجتماعًو االقتصادي المجلس ونظر االجتماعًو
 كورٌا إلى المساعدات لتقدٌم األمن مجلس لطلب فٌه استجاب قرارا اتخذو عشر الحادٌة

 األعضاء الدولو المتحدة لألمم التابعة الهٌباتو المتخصص تالوكاال معاونة طلبو
  .األمن مجلس طلب لتنفٌذ الحكومٌة ؼٌر المنظماتو العام األمٌنو

 عالقة المجلس بالفروع االخرى لألمم المتحدة :الفرع الثالث

 االستعانة فً الحق الوصاٌة لمجلس المٌثاق ٌعطً : الوصاٌةعالقة المجلس بمجلس  :اوال

 منها كل ٌخص ما كل فً المتخصصة بالوكاالتو االجتماعًو االقتصادي لمجلسبا
 بعض شملت االجتماعًو االقتصادي المجلس إجراءات البحة أن الشإون،كما من

 مجلس ربٌس حق األحكام هذه تتضمنو ،الوصاٌة بمجلس عالقته تنظم التً األحكام
 االقتصادي لمجلسا مداوالت فً التصوٌت حق بدون االشتراك فً الوصاٌة

الوصاٌة بمجلس خاصة صلة لها مسؤلة أي فً االجتماعًو
(1)

 المجلس على أن كما، 
 بشرط الوصاٌة مجلس طلب على بناء خاصة دورة ٌعقد أن االجتماعًو االقتصادي

 المجلس أعمال جدول فً بنود اقتراح حق الوصاٌة ولمجلس العامة، الجمعٌة موافقة
 ربٌس بإخطار واالجتماعً االقتصادي المجلس ٌقوم اكم ،االجتماعًو االقتصادي

 موضوع دراسة فٌها تعاونا التً المسابل ومن دوراته، انعقاد بتارٌخ الوصاٌة مجلس
 .الوصاٌة تحت الموضوعة البالد سكان

 موافقة بعد االجتماعًو االقتصادي للمجلس: الدولٌة العدل عالقة المجلس بمحكمة :ثانٌا

 من علٌه ٌعرض فٌما فتوى الدولٌة العدل محكمة من ٌطلب أن فً قالح العامة الجمعٌة
.أعماله نطاق فً الداخلة القانونٌة المسابل

(2) 
 أن فً الحق الدولٌة العدل لمحكمة أن كما

 المعلومات االجتماعًو االقتصادي المجلس بٌنها منو العامة الدولٌة الهٌبات من تطلب
 .أمامها تنظر التً بالقضاٌا المتعلقة

 التً األعمال بكافة المتحدة لألمم العامة األمانة تقوم : العامة ألمانةبا عالقة المجلس :ثالثا

 الجتماعات التحضٌر العام األمٌن وٌتولى ،االجتماعًو االقتصادي المجلس إلٌها ٌوكلها
 ٌكفٌه ما االجتماعًو االقتصادي للمجلس ٌعٌن كما، االجتماعًو االقتصادي المجلس

 المجلس أعمال جدول فً بنود اقتراح حق العام ولألمٌن ،دابم وجه على نفٌالموظ من
 المجلس مع باالشتراك كبٌر بدور العام األمٌن ٌقومو االجتماعًو االقتصادي
 من كثٌر ففً المتخصصة الوكاالت نشاط وجوه تنسٌق فً االجتماعًو االقتصادي

 العام األمٌن من االجتماعًو االقتصادي المجلس وأ العامة الجمعٌة تطلب األحٌان
 .المتخصصة الوكاالت مع التعاونو للتنسٌق المناسبة الخطوات اتخاذ

                                                           
 من البحة إجراءات المجلس االقتصادي واالجتماعً 77المادة  (1)
 الفقرة الثانٌة 96المادة  (2)
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 المتخصصة للوكاالتٌن التنفٌذٌ الرإساء مع ٌشترك العام األمٌن أن عن فضال هذا  
 الخاصة الفنٌةو اإلدارٌة النواحً لتنسٌق الفنٌة المساعدة مجلسو الفنٌة المساعدة لجنة فً

 .المتحدة لألمم الفنٌة المعونة ببرامج

هذا التنوع فً العالقات ٌساعد كثٌرا المجلس االقتصادي واالجتماعً فً لعب دورا   
األمم المتحدة من اجل  هٌبة محورٌا قً التنسٌق بٌن مختلؾ األطراؾ الفاعلة على مستوى

 .إلرسابهالذي تسعى هذه األخٌرة  وضع قواعد للنظام االقتصادي الدولً
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 المبحث الرابع

 نشاط المجلس االقتصادي واالجتماعً

كما سبق وان تعرضنا  إطارهرؼم الوضع الهٌكلً والقانونً الذي ٌعمل المجلس فً   
 أعضاءقراراته فً مواجهة  إلزامٌةله فً المبحث السابق السٌما تشكٌلة المجلس ومدى 

قواعد النظام االقتصادي  إلقراربٌل العمل المجتمع الدولً خاصة الدول الكبرى منها فً س
جهدا لتكرٌس دوره فً القٌام بنشاطات النجاز المهام المكلؾ  وٌؤللم  األخٌرالدولً فان هذا 

 :وسنتعرض لهذه النشاطات واالنجازات من خالل أربعة مطالب فٌما ٌلًبها 

 انجازات المجلس فً المجال االقتصادي واالجتماعً : المطلب األول
                                                     قللتنسٌانجازات المجلس كجهاز وظابؾ و : مطلب الثانًال

        االقتصادي واالجتماعً تقٌٌم انجازات المجلس : المطلب الثالث
  المجلس.رقابة عمل  آلٌات : المطلب الرابع

قواعد لنظام اقتصادي  فً نشاطه من اجل إرساء حٌث لعب المجلس دورا هاما  
عن قطاع من العمل االقتصادي  كمسبولوسنتعرض لهذه اإلنجازات سواء بصفته  ،دولً

بٌن مختلؾ الهٌبات  بصفته كجهاز للتنسٌق وواالجتماعً داخل نظام األمم المتحدة أ
ه االنجازات والتعرض آللٌات رقابة عمله ونشاطه حتى نفهم ذوالمنظمات الدولٌة ثم نقٌم ه

  وذلك كما ٌلً: المنتظر منه فً إطار األهداؾ التً سطرها وعة عمله وما هطبٌ

 المطلب األول

االقتصادي واالجتماعًفً المجال إنجازات المجلس 
(1) 

سنتعرض فً هذا المطلب لنشؤة المجلس وانجازاته منذ بداٌته وفً مختلؾ مراحل   
 :نشاطه وذلك فً فروع ثالثة كما ٌلً

 االقتصادي واالجتماعًة نشأة المجلس مرحل :الفرع االول 

مع انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة وإنشاء منظمة األمم المتحدة كانت فكرة التوسع فً   
 وواضعالتنظٌم الدولً فً الشإون االقتصادٌة واالجتماعٌة من أهم األفكار التً أهتم بها 

اعً كجهاز دابم وربٌسً من االجتمإنشاء المجلس االقتصادي و مٌثاق األمم المتحدة، وكان
أجهزة األمم المتحدة قابما على أساس تحقٌق تلك الؽاٌة المنشودة من إرساء قواعد التنظٌم 

 .ٌناالقتصادي واالجتماعً للمساهمة فً تحقٌق السلم واألمن الدولٌ

                                                           
 دور القدددددانون الددددددولً فدددددً النظدددددام االقتصدددددادي العدددددالمً الجدٌدددددد، محمدددددد عبدددددد السدددددتار كامدددددل نصدددددار، (1)

 .141. ص )المرجع السابق(،
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من المٌثاق بالدراسات  62وٌقوم المجلس االقتصادي واالجتماعً طبقا للمادة   

المشاكل الدولٌة فً أمور االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعلٌم الصحة وما والتقارٌر عن 
ا، وتعمل الوكاالت المتخصصة فً المجاالت المختلفة ؼٌر السٌاسٌة االقتصادٌة ـٌتصل به

واالجتماعٌة وما ٌتصل بها من الشإون
(1)

. 

به من االجتماعً وتدرج عدد أعضاوالمٌثاق على إنشاء المجلس االقتصادي  ونص  
والتوصٌة بؤن ٌضم جمٌع أعضاء األمم المتحدة وذلك لمناقشة  عضوا 54عضوا إلى  18

المشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة وتٌسٌر الحلول لها وٌعقد جلساته فٌما بٌن دورات الجمعٌة 
نشاطه بالتفصٌل فً مراحل الحقة.لمجلس والعامة وٌخضع إلشرافها وسنتعرض ل

(2)
 

 

عددا من اللجان والمجالس فً مجاالت حقوق اإلنسان والتجارة  وقد أنشؤ المجلس  
الدولٌة والسكان واإلحصاء وتعقد تلك اللجان دورات انعقاد سنوٌة وتخضع مباشرة للمجلس 

االقتصادي واالجتماعً.
 (3)

 

وقد بلػ عدد تلك اللجان ستة لجان فً المسابل االقتصادٌة واإلنسانٌة واالجتماعٌة   
 والثقافٌة.

وذلك باإلضافة إلى الوكاالت المتخصصة التً تنشؤ بمقتضى اتفاق بٌن الحكومات   
وتضطلع بمقتضى نظمها األساسٌة بتبعات دولٌة واسعة فً االقتصاد واالجتماع والصحة 

عقدها المجلس ٌوما ٌتصل بها، وٌوصل بٌنها وبٌن األمم المتحدة بموجب اتفاقٌات دولٌة 
الوكاالت االقتصادي واالجتماعً مع تلك

(4)
. 

ومن تلك الوكاالت المتخصصة منظمة العمل الدولٌة  
(5)

التً حلت محل مكتب العمل  
ومنظمة الطاقة  ،الدولً، وصندوق النقد الدولً، والبنك الدولً، ومنظمة الصحة العالمٌة

 الذرٌة، ومنظمة الطٌران المدنً الدولً.

إلقلٌمٌة التً أنشؤها المجلس وٌدخل فً هذا التعداد أٌضا األجهزة االقتصادٌة ا  
 من مٌثاق األمم المتحدة وهً: 68االقتصادي واالجتماعً بموجب نص المادة 

بموجب قرار المجلس االقتصادي  ECLAاللجنة االقتصادٌة ألمرٌكا الالتٌنٌة  -

 (.2:59)الدورة السادسة فٌفري  49واالجتماعً رقم 

                                                           
 من مٌثاق األمم المتحدة 57المادة  (1)

(2) Grigory, I. Tunikin, the legal nature of the United Nations, R.C.A.D.I., .tome 109, 1966 

III, PP.01-   
(3) Heirlorn, Les sources du Droit International, R.C.A.D.I., 1926. Tome II, p.11. 

 األمم المتحدة من مٌثاق 57المادة  (4)
دار النهضة  ،)منظمة االمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة(قانون المنظمات الدولٌة محمد عبد الرحمان الدسوقً،  (5)

 .236 .ص ،    العربٌة، القاهرة 
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بموجب قرار المجلس االقتصادي  ECAFEاللجنة االقتصادٌة ألسٌا والشرق األدنى  -

 (.2:58)الدورة السادسة فٌفري  48واالجتماعً رقـم 

بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعً رقم  ECAاللجنة االقتصادٌة إلفرٌقٌا  -

 (.2:58)الدورة السادسة مارس  47

وتمارس نشاطها فً المجال االقتصادي على مستوى إقلٌمً كمنظمات اقتصادٌة   
ٌة عامة االختصاص، باإلضافة إلى ذلك العدٌد من منظمات مناطق التجارة الحرة إقلٌم

 )الجات(. االتفاقٌة العامة للتجارة والتعرٌفات الجمركٌة والتعرٌفات التجارٌة مثل

نشاطات المجلس متؤثرة إلى حد كبٌر بنمط تكوٌن العضوٌة داخله، ففً  كانت  
الدول المتقدمة داخل المجلس ٌفوق النسبة  السنوات األولى لعمل المجلس كان تمثٌل

وقد ترتب على ذلك تؤثر أعمال ، الفعلٌة فً منظمة األمم المتحدة ألعدادهاالمخصصة 
وكانت محل نقاشاته المسابل المتعلقة بمٌزان  ،المجلس بمواقؾ واتجاهات هذه الدول

ى، وكانت تناقش هذه المدفوعات واستقرار النقد والتضخم وأزمة الدوالر وقضاٌا مالٌة أخر
المسابل وفقا للمصالح المباشرة لهذه الدول وتطرح لها الحلول بما ٌتفق ومذاهبهم 

 االقتصادٌة واالجتماعٌة.

 مرحلة الحرب الباردة  : الفرع الثانً

اشتداد الحرب الباردة بٌن المعسكرٌن الشرقً والؽربً كان أكثر من نصؾ  ابان  
قٌم دون نتٌجة، وسٌطر على المجلس قضاٌا معٌنة كمزاٌا وقت المجلس ٌضٌع فً الجدل الع

ً ف وحرٌة المعلومات ودور االتحادات التجارٌة ،القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص
 الدول الشٌوعٌة، وبرز الخالؾ اإلٌدٌولوجً فً المناقشات.

وابتداء من منتصؾ الخمسٌنات بدأ نمط تركٌب العضوٌة ٌتؽٌر لصالح الدول   
وعٌة والدول النامٌة، مما ترتب علٌه ضؽوط لزٌادة تقدٌم مساعدات مالٌة أكثر للدول الشٌ

ٌت المجلس كمنبر للدعاٌة إلقامة ٌولتطوٌر التجـارة طبقا لشروطهم، واستخدم السوف ،النامٌة
مإتمر األمم المتحدة منظمة عالمٌة للتعاون التجاري وظلوا ٌدافعون عن ذلك حتى مجًء 

 .1964سنة  ٌةللتجارة والتنم

 مرحلة هٌمنة الدول النامٌة   : الفرع الثالث

للتدفق الجماعً للدول اإلفرٌقٌة واألسٌوٌة إلى  ابتداء من منتصؾ الستٌنات ونتٌجة  
، تحول اهتمام المنظمة 1965األمم المتحدة وما ترتب عنه من توسٌع عضوٌة المجلس سنة 

وبدأ اهتمام المجلس ٌتحول من ، دول المتخلفةالدولٌة بصفة عامة إلى التركٌز على تنمٌة ال
العناٌة بالعالقات االقتصادٌة للدول المتقدمة صناعٌا إلى مراعاة متطلبات التنمٌة فً دول 
العالم الثالث وتمثل ذلك فً سٌطرة القضاٌا المتعلقة بالمساعدة الفنٌة والتنمٌة االقتصادٌة 
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العدٌد من األجهزة الفنٌة المعنٌة بتقدٌم قروض  باإلضافة إلى أن المجلس أنشؤ ،للدول النامٌة
ومساعدات تموٌل التنمٌة االقتصادٌة فً دول العالم الثالث.

(1)
 

وبناء على تقرٌر مقدم من األمٌن العام فً النصؾ األول من الستٌنات ٌتضمن   
ضرورة النظر إلى التنمٌة على أنها عملٌة متكاملة سٌاسٌا واقتصادٌا واجتماعٌا أعطى 
المجلس األولوٌة لتطوٌر التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للدول المتخلفة كهدؾ فً صٌاؼة 

 وعمل البرامج.

وقد حدد المجلس ست أولوٌات ٌنبؽً على أجهزة ووكاالت األمم المتحدة أن تراعٌها   
 فً هذا الصدد:

 زٌادة إنتاج الؽذاء. -

تدرٌب ، ٌب اإلنتاج الصناعًزٌادة اإلنتاج فً مجاالت أخرى بخالؾ الؽذاء )كؤسال -
 .(الطاقة.، النقل، العمال والمدٌرٌن

 االقتصادي. رقٌة العمالة الكاملة واالستقرارت -
 اإلسراع بالرفاهٌة واألمن االجتماعً والصحة العامة. -

 تنمٌة العلوم والتعلٌم. -
 ترقٌة وتعزٌز حقوق اإلنسان. -

 وجاءت إنجازاته فً ضوء هذه األولوٌات كما ٌلً:

طلب المجلس من اللجنة االجتماعٌة عمل  1962فً سنة : الرفاهٌة االجتماعٌة : اوال

توصٌات من أجل برنامج للعمل الموحد فً المجال االجتماعً وخاصة فٌما ٌتعلق 
ة ــبقٌاس مستوٌات المعٌشة فً الدول المتخلفة وتعزٌز األسر ونشاطات رفاهٌ

ن التقرٌر نظري ٌفتقر إلى ل، وبعد النظر فً تقرٌر اللجنة وجد المجلس أــالطف
مجموعتٌن صؽٌرتٌن  والناحٌة العملٌة، ولذلك طلب من األمٌن العام أن ٌعد مجموعة أ

ة ـة واالجتماعٌــاكل االقتصادٌــدون المشــــتات الكبار ـــمن ممثلً الحكوم
وممثلٌن ألمانات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة المعنٌة، لتخطٌط  ،ةــالمتشابه

وأصدر المجلس قرارا حول هذا الموضوع تضمن قابمة  ،مقترحات عمل دقٌقة
 باألهداؾ االجتماعٌة الربٌسٌة:

 تحسٌن الصحة والتؽذٌة بزٌادة إمدادات الؽذاء. -ا
 تعزٌز الخدمات الصحٌة الوطنٌة. -ب
 تقوٌة خدمات رفاهٌة الطفل واألسرة الوطنٌة. -ج
 ن االجتماعً.إدخال وتوسٌع وتحسٌن األمن االجتماعً وإجراءات الضما -د
فً حاجة إلى رعاٌة  هً تنمٌة وتوسٌع خدمات رفاهٌة المجموعات التً -ه

 خاصة.

                                                           
(1) Charles Rousseau, le Droit International Public, T2, Ed. Siréy , Paris 1974, p.      
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 برامج تعلٌم أساسٌة قوٌة وتوصٌل التعلٌم إلى الجماهٌر العرٌضة. -و
 بالنسبة للجماعات ذات الدخل المنخفض. السٌماتطوٌر اإلنفاق و -ز
 رٌب القوة البشرٌة.تحسٌن فرصة العمالة ومستوٌات العمل وخدمات تد  -ح

وظلت هذه األهداؾ الواسعة تتكرر أثناء مناقشات المجلس الذي اتخذ سٌال من   
القرارات حول هذا الموضوع، ولكن بسبب النطاق الواسع للقطاع االجتماعً لم ٌتمخض 

العمل الموحد فً هذا المجال عن مشروعات تنفٌذٌة عملٌة تدار بطرٌقة مشتركة.
(1)

 

جعل المجلس من التنمٌة الرٌفٌة أحد قطاعات العمل التً ٌنبؽً  :الرٌفٌة التنمٌة :ثانٌا
أطلق المجلس  1966التركٌز علٌها فً إطار تحقٌق تنمٌة العالم الثالث، ففً سنة 

اسم لجنة التنمٌة االجتماعٌة على اللجنة االجتماعٌة، وعهد إلى اللجنة الجدٌدة متابعة 
التنمٌة بالتعاون مع لجنة تخطٌط التنمٌة آخذة  عمله فً مجال المشاركة الشعبٌة فً

 فً اعتبارها الحاجة إلى إصالح وإعادة توجٌه اإلدارة العامة لهذا الؽرض.

وافق المجلس على إنشاء لجنة دابمة لإلسكان  1962فً سنة  :التمدن واإلسكان :ثالثا

 ةــوحضرٌة ـــات رٌفٌــان وماله من تشعبوالبناء والتخطٌط بالنظر إلى أهمٌة اإلسك
وعهد إلى اللجنة مناقشة الطرق التً ٌمكن بها توجٌه موارد األمم المتحدة للنهوض 
باإلسكان، وإعداد بٌان دقٌق بالخبرة والنتابج المنجزة، كً تعمل كمرشد سٌاسات 

إال أن النتابج كانت هزٌلة ، فً الدول النامٌة السٌماحول اإلسكان والبناء والتخطٌط 
اعتمد المجلس مجموعة من االقتراحات من أجل  1969فً سنة و ،بعد أربع سنوات

العمل الموحد حول التحضٌر داعٌا األمم المتحدة واللجان االقتصادٌة اإلقلٌمٌة 
والوكاالت المتخصصة )كمنظمة العمل والصحة والٌونسكو( إلى تعزٌز عملها فً 

وتقٌم  ،وموصٌا أن تضع الحكومات سٌاسات قومٌة حول التحضر ،هذا المجال
مراكز قومٌة للبحث والتقٌٌم، وعقدت األمم المتحدة حلقات بحث عدٌدة حول 

 الجوانب المختلفة للتمدن قادتها اللجان اإلقلٌمٌة.

فً أوابل الستٌنات طالب المجلس األمٌن العام بإنشاء مركز  :تنمٌة الموارد المابٌة :رابعا

هدؾ تقسٌم العمل بٌن األمم المتحدة لتنمٌة الموارد المابٌة فً أمانة األمم المتحدة ب
 وبٌن الوكاالت المتخصصة المعنٌة فً هذا المجال.

ولما اعتبرت الوكاالت أن ذلك تعدٌا من قبل األمم المتحدة على صالحٌاتها، فقد   
على مقترحات األمٌن العام فً  1964وافق المجلس واللجنة اإلدارٌة للتنسٌق سنة 

 هذا الصدد وهً:

 كز فً قسم النقل والموارد فً إدارة الشإون االقتصادٌة واالجتماعٌة.دمج المر -ا
 عقد اجتماع مشترك فٌما بٌن المنظمات المعنٌة للتنسٌق فً هذا المجال. -ب

                                                           
(1) Charles Rousseau, (OP. CIT.), P.95. 
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وهذا ٌدل على افتقاد المجلس للدور القٌادي داخل نظام األمم المتحدة وعدم ثقة   
 الوكاالت المتخصصة فً قٌام المجلس بهذا الدور.

وإذا كانت األمم المتحدة قد بدأت تحت قٌادتها مشروعا طوٌل المدى تمثل فً تطوٌر   
حوض نهر )المٌكونج األدنى( فً جنوب شرق أسٌا، لالستفادة من طاقته الهابلة المعطلة 
فإن دور المجلس االقتصادي واالجتماعً نفسه فً هذا المشروع كان دورا ثانوٌا، انحصر 

والشرق األقصى فً مساعٌها لتحقٌق  آلسٌااللجنة االقتصادٌة إلى حد كبٌر فً تشجٌع 
المشروع.

(1)
 

منذ بداٌة الستٌنات أبدى المجلس بناء على طلب الجمعٌة  :تنمٌة الموارد البشرٌة :خامسا

ة منهج ـالعامة اهتماما متزاٌدا فً تنشٌط وكاالت أسرة األمم المتحدة على صٌاؼ
واتخذ ، ةـالزمة للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌمتكامل لتطوٌر الموارد البشرٌة ال

العدٌد من القرارات التً تستهدؾ تكثٌؾ العمل الموحد بواسطة منظمات أسرة األمم 
المتحدة بخصوص تدرٌب الموظفٌن الالزمٌن للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للدول 

صعوبة النامٌة، إال أن إنجاز المجلس فً هذا الخصوص جاء محدودا فً ضوء 
حصر اإلسهامات المختلفة من قبل مختلؾ وكاالت وأجهزة األمم المتحدة فً هذا 

 المجال. 

تقـدم األمم المتحدة معوناتها لعملٌات التنمٌة  :مساعدات التنمٌة للدول النامٌة :سادسا
 االقتصادٌة للدول النامٌة لمختلؾ الوسابل وذلك كما ٌلً:

أنشا )البرنامج الموسع للمعونة الفنٌة( سنة  :فً مجال تقدٌم المعونة الفنٌة -ا
أوت  5فً  222طبقا لقراري المجلس االقتصادي واالجتماعً رقم  1949

وقد تم إعداد ، (1949نوفمبر  16فً  304، والجمعٌة العامة )رقم 1949سنة 

البرنامج من قبل األمٌن العام بالتشاور مع الوكاالت المتخصصة وذلك بهدؾ 
لمنفذة فً إطار األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة وتزوٌدها تنسٌق البرامج ا

 بمصدر إضافً للتموٌل فً شكل صندوق تطوعً ٌمول من خارج المٌزانٌة
وقد أنشؤ المجلس بمقتضى القرار جهاز المساعدة الفنٌة الذي تكون من 
المدٌرٌن العاملٌن للمنظمات المشاركة )األمم المتحدة ومنظمة العمل الدولٌة 
ومنظمة األؼذٌة والٌونسكو(، بهدؾ صٌاؼة البرامج فً مجال المعونة الفنٌة 
ومتابعة تنفٌذها، كما أنشؤ المجلس طبقا لذات القرار اللجنة الدابمة للمساعدة 
الفنٌة مكونة من أعضاء المجلس وتنعقد فً أثناء عدم انعقاد المجلس بهدؾ 

تقٌٌم النتابج المحققةفحص البرامج المقدمة من جهاز المساعدة الفنٌة و
(2)

. 

فً مجال تموٌل عملٌة التنمٌة: إلى جانب مشكلة المعونة الفنٌة توجد مشكلة -ب
أي رأس  ،نامٌةدول الالأكثر عمومٌة هً مشكلة تموٌل التنمٌة االقتصادٌة فً 

                                                           
(1) Charles Rousseau, (OP.CIT.), P.97. 

(2)
 Charles Chaumont, l’ ONU que sais je? Presse Universitaire de France, paris 1977, P99-
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المال الالزم للتنمٌة، ولم ٌفلح المجلس فً هذا اإلطار إلى حد كبٌر، وأن كان 
كلفت الجمعٌة  1952إدراك دقٌق لحقٌقة المشكلة، ففً سنة  عمله قد كشؾ عن

العامة المجلس بدراسة إمكانٌة إنشاء صندوق خاص، ٌهدؾ لتزوٌد الدول 
النامٌة بقروض طوٌلة المدى، وبؤسعار فابدة منخفضة على أن ٌمول من الدول 

ء سنوات قدم المجلس إلى الجمعٌة العامة تقرٌرا بصدد إنشا 3وبعد ، الصناعٌة

صندوق خاص لألمم المتحدة للتنمٌة االقتصادٌة تضـمن عددا من التوصٌات 
 المحددة بخصوص إنشاء هذا الصندوق.

حدث  1957وفً الدورة الرابعة والعشرٌن للمجلس االقتصادي واالجتماعً سنة   

ٌة وذلك عندما قرر المجلس بؤؼلب، االنقسام الرسمً األول بٌن الدول النامٌة والدول المتقدمة
إحدى عشرة صوتا ضد ثالث أصوات، أن ٌوصى الجمعٌة العامة بإقامة صندوق خاص 

وفً نفس العام توصلت الجمعٌة العامة إلى قرار توفٌقً ، لألمم المتحدة للتنمٌة االقتصادٌة
إال أن الدول النامٌة كانت ترى فً ذلك ترتٌبا مإقتا  ،قبل فٌه مبدأ إقامة صندوق خاص

ة، أما ـى أن ٌتم إنشاء صندوق األمم المتحدة الخاصة للتنمٌة االقتصادٌومرحلة انتقالٌة إل
المساهمون الربٌسٌون فقد رأوا أن ٌقصر الصندوق نشاطه على المجاالت التً تمهد 
لمشروعات االستثمار، وقد ساد الرأي األخٌر عندما اتخذ قرار الصندوق الخاص سنة 

دة، ـة لألمم المتحـً للتنمٌــق رأسمالدوـ، واستمر النقاش حول الحاجة إلى صن1958

ورفضت الدول النامٌة قبول تعدٌل ٌتضمن تؽٌٌر تعبٌر )صندوق التنمٌة الرأسمالً لألمم 
 المتحدة( إلى صندوق رأسمالً للتنمٌة فً إطار األمم المتحدة.

وسبب الرد أن الصٌاؼة الثانٌة قد تسمح للصندوق أن ٌخضع لمسإولٌة البنك الدولً   
 من العمل فً ظل سلطة الجمعٌة العامة حٌث ال ٌوجد إجراء التصوٌت الموزون. بدال

قررت الجمعٌة العامة من حٌث المبدأ إقامة صندوق رأسمالً  1960وفً سنة   
ان تضع  قررت الجمعٌة العامة آخر األمر 1966للتنمٌة تابع لألمم المتحدة، وفً سنة 

القرار األخٌر تؽٌبت بعض الدول المتقدمة فً قرارها السابق موضع التنفٌذ ولدى اتخاذ 
 ضد القرار. اآلخرحٌن صوت بعضها 

أن االفتقار إلى المواد المالٌة قد حال دون  1967إال أن الجمعٌة العام الحظت سنة   

وقررت أن توكل الوظابؾ المعهودة إلى المدٌر ، قٌام الصندوق بتنفٌذ المهام الموكلة إلٌه
وأن توكل وظابؾ الجهاز  ،مدٌر برنامج األمم المتحدة للتنمٌةاإلداري للصندوق إلى 

 التنفٌذي إلى مجلس محافظً البرنامج.

برنامج األمم المتحدة للتنمٌة-ج
(1)

نتٌجة لدمج البرنامج الموسع  1966: أنشا سنة 

للمعونة الفنٌة مع الصندوق الخاص لألمم المتحدة، بهدؾ تحقٌق درجة أكبر 

                                                           
للقاعدة الدولٌة دراسة فً الطبٌعة القانونٌة ( ،دور االمم المتحدة فً تنمٌة الشعوب االفرٌقٌةإبراهٌم أحمد خلٌفة،  (1)

 .107 .ص     دار الطباعة الجدٌدة، االسكندرٌة ، )للتنمٌة
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سهام المجلس فً صٌاؼة السٌاسات والسٌطرة على من المركزٌة وزٌادة إ
 عملٌات التنفٌذ.

ات ـل من اإلسهامــوقد أنشا البرنامج كصندوق تؤتً موارده بالكام  
فً ذات الوقت برنامج ٌمول من هذا الصندوق وٌتكون من  ووه، ةـاالختٌارٌ

رة إدا والمشروعات التً تنفذ من قبل األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة فه
عن اإلشراؾ الكامل على البرنامج، مع االعتماد على الوكاالت  مسبولة

المشاركة والمنفذة للجوانب الفنٌة للمشروعات، وواضح مما تقدم أن جمٌع 
التً ٌشرؾ علٌها فً مجال تقدٌم  واألجهزة والصنادٌق التً أنشؤها المجلس أ

وعٌة، األمر الذي مساعدات التنمٌة، تقوم جمٌعها على مبدأ اإلسهامات التط
ٌجعل إنجازات هذه الصنادٌق واألجهزة فً مجال التنمٌة رهنا بمدى استعداد 

 الدول المتقدمة لتقدٌم األرصدة الالزمة.

ترقٌة وتعزٌز حقوق اإلنسان : سابعا
(1) :

وتمثلت جهود المجلس فً هذا المجال مع لجنة 
 حقوق اإلنسان التابعة للمجلس فٌما ٌلً:

ات وتصرٌحات عامة مثل اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان الذي صٌاؼة إعالن -ا
 . 1948اعتمدته الجمعٌة العامة سنة 

صٌاؼة اتفاقٌات فً مجاالت أكثر تخصصا، مثل اتفاقٌة منع إبادة الجنس  -ب
واتفاقٌة حق  1957واتفاقٌة القضاء على العبودٌة سنة  1948البشرى سنة 

 . 1960اللجوء السٌاسً سنة 

مدى عشرة سنوات أبرمت اتفاقٌتان، إحداهما حول الحقوق السٌاسٌة  على -ج
ونص  ،وثانٌتهما حول الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ،والمدنٌة

 فٌها على إقامة لجان لدراسة ومتابعة التنفٌذ من قبل الحكومات المنظمة.

نظٌم مسابل صاغ المجلس مشروع اتفاق دولً لت، فً مجال حماٌة الالجبٌن  -د
 .1946الالجبٌن سنة 

ورؼم كل هذه الجهود التً بذلها المجلس فً إطار تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة   
إال أنها قد ، وتعزٌز احترام حقوق اإلنسان وإقرار قواعد لنظام اقتصادي دولً ،واالجتماعٌة

 الحقا.شابه قصور فً عدة جوانب سنتعرض لها 

 

 

                                                           
مراد جابر مبارك السعداوي، مصر مبدأ السٌادة فً ظل العولمة، رسالة لنٌل شهادة الدكتوراه فً القانون تحت إشراؾ  (1)

 .249ص. ، 2002عبد العزٌز محمد سرحان، جامعة عٌن شمس 
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 مطلب الثانًال

 قكجهاز للتنسٌ االقتصادي واالجتماعًالمجلس  وظائف وانجازات

على مستوى هٌبة األمم المتحدة كجهاز للتنسٌق  هوظابفونجازات المجلس سنتطرق إل    
 :ًهكما فروع  ثالثمن خالل وذلك 

 االقتصادي واالجتماعًالوظٌفة التنسٌقٌة للمجلس  :الفرع االول

ما ٌجعل من  ووه لناحٌة الوظٌفٌةا األمم المتحدة على الالمركزٌة منٌقوم نظام   
مشكلة التنسٌق داخل نظام األمم المتحدة مشكلة ربٌسٌة، وذلك بهدؾ تحقٌق التكامل بٌن 
مختلؾ أجهزة ومنظمات األمم المتحدة، وتكامل العناصر الوظٌفٌة المختلفة، وطبقا للمٌثاق 

المتحدة تحت سلطة  الجهاز الربٌسً فً القٌام بالتنسٌق داخل نظام األمموفإن المجلس ه
 وٌمكن إٌجاز إنجازات المجلس كجهاز للتنسٌق من ناحتٌن:  ،الجمعٌة العامة

 تنسٌق اإلدارة والمٌزانٌةوظٌفة  :الفرع الثانً

 ةـاالت المتخصصـطبقا للمٌثاق واتفاقات الوصل المبرمة بٌن األمم المتحدة والوك  
وتنسٌق النشاطات  ،ةـة باإلدارة والمٌزانٌـقابل المتعلـٌوجد جانبان للتنسٌق هما تنسٌق المس

الموضوعٌة، فالجمعٌة العامة طبقا للمٌثاق
(1)

تختص بفحص المٌزانٌات اإلدارٌة للوكاالت  
ة، والمجلس االقتصادي واالجتماعً ـالمتخصصة بقصد عمل توصٌات للوكاالت المعنٌ

طبقا للمٌثاق
(2)

التشاور معها وٌقدم ٌنسق وجوه نشاطات الوكاالت المتخصصة عن طرٌق  
ورؼم هذا التقسٌم الرسمً فإن  ،توصٌاته إلٌها وإلى الجمعٌة العامة وأعضاء األمم المتحدة

المجلس قام بدور فً عملٌة التنسٌق المتعلقة بمسابل اإلدارة والمٌزانٌة وذلك فً ضوء 
 عاملٌن:

وإن كانا مختلفٌن تنسٌق اإلدارة والمٌزانٌة وتنسٌق النشاطات الموضوعٌة  :العامل االول -
من حٌث الطبٌعة والؽرض فإنها ٌتطلبان شكال من المعالجة المشتركة والتعاون بٌن 

 األجهزة المعنٌة بتنسٌق هذٌن الجانبٌن.
 تزاٌد اهتمامات الجمعٌة العامة فً مجال حفظ السالم واألمن الدولٌٌن إن :العامل الثانً -

، جعلها تتجه إلى تخصٌص 1950نة خاصة منذ صدور قرار االتحاد من أجل السالم س

وقت قلٌل لتنسٌق المسابل المتعلقة باإلدارة والمٌزانٌة معتمدة فً ذلك على لجنتها 
وعلى المجلس االقتصادي واالجتماعً  ،االستشارٌة لشإون اإلدارة والمٌزانٌة من ناحٌة

 من ناحٌة أخرى.

فحص برامج ومن هنا نجد أن الجمعٌة العامة قد خولت المجلس اختصاص   
وإرسال نتابج ذلك إلى اللجنة االستشارٌة للمسابل اإلدارٌة والمتعلقة  ،الوكاالت المتخصصة

                                                           
 17/3المادة  (1)
 63/2دة الما (2)
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بالمٌزانٌة، لتكون تحت نظر الجمعٌة العامة عند دراستها للمسابل اإلدارٌة والمالٌة التً 
 تثٌرها برامج الوكاالت.

تعلقة بالمٌزانٌة فً إسهام المجلس فً تنسٌق المسابل اإلدارٌة والم ظهرولقد   
االهتمام بمشكلة )اقتصاد المٌزانٌة( منذ بداٌة عمله، ولكنه لم ٌظهر اهتماما كبٌرا بؤسالٌب 
التنسٌق المالً واإلداري، كما كانت المشاكل اإلدارٌة مصدر إزعاج للمجلس سواء فً 

 فً لجان دوراته.واجتماعاته العامة أ

فً معظمه إلى افتقاد أعضابه إلى الخبرة  وإدراكا من المجلس بؤن ذلك ربما ٌرجع  
فقد عهد  ،الالزمة بخصوص المسابل اإلدارٌة المتعلقة بؤجهزة ووكاالت المنظمة الدولٌة
 بمعالجة المسابل المتعلقة باإلدارة والمٌزانٌة إلى األجهزة االستشارٌة المساعدة له.

ستشاري للخدمة المدنٌة الجهاز اال ،، نشؤت اللجنة اإلدارٌة للتنسٌق1948وفً عام   

الدولٌة بهدؾ تقدٌم المشورة حول طرق ومعاٌٌر مشتركة للتجنٌد وشرط التوظٌؾ ونظام 
 التعٌٌنات وسن المعاش.

فً بداٌة الستٌنات وافقت اللجنة اإلدارٌة للتنسٌق على توسٌع نطاق صالحٌة و  
ى مبادرته الخاصة الجهاز االستشاري للخدمات المدنٌة الدولٌة، بحٌث ٌسمح له بناء عل

باستعراض وتقدٌم المشورة حول ظروؾ الخدمة وحول االختالؾ بٌن المنظمات فً تطبٌق 
 المعاٌٌر المشتركة.

وذلك فً  ،ومنذ أواخر الستٌنات تزاٌد دور المجلس فً تنسٌق اإلدارة والمٌزانٌة  
ى أن لها ضوء توسٌع اختصاصات لجنة البرنامج والتنسٌق التابعة للمجلس، فاللجنة تر

وذلك بقصد تحدٌد الحاجة إلى تقدٌم  ،االختصاص فً أن تعالج مسابل تتعلق بالمٌزانٌة
 موارد كافٌة للبرنامج.

فً  ،ومن هنا نجد اللجنة تشارك فً اللجنة االستشارٌة لشإون اإلدارة والمٌزانٌة  
خبراء من ال 1965التً أنشؤتها الجمعٌة العامة فً  14استعراض تنفٌذ توصٌات لجنة 

المتخصصٌن لدراسة مالٌات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة، كما تعالج التقارٌر 
 المقدمة من وحدة التفتٌش المشتركة.

وذلك ، وبادر المجلس بإدخال نظام المٌزانٌة البرنامجٌة والتخطٌط المتوسط المدى  
ومات من ممارسة بهدؾ تسهٌل تنسٌق البرامج بٌن منظمات األمم المتحدة، وتمكٌن الحك

رقابة فعالة على البرامج وتخطٌط إسهاماتها مقدما، إال أن دور المجلس فً تنسٌق المسابل 
  .اإلدارٌة والمتعلقة بالمٌزانٌة لم ٌكن مرضٌا بصفة عامة
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  تنسٌق البرامجوظٌفة   : الفرع الثالث 

مختلؾ  األول عن تنسٌق برامج ونشاطات المسبولٌعتبر المجلس طبقا للمٌثاق   
األجهزة والوكاالت التً تعمل فً نطاق نظام األمم المتحدة

(1)
ومن ثم فقد كان تنسٌق  ،

 م المتحدةالبرامج ٌشكل اهتماما ربٌسٌا بالنسبة لعمل المجلس منذ السنوات األولى لقٌام األم
 ولعملٌة تنسٌق البرامج التً ٌقوم بها المجلس هدفان ربٌسٌان:

 زةـة مختلؾ األجهـن أنشطـإنهاء االزدواجٌة والتداخل بٌٌتمثل فً  : الهدؾ األول -

 والوكاالت التً تشكل أسرة األمم المتحدة.
ٌتمثل فً وضع أولوٌات بهدؾ ضمان االستخدام األمثل للموارد المتاحة  : الهدؾ الثانً -

 والمحدودة.

ة بااللتزام وذلك بمطالبة األجهزة والوكاالت المختلف :إنهاء االزدواجٌة والتداخل : اوال
فً حالة اتخاذ أي منها قرار قد ٌإثر إلى حد كبٌر على  بإجراء مشاورات فٌما بٌنها

إال أن هذا اإلجراء لم ٌطبق نتٌجة لعدم قبوله رسمٌا ، ؼٌره من األجهزة والوكاالت
من قبل الجمعٌة العامة، والمإتمر الدولً للعمل واألجهزة التشرٌعٌة فً العدٌد من 

خصصة، إضافة إلى إلزام األجهزة والوكاالت بإرسال مشروعات الوكاالت المت
 اـبعضها البعض بهدؾ التعلٌق علٌه أمامبرامج العمل التً تضعها أمانات الوكاالت 

زمام المبادرة فً هذا الصدد فً الخمسٌنات، إال أن ذلك  ووقد قادت منظمة الٌونسك
قدر كبٌر من حاالت لم ٌكن من الممكن تجنب  بحٌثكان ٌتم فً وقت متؤخر 

االزدواجٌة والتداخل، وقد طالب المجلس بإدخال نظام المٌزانٌة البرنامجٌة والتخطٌط 
كما طالب بعض اللجان بالتحول  ،المتوسط المدى بهدؾ معالجة االزدواجٌة والتداخل

ورؼم ذلك فإن فعالٌة عمل المجلس  ،ًـق الموضوعـى التنسٌـً إلـمن التنسٌق اإلجراب
بفعل توسع الوكاالت المتخصصة فً تفسٌر  ،الصدد قد أصبحت محدودةفً هذا 

 ضــل البعـــا على مجاالت عمــإدي إلى افتبات بعضهـمما ٌ ،اختصاصاتها
 وبالتالً عرقله جهود المجلس فً تجنب حاالت التداخل واالزدواجٌة. ،رــــاألخ

قرارا  1950ة بعد مناقشات أثمرت ثالث سنوات اتخذ المجلس سن تحدٌد األولوٌات: : ثانٌا

تضمن ستة معاٌٌر لتحدٌد أولوٌات العمل الدولً بهدؾ ضمان االستخدام األمثل 
 وتمثلت هذه المعاٌٌر فٌما ٌلً:، للموارد المتاحة المحدودة

 االستعجال أي حالة وجود حاجة ملحة للقٌام بالعمل المقترح.معٌار  -ا

وافر الموظفٌن المإهلٌن بمعنى مدى ت ،للعملتٌسٌر اإلمكانات المتاحة معٌار  -ب
 أي مدى مالبمة الظروؾ محلٌا.

 النطاق، بمعنى تحدٌد عدد الدول، والسكان التً تستفٌد من المشروع.معٌار  -ج

                                                           
 من المٌثاق. 63/2المادة  (1)
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ممثال فً القٌام بالدراسات التمهٌدٌة األساسٌة وأخذ  ،اإلعداد والتنسٌقمعٌار  -د
 األعمال التً نفذت بالفعل فً االعتبار.

كانٌات التموٌل ودمج المشروع مع مشروعات أخرى فً نفس تحدٌد إم معٌار -ـه
 المجال.

ذول، وهل ـود المبـأي هل ٌحتمل أن تكون هامة بالنسبة للمجه، النتابجمعٌار  -و
ا مستكون الدول المعنٌة فً مركز ٌتٌح لها تنفٌذ النشاطات المقترحة دون

المتحدة وهل سٌدعم العمل المقترح المسعى الشامل لألمم  ،إشراؾ دولً
والوكاالت المتخصصة من أجل تطوٌر األهداؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة 

 المحددة فً المٌثاق.

ومن المالحظ أن المجلس فً أواخر الخمسٌنات قد ابتدع أسلوبا لتحدٌد أولوٌات   
ٌقوم على أن ترسل الوكاالت المتخصصة مقدما تقدٌرات حول نطاق واتجاهات  ،البرامج

وأنشؤ المجلس لجنة خاصة من  ،1964-1959مم المتحدة عن الفترة من وتكلفة برامج األ

وإعداد تقرٌر موحد فً هذا الصدد، ولم  ،خمسة أعضاء لجمع تقدٌرات مختلؾ الوكاالت
 ٌطبق هذا األسلوب لخوؾ الوكاالت من التدخل فً صالحٌاتها.

 االتـا بٌن الوكومن أهم األسالٌب التً عمل بها المجلس لترقٌة تنسٌق البرامج فٌم  
 ٌقوم على أساس العمل وفق خطة موحدة مشتركة. وأسلوب العمل الموحد وه

ولتزاٌد أهمٌة التكنولوجٌا والتخطٌط لعملٌة التنمٌة أقام المجلس اللجنة االستشارٌة  
(1)

 
وذلك عقب مإتمر األمم المتحدة حول العلم  ،لتطبٌق العلم والتكنولوجٌا على التنمٌة

وذلك بؽرض استعراض التقدم التكنولوجً وتطبٌقه على  ،بجنٌؾ 1963ا سنة والتكنولوجٌ

التنمٌة، وساهمت اللجنة فً ترقٌة وتوسٌع نشاطات نظام األمم المتحدة المتعلقة 
ورؼم ذلك خلقت هذه  ،بالتكنولوجٌا، وساهمت فً إعداد عقد األمم المتحدة الثانً للتنمٌة

 س.اللجنة بعض المشاكل عقدت مهمة المجل

لإلسهام فً صٌاؼة وتنفٌذ خطط  ،1965كما أنشؤ المجلس لجنة تخطٌط التنمٌة سنة   

التنمٌة، ودراسة وتقٌٌم برامج ونشاطات األمم المتحدة والوكاالت التً تنفذ مشروعات 
ة، وتحلٌل ـدول النامٌـة للــوخططا اقتصادٌة، ودراسة التقدم المنجز فً نقل المعرف

عملٌة التخطٌط ووضع البرامج، ولم تذهب هذه اللجنة بعٌدا أٌضا  االتجاهات الربٌسٌة فً
أهمها عدم قدرته على  ،للعوابق التً تسبب فٌها المجلس ،فً نشاطها وعرقلت مهامها

 ترجمة وظٌفته فً التنسٌق إلى وظٌفة فعالة فً دمج البرامج.

 

                                                           
الجزابر،  ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،)دراسة فً النظرٌة والتطبٌق(القانون الدولً للتنمٌة عمر إسماعٌل سعد هللا،  (1)

 .224 .ص ،    
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 الثالثالمطلب 

 االقتصادي واالجتماعً المجلس تقٌٌم انجازات

هدؾ من وراء إنشاء المجلس االقتصادي واالجتماعً لألمم المتحدة باعتباره كان ال  
تحقٌق األهداؾ االقتصادٌة المنصوص علٌها فً  والربٌسٌة لألمم المتحدة ه األجهزةأحد 

من المٌثاق. 55المادة 
(1)

 

أن المجلس لم ٌقم بالدور المؤمول منه فً التنسٌق والتوجٌه فً المٌدان  وٌبدلكن   
من خالل ثالث فروع كما ٌص هذه السلبٌات لخوٌمكن ت تصادي على هذا الخصوصاالق
 :ٌلً

 االقتصادي واالجتماعً بتوصٌات المجلس األعضاءالدول  إلزامعدم  :الفرع االول

عن طرٌق الدراسة والمفاوضات ، المجلس وظابفه تحت رعاٌة الجمعٌة العامة ٌباشر  
 وأعضاء، والى الجمعٌة العامة، ت المتخصصةالوكاال إلىالتوصٌات  وإصداروالتنسٌق 

 مجموعها. فًالمتحدة  األمم

 إالالقرارات الملزمة  إصداروقد قدمت بعض الدول مشارٌع لتخوٌل المجلس سلطة   
 قوبلت بالرفض. أنها

 أنالمجلس له  أنمادته الرابعة والستٌن من  فًتضمنه المٌثاق  الذيوحتى النص   
تمده  حتىوالوكاالت المتخصصة ما ٌلزم من الترتٌبات ، متحدةال األمم أعضاءٌضع مع 

 فًلتنفٌذ توصٌات الجمعٌة العامة  وأاتخذتها لتنفٌذ توصٌاته  التًبتقارٌر عن الخطوات 
 رـبتقدٌم هذه التقارٌ األعضاءالدول  إلزامٌتضمن  اختصاصه، ال فًشان المسابل الداخلة 

 ل بتنفٌذ هذه التوصٌات.فلٌس هناك ما ٌلزم هذه الدو وبالتالً

وٌرجع ذلك ، المتحدة لألمم االقتصاديالنظام  فًنقط الضعؾ  أهمهذه  أنوالواقع   
وتركٌز كل ، المٌثاق بالمسابل االقتصادٌة عند وضع المٌثاق واضعًعدم اهتمام  إلى

 .الدولً األمناالهتمام على مسابل 

بان تعهدت الدول بقبول  لدولً،ا باألمنتحاشت هذا الوضع فٌما ٌتعلق  أنهابدلٌل   
 وتنفٌذها. األمنقرارات مجلس 

 

 

                                                           
(1) 

Charles Albert Morand, Réflexions sur la nature juridique des recommandations 

internationales et des actes de planification, R.G.D.I.P – série 1970. 



127 

 

 واالجتماعً االقتصاديالمجلس  فًم التمثٌل العادل للدول النامٌة اعدان :الفرع الثانً

المجتمع الدولً  فً األؼلبٌةوتحول  العشرٌن،نهاٌة القرن  فًالتحوالت الدولٌة  إن  
على المنظمات الدولٌة وخصوصا  تؤثٌرهكون له ٌ أنكان من الالزم  النامٌة،لصالح الدول 

 فًمختلؾ المناطق  فًفالدول النامٌة  ،المتحدة لألمم االقتصادي واالجتماعً المجلس
 فًتبدى وجهه نظرها  أنالبد  االقتصاديبؽض النظر عن نظمها ودرجة نموها ، العالم

هذا المٌدان. فًٌتخذها المجلس  التً واإلجراءاتالمشاكل 
(1)

 

لتكون عونا  ،اإلقلٌمٌةاللجان  بإنشاءٌستعٌض عن هذا التمثٌل  أنقد حاول المجلس و  
بظروفها ومشاكلها االقتصادٌة لٌسهل علٌه اتخاذ  لإللماممختلؾ مناطق العالم  فًله 

 ها.هواجٌ التً االقتصادٌةمعالجة المشاكل  فًالناجحة  واإلجراءاتالسٌاسات 

 وتداخل اختصاص الوكاالت االقتصاديلبرامج التعاون  عدم كفاٌة الموارد :الفرع الثالث

شتى المٌادٌن وخصوصا  فًٌضعها المجلس لبرامجه  التً األهداؾال ٌمكن تحقٌق   
المساعدة المتوافرة لبرامج  األموالزالت  االالزمة، فماالقتصادٌة ما لم تتوفر لها الموارد 

 كاملة. أهدافهاتحقق  أن من ىادنمثال  الفنٌة

اشتراكها  على زٌادة -خاصة الدول المتقدمة منها  - األعضاءتعمل الدول  أن بد وال  
لتنفٌذ هذه البرامج  ةالالزمالمتحدة فً المجال االقتصادي لتوفٌر الموارد  األممفً برامج 

ها اتفضال عن ضرورة سداد اشتراك، المرجوة منها األهداؾوجه وتحقٌق  أكملعلى 
 المتحدة . ماألمفً مٌزانٌة  المتؤخرة

                  وجود تداخل فً اختصاصات شتى وكاالت المنظمة ولجانها ان كما  
العامة فً  األمانة إخفاقفضال عن  ،تكرار نظر القضاٌا فً مختلؾ اللجانمما نتج عنه 

 اآلراء.لتوافق  أساس إلىفً المساعدة على التوصل  األحٌانكثٌر من 

وال تتضمن الوثابق التً تعد فً هذا  عدٌدة،لمرات ولذلك تناقش نفس القضاٌا   
 فقط.الصدد سوى مالحظات وآراء ووجهات نظر الدول المناقشة 

 األسبابومن بٌن  ،فٌما ٌتعلق بفعالٌة هذه الهٌبات بلدان عدٌدة عن قلقها أعربتوقد   
 عمالاألوجداول ، تكرار المناقشات إلىالربٌسٌة للشكوى تداخل االختصاصات مما ٌإدي 

ما ٌإثر سلبا على المجلس فً القٌام بدوره  ووه ،المطولة وعملٌات التوثٌق الضخمة
  المتعلق بإرساء قواعد النظام االقتصادي الدولً.

 

 

                                                           
(1) Charles Albert, Morand, (OP.CIT ) 
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 المطلب الرابع

 االقتصادي واالجتماعً آلٌات رقابة عمل المجلس

صالح او إو حتى ٌإدي المجلس دوره كامال وبفاعلٌة ال بد من وضع الٌات لرقابة عمله    
تعدٌل ما لم ٌعد مناسبا وقد ظهرت بهذا الخصوص عدة اتجاهات واقتراحات سنعرض لها 

 :فً فروع ثالث كما ٌلً

  االقتصادي واالجتماعً ضرورة اصالح المجلس :الفرع االول

 األممالمجلس االقتصادي لٌإدي الدور المنوط به كما قرره مٌثاق  إصالح إن  
          .الدولًمسار النظام االقتصادي  إلصالحلى الطرٌق خطوة هامة ع والمتحدة ه

المتحدة عموما والمجلس االقتصادي خصوصا قدر  األمملقد حان الوقت لكً تولى   
من  أصبحتفٌها  األعضاءوان معظم الدول  السٌما، اإلنمابٌةاكبر من الفعالٌة فً المناحً 

.تقدمه البنٌوي ألجلناٌة به الع المزٌد من إلىالذي ٌحتاج  النامٌةبلدان ال
(1)

  

والبلدان  خاصة بٌن البلدان المتقدمة اآلراءالمزٌد من توافق  وٌستلزم ذلك منطقٌا  
فً الشإون  واالجتماعً ٌإدٌه المجلس االقتصادي أنٌنبؽً  الذي النامٌة فً شان الدور

كون عمله وفقا لٌ ،حتى نضمن وجود آلٌات فعالة لرقابة عمل المجلس االقتصادٌة الدولٌة
 ًـوإٌجاد نوع من التوازن بٌن مصالح مختلؾ أعضاء المجتمع الدول ،للظروؾ المستجدة

 .وفً سبٌل لعب دوره كمإسسة تسعى إلرساء قواعد لنظام اقتصادي دولً أكثر عدالة

 إهمالفقد ترتب على ، المجلس االقتصادي إلصالح أجرٌتدراسات عدٌدة  إن  
 أجهزة إلنشاء أؼلبٌتهانامٌة دول الالاستؽلت  أن المتحدة األممل داخ المسابل االقتصادٌة

 التً األجهزةتراكم عدد ضخم من  إلىذلك بالتدرٌج  وأدى المهمةوفروع ثانوٌة للقٌام بهذه 
 ٌتسم عملها بالبٌروقراطٌة الشدٌدة .

  االقتصادي واالجتماعً اتجاهات المجلس :الفرع الثانً 

ب كلها فً عدم مالبمة المجلس االقتصادي بشكله الحالً هناك ثالثة اتجاهات تص  
إرساء قواعد النظام االقتصادي  المتحدة فً األممللقٌام بالدور االقتصادي المطلوب من 

 : وقدمت حلوال لهذا اإلشكال وتمثلت فً ،الدولً

 65ٌبلػ حالٌا  فً المجلس والذي األعضاءطالب بتخفٌض عدد الدول  :األولاالتجاه  -

للقضاٌا العدٌدة المطروحة على  فعالة وأٌسمح بمناقشة مجدٌة  كبٌر العدد  ووه ،عضوا

    . أعمالهجدول 

                                                           
العلوم السٌاسٌة والدراسات السٌاسٌة،جامعة القاهرة،كلٌة االقتصاد ومركز البحوث  ،إصالح األمم المتحدة ،حسن نافعة (1)

1995. 
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 اءـدول األعضـالجهاز عام تمثل فٌه كل  إلىٌرى ضرورة تحوٌله  :الثانًالتجاه ا -

 االقتصادي.لها اختصاص ٌماثل اختصاص المجلس  اللجان التً وإلؽاء

 وإنما ،ٌهف األعضاء ٌرى فقط ضرورة تخفٌض عدد هذا االتجاه ال :االتجاه الثالث -

المسابل  فًالصالحٌات و" له من السلطات  اقتصادي"مجلس امن إلى تحوٌله 

األمن والسلم  بحفظالمسابل المتعلقة  فً األمناالقتصادٌة ما ٌعادل سلطات مجلس 

 .الدولً

 وبٌنما المطلوب ه اإلنقاذ،ما تكون بعملٌة  أشبه هً اآلنالجهود المبذولة حتى  إن  
 عملٌة.أهداؾ  وتصمٌما وتجهٌزا للسٌر بالقضاٌا االقتصادٌة نح أفضلوعاء جدٌد 

مقترحات كل من  فًجاء ، األخٌرة اآلونة فًكاتجاه برز  االقتصادي األمنومجلس   
وفى مقترحات مشروع دول ، المتحدة لألمملبحوث التنمٌة االقتصادٌة التابع  الدولًالمعهد 
خصوص هذه  فًقدمتها مجموعة الخمسة عشرة النامٌة  التًتلك  وأٌضاوربى االالشمال 
 المسالة.

نظر  إعادةالمتحدة ٌتطلب  األمم إصالحهناك اقتناع متزاٌد بان ، اقٌوفى هذا الس  
المتحدة الربٌسٌة، بحٌث ٌصبح  األمم أجهزةتوزٌع السلطات والصالحٌات على  فًشاملة 

مجال المحافظة على  فًالعاملة  لألجهزةالسلطات الممنوحة  هناك نوع من التوازن بٌن
 .من األجهزة فً مجاالت أخرى اماالقتصادٌة وؼٌره واألجهزة ،واألمن الدولًالسلم 

 أنٌمكن  ،االقتصادي واالجتماعًكبدٌل للمجلس  اقتصاديمجلس امن  إنشاء إن  
 األمموٌكون دافعا لهٌبة  ،ٌةللقضاٌا االقتصادٌة الدول التصدي فًانجاز اكبر  إلىٌإدى 

تعدٌال  األمر، وٌتطلب إلنجاح دورها فً إرساء قواعد للنظام االقتصادي الدولًالمتحدة 
داخل  االقتصادينفس المجال  فًتعمل  التًللفصلٌن التاسع والعاشر بحٌث ٌتم دمج اللجان 

 االقتصاديب ٌساعد على تفعٌل الجان ووه أعضابه، وتقلٌل عدد االقتصادي األمنمجلس 
للمنظمة الدولٌة.

(1)
 

عددا من المسابل منها العالقة مع الهٌبات  االقتصاديالمجلس  إلؽاءوسوؾ ٌثٌر   
فعلى سبٌل المثال  األثر، ةوان كانت قلٌل االقتصادي،تقدم تقارٌرها للمجلس  التً األخرى

مع تجاهل  ،تلقى التقارٌر فًظلت لجنة التخطٌط للتنمٌة طوٌال ضحٌة لعادة المجلس 
 األمنمجلس  إلى تقدم هذه الهٌبات تقارٌرها أنوعموما من الممكن  ،تثٌرها التًالقضاٌا 

 .إنشابهالدول على  تل وافقاح االقتصادي فً

إلؽاء الجمعٌة العامة حال  إلىتنتقل عملٌة اعتماد المنظمات ؼٌر الحكومٌة  كما  
 االقتصادي. المجلس

                                                           
المجلة  ،ٌة لقرارات المنظمات الدولٌة كمصدر لقواعد القانون الدولً العامسامً محمد عبد الحمٌد، القٌمة القانون (1)

 .1968، القاهرة 24المصرٌة للقانون الدولً، المجلد 
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وإدارة  ،األجلقتصادي منبرا للسٌاسة الطوٌلة اال األمنٌصبح مجلس  أنوٌمكن   
  االقتصادي.بدرجة تفوق ما كانت علٌه الحال فً المجلس  سواء،المبكر على حد  لإلنذار

الدولً فرصة  بعناٌة فستتاح للمجتمع أعدتما  إذاوذلك الن القضاٌا االقتصادٌة   
 عً لتحقٌق اتفاق اآلراء حولهاوللس، االقتصادٌة تللسٌاسا األساسٌةفرٌدة لمعالجة المسابل 

 الوكاالت ذات الصلة . إلىٌعهد بمتابعة المناقشة  أنوعندها ٌمكن 

 إلجراءالترتٌب  أخرىتحاول مرة  أن اتومن خالل هذه الوسابل تستطٌع الحكوم  
 إلىوٌسعى للوصول ، ٌتفادى مجرد تكرار المواقؾ المعدة سلفا ،حوار حقٌقً بشان التنمٌة

 األمانةوسٌتطلب ذلك جهدا وقٌادة استثنابٌٌن من قبل ،األطراؾٌمة عملٌة لكل نتابج لها ق
 العامة . 

االقتصادي  األمنتتعامل هٌبة فرعٌة تابعة لمجلس  أنٌقتضً  األمرومع ذلك، ٌظل   
، وان تراقب تنفٌذ األعضاءللدول  األخرىتواترا مع المشاكل المحددة  أكثربصورة 
 المعنٌة بالشإون االقتصادٌة.  األخرىالمتحدة  األمممنابر التً اتخذت فً  المقررات

ولخلق توازن فً  الدولً،النظام االقتصادي  إلصالحملحة  أصبحتكل هذه المقترحات  إن 
مجلس  أٌديعلى عملٌة اتخاذ القرارات فً  باإلبقاء إالوهذا كله لن ٌتحقق  الدولً،النظام 

التوازن. هذا لتصحٌح اختالل أصال ٌمتأق التًمع تفكٌك المإسسات  ،صؽٌر إدارة
(1)

 

وفق الخطوط المتضمنة فً مثل هذه  إنصافا أكثر إصالحلعملٌة  األوانلقد آن   
 متوازن. بإصالح إالاالقتراحات السابقة ولن ٌمكن التقدم 

القٌادة فً  ٌوفر أنٌمكن  -االقتصادي  األمنمثل مجلس  -منبر عالمً  إنشاء إن  
 وأ، ارـً الكبـة الثمانـن مجموعـدة اعرض مـون له قاعـوسوؾ ٌك، يالمٌدان االقتصاد

فً  السٌما المتحدة األممفعالٌة فً منظومة  أكثركما سٌكون ، تون وودزومإسسات بر
االقتصادٌة  باألمورٌكتسب فٌما ٌتعلق  وسوؾ، إرساء قواعد النظام االقتصادي الدولً

  الدولً . واألمنالمتعلقة بالسلم  األمورفً  األمنالدولٌة المكانة التً ٌتمتع بها 

 االقتصادي واالجتماعًاقتراحات اصالح المجلس  :الفرع الثالث 

 األمنمجلس  إقامةاقتراح  شإون المجتمع العالمً"، إدارةقد قدمت لجنة "ل  
 ق نتٌجة ناجحـةالتنفٌذ وتحقٌ إمكانٌةلها  تتوافر أن أملعلى ، بصٌاؼة متكاملةاالقتصادي 

  :اآلتًنقاط التقرٌر فً  أهممثل وتت

 اآلتٌة:بالمهام  االقتصادي المقترح األمنسٌقوم مجلس  :الؽاٌات :أوال

                                                           
   .1952 ،8المصرٌة للقانون الدولً، المجلد  ةتعدٌل أحكام مٌثاق األمم المتحدة، المجل ،حامد سلطان (1)
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والتفاعل بٌن مجاالت السٌاسات ، المتواصل للحالة العامة لالقتصاد العالمًالتقٌٌم  -أ 

   الربٌسٌة .

رة المستقبؽٌة تعزٌز التنمٌة  اآلجالطوٌلة  إستراتٌجٌةلسٌاسة  إطارتوفٌر  -ب 

 والمتوازنة والمستدٌمة.

وعلى وجه  ةالربٌسٌسٌاسات المنظمات الدولٌة  أهداؾضمان التناؼم بٌن  -ج 

البنك الدولً وصندوق النقد الدولً ومنظمة التجارة العالمٌة مع  الخصوص

 المتمٌزة. بؤدوارهااالعتراؾ 

 اتفاق جماعً بٌن الحكومات بشان تطور إلىتعزٌز الحوار الذي ٌستهدؾ التوصل  -د 

فً حٌن ٌوفر منبرا عالمٌا لبعض القوى الجدٌدة فً  النظام االقتصادي الدولً،

 . اإلقلٌمٌةمثل المنظمات  دولًاالقتصاد ال

 إنشاءتجعل االعتراؾ الواسع بوجوب ، القٌود المفروضة على الهٌاكل الحالٌة إن  
فً الماضً  تأظهر التًحتى من جانب الحكومات  مرجحا، أمراتمثٌال وفعالٌة  أكثرمنبر 

خاصة ما تعلق منه بإرساء  المتحدة بدور اقتصادي موسع األممقدرا قلٌال من الحماس لقٌام 
.قواعد النظام االقتصادي الدولً

(1)
 

جهاز بٌروقراطً بل ٌمكن  إنشاء إلىمجلس امن اقتصادي ال ٌهدؾ  إقامةواقتراح   
 فً مواجهتها .ولٌس ، األخرىٌعمل بصورة وثٌقة مع المإسسات الدولٌة  أن

فعالٌة وسلطة  األمرٌسهل فً واقع  أناالقتصادي المقترح ٌمكن  األمنمجلس  إن  
التوجٌه عادة من مجموعة  إشاراتاللذٌن ٌتلقٌان ، صندوق النقد الدولً والبنك الدولً

 .فً استمرار مجموعتها كمنبر مستقلوقد ترؼب الدول الكبرى الصناعٌة ، الثمانً الكبرى

ز اتفاق عزبتوفٌر القٌادة السٌاسٌة وٌ االقتصادي األمنقوم مجلس ٌس: األعمالول جد: ثانٌا
 األجلبشان القضاٌا االقتصادٌة الدولٌة، حٌث تكون هناك تهدٌدات طوٌلة  الرإى
 ة،ـاع معدالت البطالـادي، ارتفـاالقتص رارـالواسع، مثل عدم االستق بمعناه لألمن

 الؽذابً . مناأل، وانعدام الجماعًمشاكل الفقر 

وتعزٌز التنمٌة المستدامة من  العالمًوسوؾ ٌعنى المجلس بالحالة العامة لالقتصاد   
 أهداؾوضمان التناؼم بٌن  األجلطوٌلة  اإلستراتٌجٌةالسٌاسات  إطارخالل تطوٌر 

وسٌاسات المنظمات الدولٌة الربٌسٌة.
(2)

 

 ًـالدولاد ـاالقتص فً ةـالربٌسٌفحص االتجاهات  فً األساسٌةوستتمثل مهمته   
 دولًلمجتمع الا وإرساء قواعد النظام االقتصادي الدولً وفقا لتوجهات ؼالبٌة أعضاء

                                                           
 .1998سنة  238العدد ، عالم المعرفة، ترجمة عدنان عباس علً، العولمة فخ، وهارالد شومان نبٌتر مارتٌ -هانس (1)
،شإون األوسط، بٌروت، صإٌمان شم –ترجمة ، ، الدٌمقراطٌة واألسواق فً النظام العالمً الجدٌدًمسكوتشنعوم  (2)

 .1998، أفرٌل 71العدد 
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 التًوهى  (انهٌار المفاوضات التجارٌة )أزمات الدٌون ومثل وٌتصدى لالزمات الحادة 
 قٌادة جدٌدة. إلىؼالبا الحاجة  أثارت

توجد  وألها والٌة مإسسٌة واضحة  لٌست التًوتمثل معالجة المشكالت الدولٌة   
 والٌات متداخلة من أهم ادوار المجلس المقترح. بشؤنها

ضٌؾ الدول والمإسسات األخرى إلٌه ت أنضع المجلس جدول أعماله من الممكن بعد وو 
ٌجتمع المجلس مرتٌن سنوٌا، وٌعقد جلسات إضافٌة كلما  أن، ومن الممكن إضافٌةبنودا 

 ك.استدعت الحاجة إلى ذل

تعقد الجلسات مرة سنوٌا على مستوى رإساء الحكومات، وخالؾ  أنومن الالزم   
مثل وزراء التجارة حسب  آخرٌنوزراء  إشراكوٌمكن  المالٌة،ذلك على مستوى وزراء 

وجود بنٌة أساسٌة من الممثلٌن الرسمٌٌن لضمان التحضٌر  إلى باإلضافة ،ضاءاالقت
 عتها.المناسب للمناقشات الوزارٌة ومتاب

ٌكون عملٌا  أنٌتعٌن ، فعاال االقتصادي األمنٌكون مجلس  حتى :الهٌكل والعضوٌة :ثالثا
اهتمام وزراء االقتصاد  فً األولوٌة ٌستحوذ أنوذا كفاءة ومن ثم صؽٌرا وقادرا على 

 وه الدولً األمنٌكون على ؼرار مجلس  أنواقتراح ، الكبرىدول ال فًٌن ٌسٌالرب
سسات المالٌة الدولٌة والمنظمة العالمٌة التً تشمل المإر المظلة ٌقوم بدو كً األفضل

دون وجود حق االعتراض. باألؼلبٌةالقرارات  وستتخذللتجارة، 
(1)

 

 األممتعدٌل مٌثاق  س بما فٌهالهذا المج إلنشاءوهناك خٌارات قانونٌة عدٌدة   
 :اآلتً فًٌٌر تتمثل معا تقوم على عدة أنالعضوٌة داخل المجلس البد  أنبٌد  المتحدة،

 ألًٌ اإلجمالًالعالم داخل المجلس طبقا للناتج المحلى  فً تاالقتصادٌاتمثٌل اكبر  -أ 

 منها.

 فًالنامٌة  لألؼلبٌةالعالم المختلفة، وتمثٌل مإثر  أقالٌموجود تمثٌل متوازن بٌن  -ب 

 العالم.

 األوربًاالتحاد كداخل المجلس  اإلقلٌمٌةوجود فرصة الشتراك المنظمات الدولٌة  -ج 

 وؼٌرها. آسٌا شرقًورابطة جنوب 

بعد توسٌعه  الدولً األمنمجلس  أعضاءالمجلس المقترح عن عدد  أعضاءٌزٌد  ال -د 

 .األكثرعضوا على  36 حولى أي

                                                           
(1) Marc Stanislas Koruicz, Organisations internationales et souveraineté des Etats membres,   

(OP. CIT.). P.16. 
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وتحدٌد عالقة المجلس بالجمعٌة العامة سٌإدى ، نظام التناوب والٌات المشاورة إن  
ٌناقشها  التًالمسابل  فًالمتحدة  األمم أعضاء أؼلبٌةاالستماع لوجهات نظر  إلى

المجلس.
(1)

 

 العامة على درجة عالٌة من الجودة المهنٌة األمانةتكون  أنٌجب  :اتًالدعم المإسس: رابعا
 فًٌتم اختٌارهم استنادا لخبرة سابقة  ،جدد أعضاءوتشتمل هٌبه الموظفٌن على 

، والدوابر اريـالتج اديـتصاالقاط ـالنش ًـف ةـإبداعٌالدولٌة، ولدٌهم قدرة  المإسسات
 حكومٌة، ومن داخل بلدان مختلفة.ال،والمنظمات ؼٌر األكادٌمٌة

والبد أن ٌتوافر فٌهم القدرة على التفكٌر االستراتٌجً بشؤن القضاٌا االقتصادٌة ومن   
 الدولٌة القابمة . االقتصادٌةالممكن االستعانة بؤفراد من المنظمات 

 فًٌكون لها استقاللٌة  أنوالبد  نجاح الهٌبة، فً أساسٌاال فالقٌادة الجٌدة تعد عام  
من مهام نابب جدٌد  االقتصادي األمنالعامة لمجلس  األمانة إدارةلك قد تكون ذول، العمل

.الدولً االقتصاديلالمٌن العام لشإون التعاون 
(2)

 

د الفجوة احد أهم أهداؾ مجلس األمن االقتصادي س :العمل مع المإسسات األخرى: خامسا
ات ٌٌجرى تنسٌقا فٌما بٌنها على الؽا أنفالبد من  االقتصادٌة الدولٌة،بٌن المإسسات 

 إلى األدوار، والوالٌات، ودعوة رإساء المنظمات االقتصادٌة الدولٌة لتقدٌم تقارٌرو
 المقترح بشكلٌعمل المجلس  أنومن المتوقع  ،مجلس األمن االقتصادي بشكل منظم

 بٌنها.القابمة فٌما  الدولٌة االقتصادٌة األخرى وٌلؽى العزلة وثٌق مع المنظمات

مع  ،المجتمع الدولً ستتحقق له فابدة اكبر من خالل تعددٌة المإسسات أنوالشك   
االقتصادي فرصة وعامال حافزا  األمنمجلس  إنشاءٌكون  ؾوالوظابؾ، وسوتنوع النهج 

المتحدة وتحقٌقها  األممتقوم به  تم بصورة جدٌة تطوٌر للعمل االقتصادي الذيٌالن 
 لألهداؾ التً سطرتها لتطوٌر النظام االقتصادي الدولً.

 أنشطتهاالمتحدة مستعدة تماما لترشٌد  األمممنظومة  أنوتوافر الشواهد على   
 مناقشة فً األعضاءمصداقٌتها، وعن رؼبة الدول  علىد بدرجة كبٌرة كٌإ ،وتركٌزها

 لمنظمة .اٌة داخل هذه الدول االقتصادٌة القضاٌا

االقتصادٌة العالمٌة  لإلدارةكمركز تنسٌق  االقتصادي األمنمجلس  تكرٌس إن  
 الدولًالمجتمع  فًكؤؼلبٌة  سٌحقق صالح الدول الصناعٌة، وسٌعزز مشاركة الدول النامٌة

 فالبد من هٌبة تمثٌلٌة رفٌعة ،الدولً االقتصاديالنظام  وتطوٌر وإرساء قواعد فً قٌادة
وبدونها قد  ،بشان القضاٌا الحاسمة الدولًالرأي على الصعٌد  فًاتفاقا  تقدمالمستوى 

وتتعرض  ،ةـة المنافسـوى االقتصادٌـارك بٌن القـة معـساح النظام االقتصادي الدولًٌصبح 

                                                           
(1) 

Marc Stanislas Koruicz, (Op. Cit.), P.19. 
 .1999األردن  ن، عمااألهلٌة للنشر والتوزٌع ،1. طسعد حقً توفٌق، النظام الدولً الجدٌد،  (2)
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وتبوء محاوالت هٌبة  ،اءـل والبنـللخطر قدرة البشرٌة على استحداث منهج مشترك للعم
 .إلرساء قواعد هذا النظام للفشلاألمم المتحدة 

إال انه ورؼم كل المآخذ التً سبقت اإلشارة إلٌها فان هٌبة األمم المتحدة ممثلة   
بالجمعٌة العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعً قد تمكنت من خالل مجهوداتها الكبٌرة 

وابق التً رؼم كل الع ،ولفترة طوٌلة من الزمن من إرساء قواعد لنظام اقتصادي دولً
صادفتها ٌكفل توازن بٌن الدول المتقدمة والدول النامٌة وذلك من خالل العدٌد من النظم 

وسنتعرض لهذه القواعد الجدٌدة من خالل الباب الثانً فً فصله  ،والقرارات التً أصدرتها
  األول من هذا البحث.



    

 

 الباب الثانً

المتحدة  األمممنظومة  إصالحالقواعد االقتصادٌة وضرورة 
 االقتصادٌة

 

 أرستهاوسنتعرض فً هذا الباب للقواعد الجدٌدة للنظام االقتصادي الدولً التً   
المكلفة  هٌؤتهاالمتحدة من خبلل جهودها المتواصلة منذ سنوات طوٌلة بواسطة  األمممنظمة 

هذه  إدخالبذلك والمتمثلة فً الجمعٌة العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعً وضرورة 
 تعدٌل المٌثاق وتضمٌنه هذه القواعد قالمتحدة عن طرٌ لؤلممالقواعد فً المنظومة القانونٌة 

لك فً فصلٌن اثنٌن كما ذو طرٌقها للتطبٌق وتؤخذبح ذات صبؽة قانونٌة ملزمة للجمٌع صلت
 : ٌلً

  لنظام االقتصادي الدولًقواعد ا :األولل ـــالفص

   الدولًلنظام االقتصادي اقواعد  إطارالمتحدة فً  األمم إصبلح :الفصل الثانً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 الفصل األول

 لنظام االقتصادي الدولًاقواعد 

للتعاون الدولً مثل سٌادة الدولة  الجدٌدة من المبادئ األساسٌة ةنابعه القواعد عد هذت 
والمساواة وحق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها وعدم التدخل فً الشإون الداخلٌة ومنع 

 التهدٌد بها. واستخدام القوة أ

إلى إعبلن إقامة النظام االقتصادي الدولً الجدٌد وإلى حق كل  هذه القواعد أدخلتو 
تماعً إضافة جدٌدة وهامة تتلخص فً عدم دولة فً حرٌة اختٌار النظام االقتصادي واالج

تعرض هذه الدولة ألي تمٌٌز مهما كان نتٌجة ذلك، ولكل دولة الحق المطلق فً اختٌار 
نظامها االقتصادي وكذلك النظام السٌاسً واالجتماعً والثقافً وفقا إلرادة الشعب، ببل 

كل من األشكال وانتشر ؤي شبوالتهدٌد باستخدامها من الخارج  واستعمال القوة أ وتدخل أ
فً معظم المعاهدات  نهذا المبدأ انتشارا واسعا فً العبلقات االقتصادٌة بٌن الدول ودو

 .الدولٌة واالتفاقٌات

مبدأ حرٌة اختٌار شكل تنظٌم العبلقات  ووه ابمبدأ ٌعززه ه القواعدهذ توتدعم 
 تستطٌع الذي تمت صٌاؼته فً عدة وثابق دولٌة ومفاده أن كل دولة ،االقتصادٌة الخارجٌة

ممارستها لتجارتها الدولٌة واألشكال األخرى للتعاون االقتصادي أن تختار بحرٌة شكل  عند
تنظٌم عبلقاتها التجارٌة الخارجٌة وإبرام االتفاقٌات الثنابٌة والمتعددة األطراؾ للتعاون 

 .التزاماتها واحتٌاجاتها الدولٌة االقتصادي الدولً تتوافق مع

 ةالعبلقات االقتصادٌة الخارجٌحرٌة اختٌار شكل تنظٌم وتعنً هذه القواعد  
استطاعة كل دولة أن تستند على مبادئ مختلفة لدى ممارستها للسٌاسة التجارٌة وهً و

تستطٌع أن تضع فً رأس القابمة مبدأ حرٌة التجارة.
(1)

 

تنمٌة العبلقات االقتصادٌة والتقنٌة  قواعد قواعد أخرى أهمهاتلك القواعد ٌضاؾ إلى  
مبدأ مثبت فً مٌثاق األمم المتحدة وتؤكد فً العدٌد من قرارات  ووه ،والعلمٌة بٌن الدول

الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة التً تإكد على أن العبلقات التجارٌة الدولٌة تعتبر جزءاً هاما 
كدت المواثٌق المختلفة أن لكل بلد الحق المطلق لحرٌة التجارة وأ، من العبلقات االقتصادٌة

وتم التؤكٌد على ضرورة تعاون جمٌع البلدان من أجل إنشاء ظروؾ  ،مع البلدان األخرى
 مبلبمة للتجارة الدولٌة تساعد على توسع وتنوع وتنمٌة التجارة بٌن جمٌع البلدان.

ٌة بٌن الدول مرتبط بشكل وثٌق مع مبدأ وتنمٌة العبلقات االقتصادٌة والعلمٌة التقن 
التعاون، وال تنتهك دولة حق الدول األخرى فً ممارسة وتنمٌة التجارة

(2)
تنتهك  وأ 
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وعلى كل دولة أن تؤخذ بعٌن ، العبلقات االقتصادٌة والعلمٌة والتقنٌة مع الدول األخرى
ق الدولة تؤسٌس االعتبار هذا االلتزام عند وضعها لمعاٌٌر التشرٌع الداخلً ومن ح

 المنظمات الدولٌة االقتصادٌة والمشاركة بفعالٌة فً أنشطتها.

أهم األسس التً طالبت بها دول وؼٌرها مما سنتعرض له الحقا  لقواعدوتعتبر هذه ا 
وقد انبثقت منها قواعد  ،لتعدٌل العبلقات االقتصادٌة الدولٌة واعتمدت علٌها العالم الثالث

ومبادئ أخرى جدٌدة تباعا لكل حالة ومإٌدة بالتؤكٌد علٌها فً العدٌد من المواثٌق 
واالتفاقات الدولٌة كمحاولة للخروج من النظام االقتصادي الدولً المبنً على عدم 

وقد قطعت الدول النامٌة شوطا كبٌرا للوصول لهذه األسس والمبادئ وتكرٌسها  ،المساواة
وقد ركزنا فً دراستنا هذه على المبادئ واألسس االقتصادٌة لما تتطلبه  ،على أرض الواقع

طبٌعة الموضوع الذي نحن بصدد دراسته، ألن هناك أسس ومبادئ سٌاسٌة أخرى كانت 
دول العالم الثالث قد طالبت بإعادة النظر فٌها وال ٌسعنا المجال لدراستها بحكم أن دراستنا 

الدرجة األولى.هذه اقتصادٌة ب
(1)

 أربعةوسنتعرض لذلك بالتفصٌل فً هذا الفصل من خبلل  
  : ٌلً مباحث كما

 قواعد مبلبمة لنظام اقتصادي دولً جدٌد إرساء : األولالمبحث 
 قاعدة الحقوق والواجبات االقتصادٌة للدول : المبحث الثانً
 قاعدة حق السٌادة الدابمة على الثروات الطبٌعٌة : المبحث الثالث
 قواعد النظام االقتصادي الدولً فً مجال قانون البحار  : المبحث الرابع
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 المبحث األول

 إرساء قواعد مالئمة لنظام اقتصادي دولً جدٌد

كان السعً دإوبا إلرساء قواعد مبلبمة لنظام اقتصادي دولً وتمثل ذلك خاصة فً  
 (1) .نظام اقتصادي دولً جدٌد إعبلن

نظام اقتصادي دولً جدٌد الذي  بإرساءرض فً هذا المبحث للقواعد المتعلقة وسنتع 
 أربعةالمتحدة لتحقٌقه وذلك من خبلل  األممطالبت به الدول النامٌة منذ استقبللها وسعت 

  :هًمطالب 

 الجدٌد المتحدة والقواعد المإسسة للنظام االقتصادي الدولً األمم : األول المطلب
  مرتكزات النظام االقتصادي الدولً : المطلب الثانً
  نظام اقتصادي دولً جدٌد إعبلن : المطلب الثالث
 نظام اقتصادي دولً جدٌد  إعبلنبرنامج  : المطلب الرابع

 المطلب األول

 دةــــم المتحـــاألم

 لنظام االقتصادي الدولً الجدٌدة لــد المؤسسـوالقواع

سعت  ،رؼبة فً اٌجاد توازن دولً من خبلل ارساء قواعد اقتصادٌة دولٌة عادلة 
محاوالت وظهرت من اجل ذلك ، االمم المتحدة لوضع قواعد جدٌدة تفً بهذا الؽرض

 :ومبادرات وحتى قرارات سندرسها فً فروع ثبلث كما ٌلً

 محاوالت ارساء قواعد جدٌدة  :الفرع االول 

لجان اللؤلعمال القانونٌة التً أرستها قرارات المنظمات الدولٌة وتوصٌات  كان 
ورؼم  ،جدٌد دولً ام اقتصاديظإبرام اتفاقات مإسسة على قواعد لن فً أثرا المإتمراتو
الذٌن النظام االقتصادي والمجتمع الدولً الذٌن أسسوا أعضاء  ك بقٌت هوة كبٌرة بٌنذل

 1 6  وعلى هذا األساس أصرت اؼلب الدول الحدٌثة ومنذ، ٌحاولون إرساء قواعد جدٌدة

على ضرورة تجمٌع كافة الجهود الدولٌة لمراجعة مشكلة إرساء قواعد جدٌدة تنظم منظومة 
 . المتحدة األمممنظمة  إطارفً  االقتصاد الدولً
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والذي جعل    6 دٌسمبر     وصدر قرار األمم المتحدة األول فً هذا المجال فً 

وجاء ، دةــأول مرحلة تجمع فٌها جهود الدول األعضاء إلرساء قواعد جدٌ ٌناتتفترة الس
البد من  إذلى التخلؾ وٌساهم فً التنمٌة عهذا القرار لتحقٌق واقع اقتصادي عادل ٌقضً 

الن بقاء  ،ال ٌتحقق إال عن طرٌق التعاون الدولً ما وتعدٌل الهٌاكل االقتصادٌة الدولٌة وه
الهٌاكل االقتصادٌة على ما هً علٌه ال ٌسمح بدفع التنمٌة بل ٌساعد على زٌادة الهوة بٌن 
الدول النامٌة والدول المتقدمة، ورؼم عدم نجاح هذه الفكرة بالشكل الذي سطرته وتوقعته 

اٌة وأكدت الجهود المبذولة من طرؾ أعضاء إال أن هذه المبادرة نجحت كبد ،الدول النامٌة
المجتمع الدولً وعبرت عنه من خبلل المنظمات الدولٌة فً صورة دراسات عدٌدة 

فً صورة  تنجح ماك ،واقتراحات قدمت كمحاولة لتؽٌٌر القواعد االقتصادٌة السابدة
فٌة عدٌدة كٌ عنها تؽٌراتوترتب  ،دةـقرارات عدٌدة صدرت فً هذا النطاق من األمم المتح

  جدٌدة.لعل أهمها تؽٌر فً مواقؾ الحكومات من وجوب إٌجاد قواعد 

ً ــر فـوبسبب عدم كفاٌة النتابج المتوقعة من القرار السابق بدأ إعادة التفكٌ 
وكونت األمم المتحدة والمجلس االقتصادي على الخصوص لجان تخطٌط لدراسة  ،ابـاألسب

لمتحدة بضرورة تحدٌد مجموعة متماسكة من وأوصت الجمعٌة العامة لؤلمم ا، الموقؾ
الواضحة والمبلورة على المستوى الدولً بدال من تحدٌد هدؾ واحد  واألؼراض األهداؾ
 شامل. 

 مبادرات من داخل هٌئة االمم المتحدة  : الفرع الثانً

بدأت الجمعٌة العامة تعد مخططات تهدؾ إلصدار مٌثاق دولً ٌحدد المبادئ التً  
تستوحٌها الدول المتطورة والدول النامٌة فً عبلقاتها المتبادلة وٌحدد المضمون ٌجب أن 

القانونً لمبدأ التعاون الدولً فً هذا المجال وٌضع الخطوط الكبرى للقواعد الدولٌة 
  الواجب إرساإها .

ن الدول التفاوض بٌومجهودات مكثفة من التفكٌر والدراسة فً  تسببت هذه الخطوات 
كان من  ،الفنً اإلعدادتمت داخل األمم المتحدة إضافة إلى  ن الدراسات التًوالعدٌد م

وظهرت  ،اتــددة فً الحكومــتجري مفاوضات فعالة للحصول على تعهدات مح أنالبلزم 
طبٌعً فً  والمجال وه خبلفات بٌن الدول النامٌة والدول الؽنٌة حول عدة مواضٌع فً هذا

الدول الؽربٌة الدول النامٌة  أفهمتمناسبة لواقع جدٌد. وصراع ٌسعى لتؽٌٌر قواعد ؼٌر 
تعمل على  الحدٌثة وإنهااألزمات االقتصادٌة  بؤنها وراءالسٌما المصدرة للبترول منها 

ا قوقفه وف وق التقدم الصناعً األوربً برفعها ألسعار البترول وتخفٌض إنتاجه أـخن
ابر بالدعوة إلى عقد دورة خصصت فقامت الدول النامٌة وعلى رأسها الجز ،اـلمصالحه

لمناقشة مشكلة المواد األولٌة فً جملتها وصدرت بها العدٌد من القرارات تإكد على أسس 
وهذه القرارات أجملت العدٌد ، مساعدة الدول النامٌة وعناصر بناء النظام االقتصادي الجدٌد
أصدرته  ما وللتجارة والتنمٌة أمن المبادئ التً سبق اتخاذها فً إطار مإتمر األمم المتحدة 

ات، وتضافرت كل هذه المإتمرات ـالجمعٌة العامة فً العدٌد من قراراتها فً بداٌة السبعٌن
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دولً اقتصادي قواعد لنظام  على وضع وسابل فعالة لمساعدة الدول النامٌة وأسست لوضع
  .جدٌد

انجاز تنمٌة عادلة وأكدت الجمعٌة العامة فً أكثر من قرار ومناسبة أنه ال ٌمكن  
وأنه سوؾ تستمر الفجوة ، ومتوازنة للمجتمع الدولً فً ظل االنقسام فً النظام االقتصادي

فً وقت لم  أقٌمبٌن الدول المتقدمة والدول النامٌة فً االتساع طالما بقً ذلك النظام الذي 
عدم  تكن قد ظهرت فٌه معظم الدول النامٌة كدول مستقلة والذي ٌإكد فً كل عناصره

نظام  إلقامةلتإكد عزمها على العمل العاجل  إعبلنهاوانطلقت تلك الدول فً ، المساواة
جدٌد الن النظام القدٌم ٌتعارض تعارضا مباشرا مع تطور العبلقات دولً  اقتصادي

 االقتصادٌة والسٌاسٌة للعالم المعاصر .

 الدولً قتصادياالهذه الدول أن األسس التً ٌجب أن ٌقوم علٌها النظام  وأكدت 
الجدٌد هً المساواة فً السٌادة بٌن كافة الدول والعدالة االجتماعٌة التً ٌجب أن توفر 

رابطة قانونٌة دولٌة وذلك فً نطاق الترابط الدولً  أٌةالحماٌة للجانب الضعٌؾ فً 
 االقتصادٌةوالمصلحة المشتركة لكل الدول ثم التعاون بٌن الدول المستقلة فً أنظمتها 

 .االجتماعٌةو

ولقد عانت الدول النامٌة أٌضا من اضطراب نظام النقد الدولً وعدم قدرتها على  
تملك سٌولة كافٌة من العمبلت الصعبة األجنبٌة لذا طالبت بوضع نظام جدٌد للنقد الدولً 

وقد واجهت الجمعٌة العامة ، ٌتجنب التضخم وعدم االستقرار الذي ساد فً السنوات األخٌرة
وذلك بوجوب إعطاء الدول النامٌة معاملة تفضٌلٌة فً المجال  األولٌةالمواد مشكلة 

التجاري عن طرٌق تخفٌض الرسوم الجمركٌة على واردتها وعن طرٌق منحها شروط 
الهامة، كما الحظت الجمعٌة العامة أن المواد  التفضٌلٌةالدول االولى بالرعاٌة فً األسواق 

من وظل نظام التجارة الدولً سواء من حٌث تحدٌد أسعارها أتلقى معاملة قاسٌة فً  األولٌة
ومن ثم رأت الجمعٌة العامة أنه ، حٌث مواالة البحث عن مواد صناعٌة تركٌبٌة تحل محلها

روابط على أسس عادلة  إقامةمن الضروري استبدال هذه األسس لؽٌرها، وذلك بضرورة 
الدول النامٌة وبٌن اآلالت والمنتجات  المستوردة من األولٌةومتوازنة بٌن أسعار المواد 

 المصنوعة ونصؾ المصنوعة التً تصدر إلٌها .

وأوصت الجمعٌة العامة بضرورة اتخاذ تدابٌر عاجلة تستهدؾ النفاذ إلى أسواق  
الدول النامٌة والى التعجٌل بإبرام اتفاقات حول تحسٌن ظروؾ تصدٌر المنتجات األساسٌة 

 الدول.بهذه 

لجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة إعداد إستراتجٌة دولٌة للتنمٌة لبلهتمام كما اقترحت ا 
ة ــوحثت الجمعٌة العامة جمٌع الدول على التكاتؾ لحل هذه المشكل، بمشكلة الؽذاء العالمً

ة ـــة والؽذابٌــواد الطبٌعٌــمتناع عن تعرض المأوصت باتخاذ عدة تدابٌر أهمها االو
واتخاذ ، مختلفة فً البر والبحر من مخاطر التلوثوقاٌة المصادر الؽذابٌة ال، ؾــللتل

التدابٌر البلزمة لمنع القٌود التصدٌرٌة لمواد الؽذاء الموجهة للدول النامٌة وبلورت هذه 
التنمٌة الدولٌة  وإستراتٌجٌةالمبادئ األساسٌة الواردة فً إعبلنات الجمعٌة العامة وبمواثٌق 



    

 

ضحة مطالب الدول موالنظام االقتصادي الدولً واألسس الجدٌدة التً ٌجب أن ٌقوم علٌها 
 تحقٌقها فً المجتمع الدولً . إمكانٌةمدى  ةبٌنمو، الجدٌدة

المبادئ عن ضرورات هامة ٌجب أن تنفذ فً الواقع الدولً وال تعرض  تعبر هذهو 
النظام الدولً لبلنهٌار إذ أن السلم الدولً ال ٌمكن أن ٌستمر إذا ما ظلت الؽالبٌة تعانً من 

 آالم الفقر والجوع والمرض فً وقت تواجه فٌه الدول المتقدمة مشكبلت الرفاهٌة.

ون ـة القانؼاك دول العالم كافة فً صٌارـبوجوب اشت الدول النامٌةطالبت و 
ً، ألنهم ٌعتبرون شإون العالم من اختصاصهم بقدر ما هً من اختصاص الدول ــالدول

عملٌة اتخاذ  السٌماالكبرى. وبالتالً فبل بد لهم من كلمة فً كل ما ٌجري بهذا الصدد، 
الساعً إلٌها ٌتطلب تحقٌق مطالب المجتمع الدولً وإرضاء هذه التطلعات  إال أنالقرارات 

المعاهدة للقانون الدولً ـ العرؾ و استجابة عمٌقة ال تفً بمقتضٌاتها المصادر التقلٌدٌة
مما ٌستلزم  المبادئ القانونٌة العامة ـ بحسبان أنها ال تكفً لتحقٌق التحوالت المطلوبةو

  .ضرورة البحث عن مصادر أخرى للقاعدة القانونٌة

جاهدة للوصول إلى دور الشرٌك الكامل فً صنع النظام  الدول النامٌة وسعت 
بذلك أصبح الهدؾ األول للقاعدة القانونٌة إرساء وتطلعاتها، والقانونً الدولً كما ٌتفق 

حٌنما ازداد عدد المخاطبٌن بها زاد تصمٌمهم على والنظام االقتصادي الدولً الجدٌد، 
 المضمون الذي ٌرٌدونه.المشاركة فً إنشاء تلك القاعدة بل فً إعطابها 

 القرارات المؤسسة للنظام االقتصادي الدولً  :الفرع الثالث

من أجل ذلك رأت الدول النامٌة أن األمم المتحدة هً اإلطار األمثل لعقد صفقة  
قد جاء تفضٌل وتشجٌع تنمٌة كل الشعوب ً ولتحوٌل النظام االقتصادي العالم قانونٌة جدٌدة

المنظمات الدولٌة كؤداة للتطوٌر التدرٌجً للقانون الدولًتلك الدول لقرارات 
(1)

فً ضوء  
نظرتها إلى دور تلك المنظمات التً ٌمكن من خبلل قراراتها إنشاء قواعد قانونٌة أكثر 

مبلبمة لها
 

ثم المضً  نها وجدت أساسا من أجل إنقاذ أجٌال اإلنسانٌة من وٌبلت الحروبأل
 الرفاه االقتصادي كما أنبؤت بذلك مقدمة المٌثاقوبها قدما فً مٌادٌن الرقً االجتماعً 

بل إن أكثر ما عزز ثقة  الثانٌة، عالمٌةتصرٌحات قادة الحلؾ المنتصر ؼداة الحرب الو
هً مجموعة من -السٌما الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة-فً المنظمات الدولٌة النامٌةدول ال

فشكلت بذلك األساس   رارات التارٌخٌة التً أرست دعابم السٌادة االقتصادٌة لتلك الدولالق

ونظرا لما تمثله تلك  الذي نهضت علٌه الدعوة إلقامة النظام االقتصادي الدولً الجدٌد،
 القرارات من أهمٌة فً هذا الشؤن نعرض لها بإٌجاز:

الصادر بتارٌخ     والقرار  ،  6 / /  الصادر بتارٌخ      القرار:اوال

إذ شكبل سابقة فً تارٌخ المنظمة الدولٌة فً فترة مبكرة بالنسبة  :  6 /  /  

نامٌةال دولاللنهوض 
( )

ومما جاء بالقرار الثانً أن الجمعٌة العامة تإكد على حق  ،
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أن هذا الحق و مصادرها الطبٌعٌة بحرٌة،واستؽبلل ثرواتها والشعوب فً استعمال 
-وقد أحدث ذاك القرار مبادئ مٌثاق األمم المتحدة،ومتفق مع أهداؾ ومرتبط بسٌادتها 

وأسبػ رداء من المشروعٌة على  انقبلبا فً المفاهٌم القانونٌة التقلٌدٌة،-إبان صدوره
 .آنذاك النامٌةدول الالتدابٌر الثورٌة التً أقدمت علٌها بعض أنظمة الحكم الوطنٌة فً 

لٌة بعد بضع جاءت الخطوة التا : لجنة السٌادة الدابمة على الثروات الطبٌعٌة تشكٌل :ثانٌا

الذي تشكلت بموجبه "لجنة    6 /  /  بتارٌخ      سنوات فً القرار رقم 

داد ـاإلعوالسٌادة الدابمة على الثروات الطبٌعٌة" التً أنٌطت بها مسإولٌة البحث 
باعتبارها ركنا لمقتضٌات ممارسة تلك السٌادة

(1)
 رـر المصٌـق تقرٌـا فً حٌربٌس 

الدولً قدما لمصلحة البلدان النامٌة، ثم جاء  تعزٌز آلٌات إعمالها بما ٌدفع بالتعاونو

الذي أوصى باحترام الحق فً السٌادة على  1 6 /  /  بتارٌخ      القرار رقم 

للدول حرٌة إعماله وفقا أن و بؤن هذا الحق ؼٌر قابل للتحوٌلوالموارد الطبٌعٌة، 
 قضى أٌضا باحترام االستقبلل االقتصادي لها.و، لمقتضٌات المصلحة الوطنٌة

  1  القرار رقم  والقرارات الدولٌة فً هذا الشؤن فه أهمأما :  1  القرار رقم  :ثالثا

ألنه سدد ضربة مإلمة لبلحتكارات ،   6 /  /  الجمعٌة العامة فً  الصادر عن

 أحاطها به. ًعندما أعلن أن التؤمٌم حق تمارسه الدولة رؼم القٌود التالؽربٌة 

تنظٌمً أحدثته وإن الحقٌقة التً أعلى من شؤنها هذا القرار هً وجود فراغ سٌاسً   
الهٌمنة فٌما ومنظومة القطبٌة الثنابٌة إبان استؽراق أطرافها فً بناء مقتضٌات التوازن 

الستفادة امن نقل تطلعاته إلى المنظمة الدولٌة، و النامٌةالدول بٌنهم، األمر الذي مكن 
 من األؼلبٌة العددٌة التً مكنت له فٌها.

أي تنازل عن  أنفً  من أجل ذلك جاء هذا القرار ملبٌا لرؼبات الدول النامٌةو  
تنازل عرضً  سابل االقتصادٌة هوالحقوق التً تملكها الدولة وفقا لسٌادتها فً الم

لبلسترداد، بمعنى أن منح امتٌاز لشركة أجنبٌة مثبل ال ٌمنع الدولة فً قابل ومإقت و

 .تؤمٌم المشروع وأي وقت من إلؽاء االمتٌاز أ

كاملة السٌادة، إذ وصفها بؤنها دابمة ولمفهوم  قد أتى القرار المذكور بصفات مطلقةو 
اختصاصها فًهذا ما أرادته تلك الدول لتعزٌز قوة وال التصرؾ، وال تقبل التنازل و

(2)
 

ألن وصؾ السٌادة  مواجهة المصالح األجنبٌة فً الطبٌعٌة ثرواتهاالسٌادة على  ممارسة
المصادر وعلى المصادر الطبٌعٌة بؤنها دابمة ٌهدؾ إلى توضٌح أن السٌادة على الثروة 

ٌادة أن هذه السواالستثناء  وأن ما ٌرد علٌها من قٌود هو ،الطبٌعٌة هً القاعدة العامة
 بصورة مستمرة بٌنما القٌود واالستثناءات المفروضة ماٌمكن ممارستها فً أي لحظة و

الزمان ألن الثروات الطبٌعٌة ملك وهً إال أمور عرضٌة وقتٌة من حٌث المدى 
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أن تعطى  وكل ما تستطٌع فعله الحكومات هوهً إال ممثلة لها  الحكومات ماوللشعوب 
حماٌة  شروط التً تبقى الحكومة دابما بسلطتهابالوحق االستؽبلل خبلل مدة محدودة 

حماٌة مكونات الدولة ذاتها وللدولة ضد ضعفها ذاته أ
( ).

 

أما الحقٌقة التً لم تكن ؼاببة عن القوى الفاعلة فً التنظٌم الدولً المعاصر، هً   
أنها قادرة فً كل وقت على ضبط النظام الدولً االقتصادي بما ٌكفل لها تحقٌق 

بدونه  وعبر آلٌات المٌثاق ذاته أمصالحها 
أن

لذلك أخفقت القرارات سالفة و ،لزم األمر 
ى مرتبة الشرٌك فً المنظومة االقتصادٌة الدولٌةإل النامٌةدول الً أن تقود الذكر ف

1
 

 رؼم حٌازتها للمواد األولٌة التً تنهض على أساسها صناعة الؽرب.

التنسٌق فٌما بٌنهاووعلى الرؼم من أنها قد وجدت أكثر من إطار لبللتقاء  
(2)

، لكن 
ٌةمبقٌت رهٌنة لمشكبلتها المتنا النامٌةدول ال

 
وازن القوى على بناها لتداعٌات نظام تو

 االقتصادٌة.السٌاسٌة و

لم تقبل استمرارٌة النظام االقتصادي ؼٌر  –إبان أوج نهوضها  –نامٌةدول الال إال أن 
حٌنما وجدت تلك  ،العادلؼٌر  الدولً السٌاسًن قبلت على مضض النظام وا المتوازن

التقدمو والدول نفسها تسٌر فً اتجاه معاكس للنم
(3)

بل أنها تتراجع عن الكثٌر من ، 
الهوة بٌن الدول  ازدادتمكتسباتها التً أنجزت عبر مسٌرة الكفاح ضد االستعمار القدٌم، إذ 

ففً بداٌة القرن العشرٌن كان الفرق فً مستوٌات  ،النامٌة بتسارع كبٌر جداوالصناعٌة 

رٌن، بل وصلت ـعشـاؾ وثم إلى عشرة أضع،  إلى   الدخل القومً للفرد تتفاوت بنسبة 

كندا و عند مطالبة البلدان النامٌة إلى أربعٌن ضعفا بالقٌاس إلى دخول الوالٌات المتحدة
أسعار المواد وتزاٌدت الفروق بٌن المنتجات المصنعة و ،آنذاكالؽربٌة  ألمانٌاوالٌابان و

ملٌار    و 1 الخام إلى الحد الذي أدى إلى خسارة سنوٌة تؽرمها الدول النامٌة قدرت بٌن 

دوالر، باإلضافة إلى خسابرها الناجمة عن فرض الرسوم الجمركٌة العالمٌة التً فرضت 

 ملٌار دوالر نتٌجة لتدهور قٌمة عمبلتها.   نتجاتها المصنعة، فضبل عن خسارة على م

اإلحساس المشترك فٌما بٌن الدول النامٌة، وآٌة ذلك فً  تنامًوأمام تلك الحقابق  
إلى  –دول النفط  السٌما –المٌدان العملً مبادرة الدول النامٌة ذوات الدخول المرتفعة 

، حتى تتمكن من تحقٌق وجودها، ثم النامٌةدول التقدٌم معونات مالٌة لشقٌقاتها من 

االنطبلق فً بناء التنمٌة
(4)

قررت الدول العربٌة المنتجة للنفط تقدٌم    6 /  /  . ففً 

من قٌمة القروض التً طلبتها الدول األفرٌقٌة لمساعدتها على اجتٌاز أزماتها نتٌجة  % 1 

كذلك فعلت دول " األوبك" األخرى بتقدٌم مساعدات كبٌرة للدول ، وسعار النفطارتفاع أ
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ملٌون دوالر لدول أمرٌكا  1 قدمت " فنزوٌبل" معونة قدرها واألفرٌقٌة المنتجة للنحاس، 

الوسطى لبلحتفاظ بسعر البن
(1)

. أما الدول المتقدمة فقد قلصت معوناتها حتى وصلت إلى  

دول الظلت معظم وؼٌر أن الحقٌقة لم تتؽٌر،  من الناتج القومً اإلجمالً %   13أقل من 

البنى المإسسٌة فً كافة تداعً ووتدهور التنمٌة  المرضوتعانً من الفقر  النامٌة
 المجاالت.

 المطلب الثانً

 مرتكـزات النظام االقتصادي الدولً الجدٌد

 دورا فًالنظام االقتصادي على مجموعة مرتكزات لعبت الدول النامٌة  تؤسس 

 :سنعرض لها فً فروع ثبلث كما ٌلًوأصبحت فٌما بعد قواعد تحكمه وضعها 

 الدور الجزائري الرائد فً ارساء قواعد لنظام اقتصادي دولً جدٌد  :الفرع االول

 النامٌةدول الأسهم كل تقدم فً صنع المقدمة البلزمة للثورة التً أقدمت علٌها  
أما نقطة  ،مطالبة بتصحٌح النظام الدولً االقتصادي، بل ببناء نظام دولً اقتصادي جدٌد

ن ـــــاز بٌــــدم االنحٌــة عــع لحركــــالبدء الحقٌقٌة فكانت من الجزابر إبان المإتمر الراب

لجزابر أبدت حركة عدم االنحٌاز بعدا عقابدٌا صارما، بعد أن ففً مإتمر ا   6 /6/6- 

كانت تجنح إلى مواقؾ توفٌقٌة فً كثٌر من األحٌان، حٌنما أكد على أهمٌة التعاون مع 
تقدٌم ومطالبا إٌاها بإعطاء تسهٌبلت أكبر للدول النامٌة  آنذاكمنظومة الدول االشتراكٌة 
العقابدي فً الناحٌة السٌاسٌة عندما أعلن المإتمر  تجلى البعد، والمزٌد من المساعدات لها

اإلمبرٌالٌة.وال مهادنة مع االستعمار وأن ال مصالحة 
(2) 

 

تولى الربٌس الجزابري الراحل هواري بومدٌن حمل راٌة العالم الثالث لٌعلن و 

ووصل به  دولة،   أقرته  "نقطة حول " إقامة نظام اقتصادي جدٌد   برنامجا مإلفا من 

لما  إلهاممطالبا إٌاها بؤداء دورها التارٌخً فً هذا األمر  إلى الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة
له من أهمٌة لٌس بالنسبة لمستقبل التنظٌم الدولً المعاصر فحسب، بل بالنسبة لمستقبل 

استجابت الجمعٌة العامة، بتشكٌل لجنة والجنس البشري بؤسره فً أجٌاله الحالٌة والمستقبلٌة 
 خاصة لذلك األمر، تجلت فٌها تناقضات التنظٌم الدولً المعاصر بٌن دول العالمٌن الثبلثة.

 ر التفوق العددي للدول النامٌة فً ارساء قواعد النظام االقتصادي الدولً ود :الفرع الثانً

زمام المبادرة فً إنشاء قواعد  –ألول مرة  –ملك تأن  الدول النامٌة تاستطاع 
فً  الدول المتقدمةالعددٌة، التً وقفت فً مواجهة  هابفضل أؼلبٌت االقتصادي الدولًنظام ال

أن تلك  بحجةلهجوم الؽرب ة لكن هذه األؼلبٌة أصبحت عرض، وعدد من المنظمات الدولٌة
وحاولت  ٌةاألؼلبٌة تؽلب الطابع السٌاسً على الطابع القانونً فً مناقشة المسابل العالم
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ول الكبرىالد
(1)

خاصة المساعدات  استعمال شتى الوسابل للضؽط على الدول النامٌة 
.االقتصادٌة

 
 

   القواعد الجدٌدة المؤسسة لنظام اقتصادي دولً :الفرع الثالث

.   6  ماي  رٌل إلى فأ 6وانعقدت الدورة الخاصة السادسة للجمعٌة العامة من  

 لتنجلً عن مقررات فً ؼاٌة األهمٌة تضمنت:

 دولً جدٌد. اقتصاديإعبلن بشؤن إقامة نظام  -
 برنامج عمل من أجل إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد. -

ضرورة تؽٌٌر النظام االقتصادي الدولً الراهن  –ألول مرة  –تضمن اإلعبلن و 
بعد أن أعلن األسباب ومتوازنة فً ظله، وألنه ثبت أنه من المستحٌل تحقٌق تنمٌة متكافبة 

بالمطالبة بما طالبتنامٌة دول الالالتً دعت 
(2) 

المبادئ التً أوضح اإلعبلن بعض األسس و
 هً :لنظام االقتصادي الدولً الجدٌد وٌجب أن ٌستند علٌها ا

عدم جواز تحقٌق المكاسب وحق تقرٌر المصٌر لكل الشعوب والمساواة بٌن الدول  -

 اإلقلٌمٌة بالقوة.

ذي تعتقد أنه فً مصلحتها ال االجتماعًو االقتصاديحق كل دولة فً تبنً النظام  -

 عدم التعرض نتٌجة لذلك ألي نوع من أنواع التمٌٌز.و

على جمٌع مظاهر والدابمة لكل دولة على مواردها الطبٌعٌة السٌادة الكاملة و -

 قتصادي، بما فً ذلك حقها فً التؤمٌم.إلالنشاط ا

تنظٌم اإلشراؾ علٌها بما ٌضمن وضع قواعد تحكم نشاط الشركات عبر الوطنٌة و -

 سٌادة البلدان التً ٌمتد إلٌها نشاط تلك الشركات.ومصالح 

المنتجات األولٌة التً ومنصفة بٌن أسعار المواد الخام وإقامة عبلقات عادلة  -

ذلك والمعدات التً تستوردها والسلع وبٌن أسعار المواد وتصدرها البلدان النامٌة 
 دالت تبادلها التجاري ؼٌر المتوازنة.بقصد إحداث تحسٌن فً مع

وفٌر المساعدة االقتصادٌة الفعالة للبلدان النامٌة من قبل المجتمع الدولً بكامله ت -

 عسكرٌة. وربطها بشروط سٌاسٌة أ دون

النهوض بإنماء  وجعل النظام النقدي الدولً بعد إصبلحه موجها بالدرجة األولى نح -

 الموارد الحقٌقٌة إلٌها بمقادٌر كافٌة.البلدان النامٌة عبر تدفق 

 تٌة لنقل الموارد المالٌة إلى البلدان النامٌة.واضمان شروط م -

 التكنولوجٌا العصرٌٌن.وتمكٌن تلك البلدان من الحصول على منجزات العلم  -

فً ذلك ع نهاٌة لتبدٌد الموارد الطبٌعٌة بما ضرورة قٌام جمٌع الدول بوض -

 .المنتجات الؽذابٌة

                                                           
 . 9<6-8<6 ص.من اجل نظام اقتصادي دولً جدٌد، ) المرجع السابق( ، محمد بجاوي (1)
 .<8 ص.المرجع السابق(،  )ٌن، نجٌب نجم الد (2)



    

 

الفنً المتبادل بٌن والمالً والتجاري والعمل على تعزٌز التعاون االقتصادي  -

البلدان النامٌة على أساس تفضٌلً
(1)

. 

تسهٌل دورها بالتعجٌل فً مسٌرة وتشجٌع تكوٌن اتحادات منتجً المواد األولٌة  -

فً البلدان النامٌة والنم
2

 .الحقا وسنتعرض بالتفصٌل لهذه القرارات، 

ً ـــاســـالسٌ اإبان نهوضهدول النامٌة اإلٌجابٌات للهكذا تحققت بعض و 
العدٌد  أثمرو" الفاعلةؼٌر كة فً المنظمات الدولٌة "والذي توج بشبه مشار ادي،ـاالقتصو

جبات انسى بالطبع فً هذا المقام مٌثاق الحقوق والونال واإلعبلنات ومن القرارات 
 معظم ما طالبت به الدول النامٌة فً مشروعهااالقتصادٌة للدول لما تضمنه من تقنٌن 

االقتصادي الدولً الجدٌد""
(3)

 . 

 المطلب الثالث

 دــً جدٌــادي دولــام اقتصــالن نظــإع

 (5423رار ـــالق) 

 لتؤسٌسهٌعد اهم اعبلن مإسس للنظام االقتصادي الدولً الذي تسعى دول العالم الثالث    
 :كما ٌلًبدراسته فً فروع ثبلث وسنقوم 

 دٌباجة القرار  :الفرع االول

بدأ اإلعبلن بشؤن إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد بدٌباجة تعبر عن خطورة  
نحن أعضاء األمم المتحدة وقد اجتمعنا فً دورة »الموضوع وجدٌة المداوالت وجاء فٌه: 

نا الدورة خاصة للجمعٌة العامة لنتدارس ألول مرة قضاٌا المواد األولٌة والتنمٌة وخصص
كلها لبحث أخطر المشكبلت االقتصادٌة التً تواجه العالم آخذٌن فً اعتبارنا روح أهداؾ 
ومبادئ مٌثاق األمم المتحدة لزٌادة التقدم االقتصادي والتقدم االجتماعً لكل الشعوب نعلن 
رسمٌا تصمٌمنا الموحد على العمل دون إبطاء من أجل إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد 

م على العدالة والمساواة فً السٌادة والترابط والمصلحة المشتركة والتعاون بٌن الدول قاب
بؽض النظر عن نظمها االقتصادٌة واالجتماعٌة، نظام ٌعالج التفاوت وٌصحح مظاهر الظلم 
الحالٌة وٌجعل من الممكن تصفٌة الهوة المتزاٌدة بٌن الدول المتقدمة والدول النامٌة وٌإمن 

 «.القتصادٌة واالجتماعٌة المطردة والسلم والعدل لؤلجٌال الحالٌة والمقبلةالتنمٌة ا

 

                                                           
 . 98-96 ص.) المرجع السابق( ، نجٌب نجم الدٌن (1)
 ما بعدها.و >9 ص.(، السابقالمرجع  )، نجٌب نجم الدٌن (2)

(3) 
Colloque de l' A.I.J.D., Alger , le droit pétrolier et la souveraineté des pays producteurs, 

Paris, L.G.D.J 1973. 



    

 

 مضمون القرار  :الفرع الثانً

له وٌطرح  ٌبرز اإلعبلن فً مواده السبعة أهمٌة وخطورة الموضوع ووضع إطار 
 الجدٌد وذلك كما ٌلً: الدولً المبادئ التً ٌقوم علٌها النظام االقتصادي

ن النظام االقتصادي المعاصر ال ٌستجٌب وٌصطدم مع التؽٌرات ا :االوضاعٌر ٌتؽ :اوال
الجوهرٌة التً لحقت بالمجتمع الدولً فً المجاالت االقتصادٌة والسٌاسٌة وعلى وجه 
الخصوص ظهور الدول النامٌة كتجمع له ثقل سٌاسً واقتصادي مما ٌقتضً 

وهذه الرؼبة فً المشاركة مبنٌة  اشتراكها بفاعلٌة فً صٌاؼة وتنفٌذ القرارات الدولٌة
على اإلقرار بحقٌقة الترابط بٌن اقتصادٌات كل الدول األعضاء فً المجموعة الدولٌة 

وتقدم الدول  وحٌث أثبتت األحداث األخٌرة أن كل رخاء الدول المتقدمة مرتبط بنم
ً ظل النامٌة وأنه من المستحٌل أن تحقق األسرة الدولٌة تنمٌة متكافبة ومتوازنة ف

النظام االقتصادي المعاصر بل ستظل الفجوة بٌن الدول المتقدمة والدول النامٌة تؤخذ 
 فً االتساع.

ٌطرح اإلعبلن بعد ذلك المبادئ التً ٌجب أن ٌقوم علٌها النظام  :المبادئ الجدٌدة :ثانٌا
االقتصادي الجدٌد وهً المساواة فً السٌادة بٌن الدول وحق تقرٌر المصٌر لكل 
الشعوب ورفض اكتساب األراضً بالقوة وحق كل دولة فً أن تبنً النظام 
االقتصادي واالجتماعً الذي تعتقد أنه فً مصلحة تنمٌتها وتعبر هذه المبادئ عن حق 
تقرٌر المصٌر االقتصادي وهً السٌادة الكاملة والدابمة لكل دولة على مواردها 

بما فً ذلك حقها فً التؤمٌم ووضع الطبٌعٌة ولكل مظاهر النشاط االقتصادي فٌها 
القواعد التً تحكم نشاط الشركات متعددة الجنسٌة وتنظٌم اإلشراؾ علٌها بما ٌضمن 
مصالح سٌادة البلدان التً ٌمتد إلٌها نشاط تلك الشركات وإقامة عبلقات عادلة بٌن 

لدول النامٌة أسعار المواد األولٌة والتكنولوجٌا إلى الدول النامٌة، ودعم التعاون بٌن ا
وتشجٌع اتحادات منتجً المواد األولٌة وإعادة إصبلح النظام النقدي بهدؾ تحقٌق 

 معدالت مرتفعة لتنمٌة الدول النامٌة.
إنمابٌة دولٌة تحقق زٌادة  إستراتٌجٌةدعا اإلعبلن كل الدول إلى تبنً  :توحٌد الجهود :ثالثا

دلة ومناسبة وتنفٌذ االلتزامات التعاون الدولً االقتصادي فٌما بٌنها على أسس عا
 والتعهدات الدولٌة وخاصة المرتبطة بالحاجات األساسٌة لتنمٌة.

  
 وسؤولٍت الاهت نظام التصادي دولً جذٌذ باالهن الوتحذة  كلٍفت : الفرع الثالج

باعتبارها الهٌبة االولى المسإولة عن ارساء قواعد أوكل اإلعبلن إلى األمم المتحدة  
بطرٌقة  ،ًـادي الدولــاون االقتصـمهمة التصدي لمشاكل التعالنظام االقتصادي الدولً 

ألجدٌد دولًشاملة لتحقٌق النظام االقتصادي ال
(1)

،
 

 ،جاء فً نصوص مٌثاقها وتطبٌق ما
وجاء هذا الطلب من االعبلن  ،وهً المهمة التً سعت الهٌبة لتحقٌقها منذ بداٌة تؤسٌسها

                                                           
(1) Feinberg (N), l' admission de nouveaux membres a la Société des Nations et a 

l’organisation des Nations Unies. R.C.A.D.I.,1952/1, Tome 80, pp.331 et suites. 



    

 

ذا ــوأنها المسإولة االولى عن ه ،تؤكٌدا لهذا الدور المحوري للهٌبة واعترافا بؤهمٌته
 .وانه من دون الهٌبة ال ٌتوقع أي نجاح لهذه الؽاٌة ،دورــال

 الرابعالمطلب 

 دــجدٌ ًــادي دولــقتصاام ــالن نظــج إعــبرنام
 (4524رار ــــالق)

وثٌقة مهمة اٌضا ساهمت بشكل اساسً فً ارساء قواعد النظام االقتصادي  البرنامج   
 :كما ٌلً ٌن اثنٌنالدولً سنقوم بتحلٌلها فً فرع

 مضمون الوثٌقة  :الفرع االول

نظام اقتصادي الوثٌقة الثانٌة وهً برنامج العمل من أجل إقامة ٌعتبر البرنامج و 
أشبه بجدول أعمال من عشر نقاط تشكل فً رأي الجمعٌة العامة ما ٌجب  ودولً جدٌد فه
على انه ٌجب على  التؤكٌدوتسعى الوثٌقة الى  الحوار وتقرٌر الحلول له هأن ٌدور حول

عن طرٌق تحقٌق التكامل االقتصادي فٌما بٌنها خاصة الدول النامٌة ان تعتمد على نفسها 
المنتجة للمواد االولٌة او الزراعٌة كما انه ال بد من وجود رؼبة حقٌقٌة من الدول للدول 

من قبل الدول المتقدمة اضافة الى االتفاق على قواعد  السٌمانحو تعدٌل االوضاع القابمة 
موضوعٌة وإجرابٌة محددة وإعادة تشكٌل وبناء القطاعات االقتصادٌة واالجتماعٌة الدولٌة 

فعالٌة القرار الدولً عن طرٌق تحقٌق المشاركة الكاملة لجمٌع االعضاء فً وهذا ما ٌضمن 
  .تنفٌذ القرارات الدولٌة المتعلقة بهذا الشؤن

  الحلول المقترحة فً الوثٌقة : الفرع الثانً

 : اقترح البرنامج مجموعة حلول تتمثل فٌما ٌلً

 على التجارة الدولٌة والتنمٌة.المشكبلت األساسٌة المتعلقة بالمواد األولٌة وأثرها  -
 النظام النقدي العالمً ودوره فً تموٌل التنمٌة فً الدول النامٌة. -
 التصنٌع. -
 التكنولوجٌا. انتقال -
 اإلشراؾ والرقابة على الشركات متعددة الجنسٌات. -
 مٌثاق حقوق الدول وواجباتها االقتصادٌة. -
 تنشٌط التعاون بٌن الدول النامٌة. -
 مساعدة الدول النامٌة فً ممارسة سٌادتها الدابمة على مواردها الطبٌعٌة. -
 دعم دور األمم المتحدة فً مجال التعاون االقتصادي الدولً. -
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برنامج خاص بمعونات طوارئ للدول التً تؤثرت أكثر من ؼٌرها من األزمات  -
االقتصادٌة ومنها الدول األقل نموا والتً لٌس لها منافذ بحرٌة.

(1)   

 
وتعد هذه الخطوة االولى ٌلٌها بعد ذلك خطوات لتقنٌن هذا الواقع اضافة ان الدول  

النامٌة نجحت فً استخدام االمم المتحدة فً هذا المجال كوسٌلة فعالة لوضع نظام اقتصادي 
فً هذا المجال منهجا اساسٌا ووظٌفة جدٌدة للتنظٌم الدولً دولً لٌصبح نشاط االمم المتحدة 

المعاصر ٌعمل على تحقٌق التوازن المفقود فً المجتمع الدولً بٌن الجانب السٌاسً 
والجانب االقتصادي ورؼم ذلك وقع الدور االكبر على عاتق الدول النامٌة صاحبة المصلحة 

  .الشؤناالساسٌة فً هذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) Ghali B.Boutros, le principe de l'égalité des Etats et les Organisations 

internationales,R.C.A.D.I.,1960/II. Tome 100,pp.22 et suites. 
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 ًـــالمبحث الثان

 قاعدة الحقــوق والواجبـات االقتصادٌــة للــدول

 ( 1823 رارــق ) 

 خبلل دورتها   6  دٌسمبر   فً  الجمعٌة العامة ارصدإبتكرست هذه القاعدة  

والواجبات االقتصادٌة للدول بعد فترة عمل جادة امتدت  التاسعة والعشرون مٌثاق الحقوق
عناٌة خاصة وٌقرب من ثبلثة أعوام حٌث أجرٌت هذه الدراسة بتإدة  لما

(1)
. 

 
 

ور ـللتطتقنٌن ولن الجمعٌة العامة اعتبرته أول إجراء لالٌعتبر المٌثاق وثٌقة هامة، و 
الدولٌة  االقتصادٌةالتدرٌجً القانونً فً مجال العبلقات 

(2)
 بلنـقد تبنته فً شكل إع، و

 لى أن ٌصاغ فً شكل اتفاقٌة.هناك اتجاه وقت إعداد مشروعه إعلى الرؼم من أنه كان 

العمل التً  لجنةهذه الفكرة استبعدت منذ اللحظة األولى التً اجتمعت فٌها  لكنو 
 اءـبذلك فإن سلطة المٌثاق ال تتعدى إصدار توصٌات للدول األعضووم بإعداده ـكانت تق

طبقا للمادة العاشرة من مٌثاق األمم المتحدة 
(3)

. 

المصالح والواقع أن المٌثاق ٌمثل حالة من حاالت التوفٌق بٌن االتجاهات و 
 بل توجد أصوات معارضة لبعض نصوصه األصوات،ألنه لم ٌتقرر بإجماع  المتعارضة،

ألن بعض تنظٌماته ال تسمح بتحدٌد  ( consensus ) اآلراءكما لم ٌتم قبوله بنظام توافق 
 وجه الدقة.مؽزاه الجماعً على ومعناه 

ٌرجع هذا والتً لم ٌصل بشؤنها إلى حل وكل لقد تعرض المٌثاق للعدٌد من المشاو 
تضمن إنشاء نظام وتعقد مضمونه الذي ٌقبوله وإلى الظروؾ التً أحاطت بإعداده 

أخرى تنتسب ولماضً بعض عناصر هذا النظام الجدٌد تنتمً إلى اواقتصادي دولً جدٌد، 

 :من خبلل أربعة مطالب وهً سنراه فٌما ٌلًما  وإلى المستقبل وه

 نشؤة المٌثاق :المطلب األول

 مضمون المٌثاق :المطلب الثانً

 عناصر المٌثاق :المطلب الثالث

 قالطبٌعة القانونٌة للمٌثا :المطلب الرابع
 
 

                                                           
(1) G.A .Resolution 3281 12 December 1974 
(2) G..A .Résolution 3082 (XXVIII) du    December 1973 
(3)

 Michel Virally, La Charte des Droits et Devoirs Economiques des Etats,A.F.D.I 1974.p57  



    

 

 المطلب األول

 اقـــــأة المٌثـــنش

وكٌفٌة اعداده ومختلؾ المواقؾ منه وذلك  القرار نشؤةنتعرض فً هذا المطلب لظروؾ    

 :فروع كما ٌلًفً ثبلث 

 ظروف نشأة القرار  : الفرع االول

بإلقاء خطاب أمام مإتمر األمم  انذاك، ربٌس الِمكسٌك )شفرٌالوٌس (قام السٌد  

فً سنتٌاجو   6 الذي عقد فً أول أبرٌل سنة والتنمٌة والمتحدة الثالث للتجارة 
(1)

تناول  

ؼٌر العادل وأظهر فٌه الطابع الظالم وفٌه األوضاع المختلفة للتعاون االقتصادي العالمً 
اقترح لتبلفً هذه و ،ةـدول الصناعٌـض أنواع العبلقات القابمة بٌن الدول النامٌة والعلب

الواجبات واألوضاع إعداد مٌثاق تحت رعاٌة األمم المتحدة ٌبٌن فٌه أسس الحقوق 
 للدول. ةاالقتصادٌ

أن والدولٌة قد حدثت بعد  االقتصادٌةعند تقدٌم هذا االقتراح، لم تكن أزمة العبلقات و 
للتدهور الذي كان  الجذرٌة ٌجهل األسبابلم ٌكن أحد وكانت دالبل وجودها واضحة، 

 ملحوظا فً العبلقات االقتصادٌة الدولٌة.

على ضرورة إقامة نظام اقتصادي عالمً جدٌد حٌث تبٌن أن  (شفرٌا)قد أكد السٌد و 
أنه أدى إلى ولواألمم المتحدة  وأرسته النظام العالمً الذي ظهر بعد الحرب العالمٌة الثانٌة

 .لمعظم الدولإٌجاد سبلم ثابت ودابم، إال أنه لم ٌنجح فً إشباع الرؼبات األساسٌة 

إذ أن العالم الحالً لدٌه الموارد الطبٌعة ، ا التفاوتهناك مبرر الستمرار هذلٌس و 
كانت هذه الموارد الكثٌرة  ولو ،التكنولوجٌا التً تمكنه من تحقٌق الكفاٌة للبشرٌةو
استخدمت فً إطار أكثر ترشٌدا وأكثر صبلحٌة ألمكن للبشرٌة فً  التكنولوجٌا المتطورةو

 ةـة الصحٌـالحالً وـاإللزامم ـتعلٌإصبلح مرحلة الوأقل من جٌل القضاء على الجوع 
 .دهابالرؼم من تضاعؾ عد

 والتوزٌع ؼٌر العادل للثروات هوفً الواقع، فإن سوء استعمال الموارد الطبٌعٌة و 
الفنً على توفٌر وإلى تخلؾ الدول النامٌة، فبدال من أن ٌطبق التقدم العلمً  أدىالذي 

 والعٌش الكرٌم، إال أنه أتجه نحواألساسٌة للبشرٌة، بحٌث ٌضمن لها الرخاء  االحتٌاجات
الذي ٌساعد على تبدٌد الموارد البشرٌة والحربً الحدٌث األكثر دمارا،  اإلنتاج

(2)
. 

                                                           
(1)

 Actes de la 3 C N U C E D .Vol. I 1ere partie p.187 
(2)

 Jorge Castaneda, La Charte des droits et des devoirs économiques des Etats Note sur son 

processus d'élaboration .AFDI. 1974. p.33 



    

 

تركٌز السلطة االقتصادٌة فً ٌد عدد قلٌل وكما ساهم النظام العالمً السابد فً تدعٌم  
تركت أكثر من ثلثً البشرٌة تعٌش فً حالة ولمسرح العالمً، من الدول التً تربعت على ا

 الظلم.والتبعٌة ومن البإس 

أمام المإتمر الثالث للتجارة  شفرٌاقد أٌد جمٌع رإساء الدول مبادرة الربٌس و 
 التنمٌة.والعالمٌة 

ن األمر ٌقتضً انظرا لؤلحوال االقتصادٌة السٌبة التً بدأت تظهر فً السبعٌنات فو 
نظام دولً جدٌد ٌستطٌع حل مشكلة التخلؾ  إنشاءتعاون أعضاء المجتمع الدولً من أجل 

 .دول النامٌةاالقتصادي ؼٌر العادل الذي ٌمس جمٌع شعوب ال

ن أخذ فً االعتبار لٌس بفكرة جدٌدة، وا اقتصادي عالمً نظام والواقع أن إقامة 
ل التنمٌة خبلل العقدٌن األخٌرٌن أصبح أحد حدٌثا، حٌث أن التعاون الدولً فً مجا

م مإتمر األمم المتحدة للتجارة ٌقووالموضوعات التً تسٌطر على نشاط األمم المتحدة، 
الوثابق وكذلك وثابق اإلستراتٌجٌة الدولٌة للتنمٌة، والتنمٌة بدور هام فً هذا المجال، و

ن إقامة مإتمر للسكان فً بوخارست المتعلقة بإقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد. ثم ما تبعه م

الذٌن أوضحا بشكل مإسؾ األخطار ،   6 مإتمر الؽذاء العالمً سنة و   6 سنة 

المترتبة على الوضع المتدهور فً دول العالم الثالث 
(1)

. 

 استؽبللعادل فً نظام حتى مإتمر قانون البحار، ٌمكن أن ٌإدي إلى تحقٌق و 
 .الحقاسنراه  ما ووه البحرثروات 

الذي عمل المإتمر وتجدر اإلشارة إلى أن تحقٌق التقدم فً مجال التعاون الدولً و 
األول للتجارة والتنمٌة على تحقٌقه، لم ٌصل إلى النتابج المرؼوبة فقد كان الهدؾ المطلوب 

من ناتجها القومً لٌستخدم كمعونة مالٌة لصالح الدول  % أن تخصص الدول الؽنٌة 

 ٌعمل بهذا االتفاق، بل خفضت الدول الؽنٌة ما تقدمه إلى النصؾ. النامٌة لكن لم

البإس السابد فً الدول الفقٌرة لٌس وأن العمل الجماعً الدولً للتؽلب على الفقر  
خاصة فً إقناع وكاؾ مطلقا، كما أن عمل األمم المتحدة فً هذا المجال لٌس كاؾ أٌضا، 

على الرؼم من وعود بالخٌر على الجمٌع، الدول األعضاء بؤن تحقٌق رفاهٌة الشعوب ٌ
، إال أن الدول الؽنٌة لٌس النامٌةدول الالظروؾ المتوترة التً تنذر باالنفجار فً ؼالبٌة 

تحقٌق العدالة وطوٌل األجل لحل هذه المشكلة الصعبة ولدٌها النٌة فً إقامة برنامج محدد 
 المساواة.و

من هنا كان ولمثل هذه المشكبلت  من ثم فإن الموقؾ كان ٌتطلب البحث فً حلو 
 للدول. االقتصادٌةجبات االووالتفكٌر فً إعداد مٌثاق الحقوق 

 

                                                           
(1)

 Jorge Castaneda ,(OP.Cit.) , p.6. 



    

 

 اعداد القرار  : الفرع الثانً

 التنمٌةو، قرر مإتمر األمم المتحدة للتجارة )شفرٌالوٌس ( بناء على اقتراح السٌد 

أسند إلى إعـداد المٌثـاق واء للتعاون فً عمل من ممثلً حكومات الدول األعضلجنة تكوٌن 

بالتشاور العمل  لجنةاختٌار المندوبٌن الذٌن تتكون منهم ) (CNUCEDسكرتٌر عام مإتمر

الدول األعضاء فً المإتمر مع
(1)

 عضوا 13كان المقترح أن تتكون هذه الجماعة من و. 

العشرٌن توسٌع العضوٌة فً جماعة وإال أن الجمعٌة العامة قررت خبلل دورتها السابعة 

سفٌر المكسٌك  )جورج كاستانٌدا(عضوا. كما تم انتخاب السٌد  04العمل بحٌث تضم 

العمل باإلجماع لجنةلدى األمم المتحدة ربٌسا ل
(2)

تضم ممثلٌن من كافة مجموعات الدول و.
 ترضً كافة األطراؾ.وبطرٌقة متوازنة و

سنة  فٌفري 31-31أربع دورات ثبلثة منها فً جنٌؾ من  اللجنةقد عقدت و 

عقد و 3790سنة  فٌفري 11-0، من 3791سنة  جوٌلٌة 19-31، من 3791

 .3790سنة  جوان 12-34الرابع فً المكسٌك من  االجتماع

على ستة عشر مادة أساسٌة وتم  اللجنةنتهاء الدورة الرابعة تم االتفاق داخل ابو 
اعتبرت هذه وأحد عشر مبدأ من مبادئ الباب األول وصٌاؼة عشرة فقرات من المقدمة 

 المبادئ المتفق علٌها نواة المٌثاق.والمواد 

عة لم تتمكن جماوعلٌها  فاقبقٌت خمس مجموعات من الموضوعات، لم ٌتم االتو 
ظهرت فً ومن ثم فقد تمت صٌاؼتها بطرٌقة اختٌارٌة، و ،العمل من حلها بصفة نهابٌة

علٌها باإلجماع االتفاقالتقرٌر النهابً لجماعة العمل منفصلة عن النصوص التً تم 
(3)

 . 

البعض اآلخر من الدول و   قد قدمت بعض هذه الموضوعات من مجموعة و 

بٌان هذه وث أحٌانا كانت هناك اقتراحات من الدول االشتراكٌة كحل ثالوالصناعٌة 
 المجموعات كاآلتً:

الدورتٌن و   6 رة التً عقدت فً جنٌؾ سنة حددت خبلل الدو :المجموعة األولى -

الظواهر ساهمت إلى حد كبٌر فً تعقٌد و بعض الوقابع   6 اللتٌن عقدتا سنة 

التضخم االقتصادي ونقص بعض المواد الخام لمفاوضات، فقد أدت أزمة الطاقة وا
ٌتعلق بحق تكوٌن اتحادات من وإلى أن تتقدم فنزوٌبل باقتراح بصدد الموقؾ الجدٌد 

لم ٌكن لدى جماعة العمل الفرصة لمناقشته كما قدمت خبلل الدورة والمنتجٌن، 

بعض االقتراحات الخاصة بالعبلقة بٌن أسعار المنتجات    6 األخٌرة سنة 

كذلك االقتراح المقدم و(،    رة من الدول النامٌة )م المستوردة والمنتجات المصد

                                                           
(1)

 Guy Feuer , Réflexions sur la Charte des droits et devoirs économiques des Etats ,  R.G. D. 

I.P. 1975. No.2 ,Ed. A. Pedone p.282                                  
(2) 

Guy Feuer , (OP.CIT. ) , p282 
(3) 

Jorge Castaneda (OP.CIT.), p.44. 



    

 

نظام ثابت لتزوٌدها بالمواد  إٌجادمن دول السوق األوربٌة المشتركة الخاصة ب
 األولٌة.

هً وتتعلق بالموضوعات، الواردة بالمادة السادسة من المٌثاق،  :الثانٌةالمجموعة  -
 مـة على التؤمٌـات المترتبــتعوٌضالالتؤمٌم وولى الموارد الطبٌعٌة مبدأ السٌادة ع

فإن  بداٌةو ،ةـددة الجنسٌـات متعـالمشروعوالخاصة باألجانب  تسوٌة المنازعاتو
 قابلٌة للنقاش.وهذه الموضوعات كانت أكثرها حساسٌة 

شرط معاملة وخاصة مبدأ عدم التمٌٌز وتتعلق بالتجارة الدولٌة و: الثالثةالمجموعة  -

من المٌثاق     ، عموما الموضوعات الواردة بالمادتٌن والدولة األولى بالرعاٌة 

كان و االشتراكٌةالدول وكان هذا الخبلؾ جوهرٌا بٌن دول الجماعة األوربٌة و
خاصة الفقرة التً تتعلق بالتعاٌش وبعض الفقرات والخبلؾ بٌنهما حول المقدمة 

السلمً
(1)

. 

عض المسابل ذات الطابع السٌاسً أدرجت فً المٌثاق ب: الرابعةالمجموعة  -

المسابل المتعلقة  تشمل:هذه المسابل و المصنعةدول العارضت فً إدراجها و
االلتزام بتعوٌض واألجنبٌة،  األراضًاحتبلل والتمٌٌز العنصري باالستعمار و

 (   المادةالوقابع )الشعوب عن األضرار التً حدثت لها نتٌجة تعرضها لهذه 

القـوة ) الفصل دام ـاالضطهاد عن طرٌق استخأٌضا مبدأ التعوٌض عن الظلم وو
ٌظهر فً هذه المجموعة أٌضا كٌفٌة استخدام الدول النامٌة (. واالولىفقرة الاألول 

 كانت الصٌن المعارض(. و   المادةسبلح )للموارد المالٌة المترتبة على نزع ال

 الربٌسً إلدراج هذا الموضوع.

المشتركة للدول  بالمسإولٌاتتتعلق بالفصل الثالث، الخاص و :المجموعة الخامسة -

 المادةكان الخبلؾ ٌدور حول النص الخاص بحماٌة البٌبة )و ،ًـتجاه المجتمع الدول

بالتراث المشترك لئلنسانٌة الموجود فً  صكذالك حول صٌاؼة المبدأ الخاو (1 

( وأخٌرا لم ٌحدث اتفاق حول 6  المادة) ٌمٌةأعماق البحار،خارج حدود الوالٌة اإلقل

ٌجب أن ، الطبٌعٌة ألن الدول المعنٌة المبدأ الخاص باالستؽبلل الجماعً للموارد

ت قد اقترحو، (1  المادةالمشاورات المسبقة )وتتعاون على أساس تبادل المعلومات 

ساندتها فً ذلك ولكن رفضته البرازٌل ودول عدٌدة  هـأٌدتدأ، وـذا المبـن هـاألرجنتٌ
مجموعة قلٌلة من الدول

(2)
. 

بإجراء مشاورات رسمٌة فً  (كاستانٌدا) السٌد اللجنةخبلل دورة المكسٌك، أوصت و 
جنٌؾ مع الدول األعضاء لتقرٌب وجهات النظر بٌنها حول الموضوعات التً مازالت 

 محل نقاش.

اجتمعت لمدة عشرة أٌام تمكنت خبللها من االتفاق حول أربعة موضوعات ذات و 
الموضوعات التً تم و ،أن لم تتمكن من االتفاق حول الموضوعات األساسٌةوأهمٌة كبرى، 

                                                           
(1) 

Jorge Castaneda ,(OP.CIT.) ,p. 44. 
(2) 

Jorge Castaneda ( OP.CIT.), p. 45. 



    

 

كذلك و   مبدأ االستقبلل المنصوص علٌه فً المادة واالتفاق علٌها تتعلق بحماٌة البٌبة، 

 . ،  فقرة    الوارد فً المادة  النص الخاص بتفسٌر المٌثاق،

ؼٌر رسمٌة حول نصوص المٌثاق قبل  إجراء مشاورات اللجنةكما طالب ربٌس  
 عرضه على اللجنة الثانٌة التابعة للجمعٌة العامة.

قد أجرٌت هذه المشاورات فً نٌوٌورك خبلل شهر أكتوبر أثناء انعقاد الجمعٌة و 
 :أنشبت لهذا الؽرض مجموعتً عملوالمعلقة  العامة حٌث تم التصدي لجمٌع الموضوعات

تختص بالموضوعات الواردة فً المادة الثانٌة من المٌثاق وهً  :المجموعة االولى –

الدابمة على الموارد الطبٌعٌة  مبدأ السٌادةوالتؤمٌم واالستثمارات األجنبٌة 
 المشروعات متعددة الجنسٌة.و

قد بذلت األطراؾ المشتركة فً هذه وتهتم بموضوعات التجارة  :المجموعة الثانٌة –

خاصة بالنسبة لموضوعات المادة هودا مكثفة لتقرٌب وجهات النظر والمشاورات ج

كانت جمٌع األطراؾ و ،)مولً رو( الثانٌة تحت رباسة السفٌر المفوض الكٌنً

مجردة ٌمكن أن وتحاول الوصول إلى اتفاق عن طرٌق صٌاؼة نصوص عامة 

التً تضم  المجموعةو   هً مجموعة وعارضة المتتعبر عن وجهات النظر 

لكن إدى مثل هذه الصٌاؼة إلى اتفاق وكان من المتصور أن توالدول الصناعٌة 
خاصة فً والنجاح النهابً كان مستحٌبل بسبب المعارضة التً كان ٌبدٌها الطرفان 

ضرورة التمٌٌز بوضوح بٌن    موضوع االستثمارات فقد تبنت مجموعة 

االتفاقات التً ٌمكن أن تبرم بٌن الدول و فٌما بٌنهات التً تبرم بٌن الدول االتفاقا
 المشروعات الخاصة من ناحٌة أخرى.ومن ناحٌة 

 الموقف من القرار  : الفرع الثالث

حدث  مثبلاختلفت االراء وحدثت اتفاقات حول مواضٌع واختبلؾ حول اخرى ف 
تم النص علٌها فً والدول النامٌة، واتساعها بٌن الدول الصناعٌة التجارة و وحول نم اتفاق

 من المٌثاق.   المادة 

بالمقابل فإن اإلجماع الذي حدث بالنسبة لحماٌة البٌبة فً جنٌؾ لم ٌكن مطابقا لما و 
تم االتفاق علٌه من قبل فً نٌوٌورك بسبب معارضة األرجنتٌن للنص الذي ووفق علٌه من 

قبل
(1)

 . 

لم ٌتحقق ولم ٌتم التوصل إلى نتٌجة بالنسبة للموضوعات المعلقة ، ذلك علىو 
فقد  لة واحدة لمنع تبنً النص المقترحخاصة وأنه كان ٌكفً معارضة دو، اإلجماع

 1 عارضت شٌلً نص المادة والخاص بحماٌة البٌبة  1 عارضت األرجنتٌن نص المادة 

ص ـــرازٌل نــعارضت البو ،شتراكٌةالخاصة بالتشدٌد فً شروط التجارة مع الدول اال

                                                           
(1) Jorge Castaneda ,(OP.CIT.) , P.     



    

 

الخاص بالموارد للدول النامٌة باالستخدام الحر للموارد المترتبة على إجراءات   المادة 

الخاص  6 الوالٌات المتحدة نص المادة ح كما عارضت الدول االشتراكٌة ونزع السبل

األوربٌة ت دول السوق عارضولئلنسانٌة على موارد قاع البحار المشترك  باإلرث

الخاصتٌن بعدم التمٌٌز فً التجارة  6 و   الدول االشتراكٌة نص المادتٌن المشتركة و

 .األكثر رعاٌة دولةبشرط معاملة الوالدولٌة 

الٌابان نص المادة الخامسة الخاص بالحق فً وكما عارضت الوالٌات المتحدة  
بإٌجاد نظام للصرؾ  صالمادة السادسة الخاو تكوٌن اتحادات لمنتجً المواد األولٌة

األجنبً، أما الوصول إلى كل أسواق المنتجات التجارٌة فقد كانت محل معارضة من جانب 
 دول السوق األوربٌة وحدها.

الدول االشتراكٌة و   كان هناك عدم اتفاق أساسً بٌن مجموعة ، عبلوة على ذلكو 

الدول الصناعٌة من ناحٌة أخرى بالنسبة للموضوعات التً ٌتضمنها نص بٌن ومن ناحٌة 
المادة الثانٌة 

(1)
. 

أن تإجل الجمعٌة العامة مناقشتها لمشروع  الصناعٌةقد اقترحت دول المجموعة و 

الدول و   لكن مجموعة و االمٌثاق لبضعة أشهر حتى تستكمل جماعة العمل مباحثاته

 :وهً كما ٌلً االتجاه لعدة أسباباالشتراكٌة عارضت هذا 

لكن بعد فشل و ،ٌجري داخل مجموعة العمل على أساس توافق اآلراء كان العمل -
 الجمود.وإعداد صٌاؼة عامة بدأت تتجه مجموعات الدول إلى التشدد 

أن الموقؾ الدولً سوؾ ٌكون أقل تشجٌعا فً المستقبل للوصول إلى اتفاق حول  -
 لت فً المٌثاق وقت إعداده.المسابل الجدٌدة التً أدخ

 حٌث ،اقشاتفً حالة استمرار المن، الخشٌة من أن تفقد الدول اهتمامها بالمٌثاق -
على  الصناعٌةعند عرض اقتراح المجموعة و وصلت إلى مرحلة التشبع.

   ه تعارضودولة فقط  1 وٌت، رفض هذا االقتراح حٌث وافقت علٌه ـالتص

التصوٌتدولة عن    وامتنعت  ،ةـدول
(2)

. 

، إال أنه كان من المستحٌل أن ٌجلب األقلٌة رؼم اهمٌة نظام توافق اآلراءو  
لذلك فقد تخلت بعض الدول عن رأٌها خبلل و ،لقبول األوضاع الموافق علٌها جماعٌا

قبول مبدأ التصوٌت  المناقشات أمام اللجنة الثانٌة التابعة للجمعٌة العامة على أساس
  على المٌثاق.

إعداد مشروع كامل لنص المٌثاق    قررت مجموعة  الظروؾفً ظل هذه و 

ٌتضمن النصوص التً تمت الموافقة علٌها باإلجماع داخل جماعة العمل، باإلضافة إلى 
أرسلت لدول المجموعة ذات ونصوص بدٌلة للموضوعات التً لم ٌتم االتفاق علٌها 

                                                           
(1) Jorge Castaneda ,(OP.CIT.) , p. 9<. 
(2) Jorge Castaneda ,(OP.CIT.) , p.    



    

 

أٌضا إلى الصٌن التً لم ل االشتراكٌة ووعة التً تضم الدوالمجمواالقتصادٌات الرأسمالٌة 
 إبداء وجهة نظرها.إلى أي مجموعة لدراسة المشروع و تنضم

 تخفٌؾحاولت كذلك والتنمٌة االقتصادٌة و االنفراجبٌن  االشتراكٌةقد ربطت الدول و 

بشرط قبول  6 لتً تضمنتها المادة ئلنسانٌة على موارد قاع البحار االمشترك ل اإلرثفكرة 

أن تتضمن المادة السادسة والمشترك( عند إبرام معاهدة فً هذا الشؤن،  اإلرثالمبدأ )هذا 
النص على أن تنمٌة التجارة الدولٌة تتطلب إبرام اتفاق متعدد األطراؾ لمدة طوٌلة خاص 

 بالمنتجات األساسٌة.

حذؾ فكرة الخاصة بنزع التسلح و   المادة  كما صممت الصٌن على إلؽاء 

 التً كانت تعنً فً الماضً ظلم الدول الفقٌرة.واالستؽبلل 

أما الدول الصناعٌة فقد قدمت العدٌد من االقتراحات المتعارضة مع المشروع 
(1)

 إنو 
الٌونان، التً أوضحت والبرتؽال ونٌوزلندا وكان من بٌن دول هذه المجموعة استرالٌا 

 .  المشروع كما قدمته دول مجموعة إمكانٌة موافقتها على 

اقتراحات الدول الؽربٌة باقتراحات الدول االشتراكٌة و   هذا وقد اهتمت مجموعة  

 لم تهتم باالعتراضات الصٌنٌة.وحٌث وافقت على عدد كبٌر منها، 

أحداث تؽٌٌرٌن أساسٌٌن فً االقتراحات المقدمة من    قد قررت مجموعة و 

التً تنص على أنه " ال ٌجوز ألي دولة ٌستثمر   / حول المادة  الصناعٌةالمجموعة 

مواطنوها أموالهم فً دولة أجنبٌة، أن تعامل معاملة ممٌزة لصالح مستثمرٌها" فقد رفضت 
التً اعترفت  هذه الصٌاؼة، على أساس أنها تإدي إلى إنكار الحقوق الدول الصناعٌةبعض 

صناعٌة( فً ممارسة الحماٌة الدبلوماسٌة لصالح حق هذه الدول )ال وهو ،بها جمٌع الدول
من الحد األدنى مواطنٌها عندما ٌعاملون معاملة أقل

(2)
دون قبول نظام الحد األدنى قامت و ،

 اآلتً: وبتؽٌٌر الصٌاؼة على النح   مجموعة 

أما  ثمارات األجنبٌة."ال ٌمكن إرؼام أي دولة على منح أي معاملة ممٌزة لبلست" 

خاص بالمشروع األول المقدم من دول هذه  وفه   التؽٌٌر الثانً الذي أدخلته مجموعة 

فً هذه الحالة ٌجب على و ،نزع الملكٌةوولة فً التؤمٌم الذي ٌعترؾ بحق كل دوالمجموعة 
قد و ،الدولة التً قامت بهذا اإلجراء أداء تعوٌض عادل بشرط أن تكون كل الظروؾ مقنعة

أن مثل هذه الصٌاؼة    قد قدرت مجموعة و ،ر من الدول على هذه الصٌؽةكبٌتحفظ عدد 

ٌمكن أن تفسر على أساس أنه ال ٌوجد التزام بالتعوٌض فً حالة نزع الملكٌة لؤلموال 
 ٌمكن أن ٌترك الوفاء لئلدارة االختٌارٌة للدول النازعة للملكٌة بعبارة أخرى،واألجنبٌة 

أنه ٌوجد التزام دولً بالتعوٌض باعتباره مبدأ عاما    ة بالمقابل فقد أكدت دول مجموعو

الدولة  عفإن تشرٌ، على أي حالو ،لم ٌتقرر فً أي تشرٌع عكس ذلكومن مبادئ القانون، 

                                                           

 
(1)

 Jorge Castaneda, (OP.CIT.), p. 49. 
 =8: – 78: ص. 7>القاهرة لعام  ,دار النهضة العربٌة ,محمد حافظ ؼانم مبادئ القانون الدولً (2)



    

 

بعد مناقشة داخل لجنة و ،وٌضـل التعـأوضاع وأجوالنازعة للملكٌة ٌجب أن ٌحدد شروط 

هذا ، و  هذه الفقرة بعد موافقة مجموعة بناء على اقتراح المكسٌك، تقرر تؽٌٌر ، والعمل

  .ٌعنً أن تعترؾ الدولة النازعة للملكٌة بقبول التزامها بؤداء التعوٌض

حتى ووبذلك فإن الوصول إلى هذه االتفاقات الجدٌدة قبل التصوٌت كان ضرورٌا  
 تحصل الدول الؽربٌة على الترضٌة الكافٌة إلمكانٌة موافقتها على المٌثاق.

بالمناداة و حدهمواد الفصول األربع على وتم التصوٌت على فقرات الدٌباجة  قدو 
امتناع عن  ونظرا ألن الكثٌر من نصوص المٌثاق كانت موضع اعتراض أوعلى األسماء 

التصوٌت من دول عدٌدة، فكان ال ٌمكن تبنٌه باتفاق اآلراء
(1)

. 

لتابعة للجمعٌة العامة كانت عند إجـراء التصوٌت على المٌثاق فً اللجنة الثانٌة او 

أصوات  1 ، أصوات معترضة  ، صوتا لصالح المٌثاق    نتٌجة التصوٌت كاآلتً: 

 وؼٌنٌا االستوابٌة ولٌسوتوما لم تحضر عملٌة التصوٌت جزر البهاامتناع عن التصوٌت، و
 ً لم ٌكن لها حق التصوٌت فً الجمعٌة العامة.تال إفرٌقٌاجنوب وسورٌا وجزر مالدٌؾ و

كانت نتٌجة وفً اجتماع الجمعٌة العامة حضرت جمٌع الدول عدا جزر مالدٌؾ و 

 –دة ـــالوالٌات المتح :هًست أصوات ضده و صوتا لصالح المشروع    التصوٌت 

امتنع عشر أعضاء عن و ،الدانمرك – لوكسمبورج –بلجٌكا -ألمانٌا االتحادٌة –برٌطانٌا 

هولندا  –الٌابان  –إٌطالٌا  –إسرابٌل  – أٌرلندا –فرنسا  –كندا  –النمسا  : هموالتصوٌت 

أسبانٌا  –النروٌج  –
(2)

. 

الواجبات االقتصادٌة للدول فإنه وبصدور قرار الجمعٌة العامة بتبنً مٌثاق الحقوق  

 : التؤكٌد علىٌمكننا 

من ممثلً الدول األعضاء فً المإتمر الثالث  اقتراح لجنةهذا العمل صدر بناء على  أن    -

كان ٌتعٌن أن ٌعهد بإعداد هذا المٌثاق إلى لجنة من و (CNUCED)التنمٌة وللتجارة 
ٌعطونه طابعا واستقبلل والخبراء القانونٌٌن بحٌث ٌمارسون هذا العمل بحرٌة 

 تنظٌمٌا.
إلى وجود تعدٌبلت الدول األعضاء وأدى صدور المٌثاق بناء على اقتراحات  -

التوفٌق بٌن ومحاوالت التقرٌب  على الرؼم من بذل الكثٌر من ،معارضات كثٌرة
 وجهات النظر المتعارضة داخل جماعة العمل.

                                                           
(1) 

Jorge Castaneda, (OP.CIT.), p.51. 
(2) 

Guy Feuer , Réflexions sur la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, (OP.CIT)  

p.200 

 - Michel Virally, vers un Droit internationale du Développement, A.F.D.I.1965 , P. 2      
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ذلك ألن هذا المٌثاق ؼٌر واضحة، ووٌثاق ؼامضة ٌرى البعض أن نصوص هذا الم -
الدول وأن كان موجها لكل الدول، إال أنه ٌعبر عن نظرٌات دول العالم الثالث و

االشتراكٌة 
(1 )

 آنذاك.

مجردة حتى ٌمكن تجنب معارضات مجموعات وعامة تمت صٌاؼة المٌثاق بعبارات  -
هذه و ،بالتالً فقد وجدت تفسٌرات متنوعة للمٌثاق تختلؾ من دولة ألخرىوالدول 

 صداها فً مناقشات الجمعٌة العامة للمٌثاق. والتفسٌرات ٌعل

 اقـدها للمٌثـً التً أعطت تؤٌٌـاالشتراكٌة هالدول و   حظ أن دول مجموعة ٌبل -

ال ٌمكن إؼفال دور هذه الدول فً ة لم تعط موافقتها على المٌثاق ودول   أن هناك و

 نفاذه.وفاعلٌة المٌثاق 
هذا ٌعنً أن السلطة التً وصدر المٌثاق فً صورة إعبلن من الجمعٌة العامة،  -

ت له الصفة اإللزامٌة على الدول لٌس أي ٌملكها ال تتعدى سلطة إصدار التوصٌات
األعضاء

(2)
. 

العشرٌن للجمعٌة العامة وأبدى عدد من ممثلً الدول الؽربٌة خبلل الدورة التاسعة  -
 فً على األقلٌة إرادتهامعارضتهم للطرٌقة التً تمكنت بها األؼلبٌة من فرض 

إصدار المٌثاق 
(3)

. 
 

 المطلب الثانً

 مضمــون المٌثـــاق

فٌما ٌلً من خبلل فروع مع كٌفٌة تكرٌسها المٌثاق مجموعة مبادئ سندرسها  ٌتضمن   

 :ثبلث كما ٌلً

 مبادئ المٌثاق  : الفرع االول

الجزء األول  جزأٌنتحتوي المقدمة على و أربعة أبوابوٌتكون المٌثاق من مقدمة  
المبادئ والجزء الثانً ٌحدد األهداؾ ومصادره المباشرة وإعداد المٌثاق ٌعبر عن طرٌقة 

الواردة فً واألفكار األساسٌة التً ٌتضمنها المٌثاق  وٌمكن تلخٌصالتً ٌتضمنها المٌثاق 
 المقدمة كاآلتً:

 منطقٌة.وإنشاء نظام اقتصادي عالمً جدٌد بصورة أكثر عدالة  -
م االقتصادٌة ختبلفات بٌن النظتوسٌع التجارة الدولٌة لصالح كل الدول مع احترام اال -

 االجتماعٌة.و

                                                           
(1) GUY Feuer, (OP.CIT) , p.284  
(2)

. Michel Virally , (OP.CIT),p. 5   
(3)

. Michel Virally , (OP.CIT),p 61. 
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مشكبلت المشتركة تحقٌق التعاون االقتصادي بٌن الدول، مع وجود نظام لحل ال -
تدعٌم االستقبلل االقتصادي للدول النامٌة، مع األخذ فً االعتبار باحتٌاجاتها و

 الخاصة وخطط التنمٌة فٌها.

فً السٌادة والمنفعة إقامة نظام للعبلقات االقتصادٌة الدولٌة، ٌعتمد على المساواة  -
 االستقبلل الوثٌق لمصالح كل الدول.والمشتركة 

أن مسإولٌة التنمٌة فً كل دولة تعتمد فً المقام األول على الدولة  ىالتركٌز عل -
 نفسها.

خاصة بالنسبة للدول النامٌةوإقامة نظام لؤلمن االقتصادي الجماعً  -
(1)

. 

تؤكدت فكرة العدالة فً تكوٌن المٌثاق، إذ أن العدالة هً الهدؾ النهابً الذي  قدو 
ٌه االستقبلل الذي ٌراعى فوتتوافق فٌه كل االختبلفات الظاهرة التً تمٌز قانون التنمٌة 

لٌست المتبادلةوالمنفعة المشتركة والمساواة، وعدم التمٌٌز التضامن ووالكامل 
(2)

. 

 تكرٌس المبادئ االقتصادٌة االممٌة فً المٌثاق  : الفرع الثانً

الدولٌة" األساسٌة للعبلقات االقتصادٌة و " العناصر للمٌثاق عنوانهالفصل األول  
 :هً ثبلثتجمل هذه العناصر فً وٌمكن أن 

 المتحدة،أفكار تقوم على األسس التقلٌدٌة التً ترتكز علٌها األمم  :العنصر االول –

 الدول االشتراكٌة.ول النامٌة أمانً الدووأفكار تعكس مطالب  :العنصر الثانً –

 التنمٌة.وبعض المبادئ الخاصة بالعبلقات االقتصادٌة  :العنصر الثالث –

ٌة لفلسفة األمم المتحدة من تظهر األسس التقلٌد التً هً العناصرهذه اهم و 
والمساواة فً السٌادة بٌن االستقبلل السٌاسً للدول ولٌمٌة السبلمة اإلقوالسٌادة ذلك 

حقها فً ون الشعوب المساواة فً الحقوق بٌو عدم التدخلو عدم االعتـداءالدول و
فٌذ االلتزامات الدولٌة بحسن نٌة تنعـات وازنتقرٌر مصٌرها والتسوٌة السلمٌة لل

 الحرٌات األساسٌة.واحترام حقوق اإلنسان و

مبادئ االقتصادٌة التً ٌجب ان تسود وهكذا نجد ان المٌثاق تضمن اطارا قانونٌا لل 

   .العبلقات االقتصادٌة الدولٌة

لوجٌة من ناحٌة الدول والمٌثاق بعض المبادئ ذات الصبؽة اإلٌدٌ كما ٌتضمن 
تعوٌض الدول النامٌة عن و التعاٌش السلمًوتتمثل فً ، االنحٌازدول عدم واالشتراكٌة 

                                                           
(1) Doc .E/5263 et E/5269 
(2) 

Guy de La charrière, L’influence de l’inégalité de développement des Etats sur le Droit 

international, R. C .A. D. I. , t.2,1973,P.247 et s. 



    

 

واجب الدول فً البعد عن مواردها الطبٌعٌة وٌجة حرمانها من األضرار التً حدثت لها نت
مناطق النفوذوالسٌطرة 

(1)
. 

كالمنفعة المشتركة  التنمٌةوبالعبلقات االقتصادٌة  بعض المبادئ الخاصة وٌتضمن 
 من البحر بالنسبة للدول ؼٌر الساحلٌة االنطبلقوحرٌة الوصول إلى البحر العادلة وو
دولً فً مجال التنمٌة.التعاون الو

(2)
 

أن التنمٌة واقتصادٌة واجتماعٌة ومن هنا ٌتبٌن أن المٌثاق ٌتضمن مجاالت سٌاسٌة و 
قد احتجت بعض الدول على إدخال معطٌات سٌاسٌة فً وثٌقة اقتصادٌةومرادفة للسبلم 

(3)
. 

 تقرٌرها فً المٌثاق. أرٌدالواجبات االقتصادٌة للدول كما والفصل الثانً الحقوق  وٌتناول

  شتركة للدول تجاه المجتمع الدولًالمسإولٌات الم الثالثالفصل ٌعالج و

 كٌفٌة تفسٌر المبادئ. الفصل الرابعٌتناول و

 جوهر المٌثاق : الفرع الثالث

فإنه ٌتضمن القواعد التً تحكم العبلقات االقتصادٌة الدولٌة إال  المٌثاق،أما عن جوهر      
عدم االتفاق حول النصوص الجدٌدة فً حالة وأنه ٌجب أن ٌضم بعض العناصر الجدٌدة 

تفصل الجمعٌة العامة فً اآلراء التً تتبناها الدول المعارضة بحٌث تظهر الصٌاؼة 
األخٌرة للمٌثاق اهتماما بالتنمٌة االقتصادٌة المتطورة بصورة تختلؾ عن األوضاع 

 التقلٌدٌة.

حٌث دخول  وٌعد المٌثاق عبلمة بارزة على طرٌق التنظٌم االقتصادي الدولً من 
الدول النامٌة فً مرحلة التفاوض والمواجهة لتعدٌل القواعد االقتصادٌة الدولٌة التقلٌدٌة 
وتحقٌق مصالحها فً نظام اقتصادي دولً ٌخدم قضاٌاها الراهنة ومن جهة اخرى فهو 

الهتمام المجتمع  الدولً بمشاكل التنظٌم االقتصادي الدولً والبدء بوضع مٌثاق انعكاس 
لعبلقات االقتصادٌة الدولٌة كما تم خلق مناخا سٌاسٌا دولٌا لصالح قضٌة التنمٌة ٌنظم ا

االقتصادٌة باعتبارها قضٌة مشتركة بٌن الدول النامٌة والدول المتقدمة وذلك وفق مبادئ 
هامة وضرورٌة لتحقٌق تطوٌر التعاون االقتصادي الدولً وفق منهج ٌحقق التنمٌة الدولٌة 

ستقرار والتوازن فً العبلقات االقتصادٌة الدولٌة بٌن الدول النامٌة والدول للدول النامٌة واال

  .المتقدمة

 

 

                                                           
(1)

 -GUY Feuer (OP.CIT) p.2     
(2) -Michel Virally, vers un Droit internationale du Développement ,(OP.CIT), p 64. 
(3) -GUY Feuer (OP.CIT) p.288. 



    

 

 المطلب الثالث
 اقـــــر المٌثـــاصـعن

وهً تمثل أدت مناقشات الدول األعضاء لنصوص المٌثاق إلى إثارة بعض المسابل  

 .التالٌة الثبلث سنتعرض له فً الفروع ما العناصر التً تضمنها المٌثاق وهو

 الســٌادة : الفرع االول

دولة  الواجبات االقتصادٌة للدول على أن كلوتنص المادة األولى من مٌثاق الحقوق   
ٌتٌح لها حق السٌادة أن تختار بكل حرٌة و ،تتمتع بالسٌادة الكاملة على مواردها االقتصادٌة

شعبها ودون تدخل خارجً الثقافً وفقا إلرادة واالجتماعً واالقتصادي ونظامها السٌاسً 
دد بحرٌة أوضاع عبلقاتها الخارجٌةحلها الحق فً أن تو ،من أي نوع

(1)
وسابل وأهداؾ و 

.تنمٌتها االقتصادٌة
(2)

  

خبلؾ أمام مجموعة العمل الموضوعات الواردة بالمادة الثانٌة مثل التؤمٌم ال أثارو 
حكومات الدول األعضاء تمثل ة من تشكلت لجنو ،االستثمارات األجنبٌةوالملكٌة نزع و
 جمٌع اآلراء لوضع القواعد القانونٌة التً تتعلق بالموضوعات المشار إلٌهاومٌع المصالح ج

 : وتتعلق دراستها بؤمرٌن

خاصة بالنسبة للموارد وضرورة المحافظة على تدعٌم سٌادة الدول  :االمر االول –

 الطبٌعٌة.

تحقٌق متطلبات التعاون الدولً فً عالم أكثر استقبلال بصفة دابمة :االمر الثانً –
(3)

. 

تقؾ عقبة فً الحصول على الموارد المالٌة  أالصٌاؼة مثل هذه القواعد ٌجب  إن 
المشروعات والذي ٌتحقق عن طرٌق االستثمارات األجنبٌة والتكنولوجٌا، وونقل العلم 

خاصة ى التعجٌل بالتنمٌة االقتصادٌة والمالٌة تعمل علإذ أن هذه الموارد  متعددة الجنسٌة
 بالنسبة للدول النامٌة.

ٌنبؽً تنظٌمها، حٌث  لة إال أنهباألجنبٌة للدول المستق االستثماراترؼم أهمٌة و 
رقابتهم اقتصادٌاتهم خارج سٌطرتهم و من تخشى الدول المعنٌة أن تقع القطاعات الربٌسٌة

خشى أٌضا أن ٌقوم االستثمار تكما  ،بدرجة تإثر على سٌادتهمتصبح مملوكة لؤلجانب و
زابدة عن الحد واألجنبً باستؽبلل الموارد الطبٌعٌة للدولة المعنٌة بطرٌقة ؼٌر منطقٌة 

 نفاذها.واألدنى تإدي إلى استنفاذ هذه الموارد 

                                                           
 المادة الرابعـة من المٌثـاق. (1)
 .المٌثـاق المادة السابعـة من (2)

(3) 
Jorge Castaneda, La Charte des droits et des devoirs économiques des Etats, Note sur son 

processus d'élaboration, (OP.CIT), p.51. 



    

 

بؽض والطبٌعٌة  هاالدول النامٌة الرقابة الكاملة على موارد تطلب بناء على ذلكو 
من وصحٌح من وجهة النظر االقتصادٌة  االفتراضالنظر عن التعاون الدولً فإن هذا 

لحٌاة االقتصادٌة تقدما سٌاسٌا الكاملة على اوناحٌة أخرى فقد حققت السٌادة الدابمة 
خاصة الدول الصؽٌرةوإٌدٌولوجٌا هاما لدول عدٌدة و

(1)
. 

االجتماعً واالقتصادي لسٌاسً وتكفل للشعوب التضامن ا أداة ضرورٌةالسٌادة ان  
السٌادة على المزاٌا االقتصادٌة المباشرة التً ٌمثلها تؤثٌر  وفً حاالت معٌنة تسمو ،الثقافًو

تدعٌم رقابة  واتجاها قوٌا نح ظهر منذ نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌةورأس المال األجنبً. 
 الطبٌعٌة. اسٌادة الدول على مواردهو

قلل من أهمٌة ن ٌجب أالة الدابمة على الموارد الطبٌعٌة السٌاد مع التسلٌم بمبدأو 
 ًـاالستثمار األجنبوالمستثمرٌن  ىتسمح للدولة بمباشرة رقابة حازمة عل النصوص التً

ٌرجع فً جانب منه  التبعٌة التً تعانً منهوع التخلؾ اوضاأن  حٌث تعتقد الدول النامٌة
ٌرجع هذا واالستؽبلل الزابد لمواردهم ومن الدول الصناعٌة  إلى نقص المساعدات المقدمة

ا فً هذا أٌضا للقواعد العرفٌة المؤخوذ بهواالستؽبلل إلى عدم التكافإ فً المفاوضات، 
 .ؼٌر متساوٌةالتً نشؤت فً ظل عبلقات والصدد 

سٌادة الدولة بل أن السٌادة تتحقق مع ل ساالقانون الدولً ال ٌعد أسا بالذكر أنجدٌر و 
السبب  ووهذا ه ،القانون الدولً بسٌادة الدولة ولكنه ال ٌحدد جوهرها ٌعترؾواالستقبلل 

قبول القانون الدولً فً إٌضاح مبدأ السٌادة الدابمة على  تعارض   دول مجموعة  أنفً 

على االستثمارات األجنبٌة  الرقابةكحقوقهم السٌادٌة ل باشرتهمم ألنهم ٌخشون عند مواردهم
 القانون الدولً إلىتسند هذه الحقوق  أن وعلى أنشطة المشروعات متعددة الجنسٌة والتؤمٌم

بٌن موضوعٌن  قنفر أنوفً هذا المجال ٌجب ، وبالتالً ٌكون أعلى من إرادتهم السٌادٌة
أن السٌادة ال تستمد أساسها من القانون الدولً وإنما تستمد من قانون  أولهمامختلفٌن 

الشعوب والذي كان سابقا على كل نظام قانونً دولً
(2) 

ال ٌمكن إنكار أن القانون  وثانٌا
الدولً ٌحد من عمل الدولة حٌنما تإثر فً مصالح األجانب حٌث ٌنص على المسإولٌة 

 . الدولٌة فً حالة األضرار بمصالحهم

بل  ،ًـون الدولـهرب من كل قواعد القانتتوعلى ذلك فان المادة الثانٌة من المٌثاق ال  
تقٌٌد حرٌة الدولة فً الحاالت التً تإثر على المصالح  إمكانٌةولً دلقانون الل أنقر ت

مع نص المادة  لك من نصوص أخرى من المٌثاق والتً تفسر سوٌاذوٌتضح  ،األجنبٌة
الثانٌة

(3)
النص  الصناعٌةإذا ما قٌمنا الهدؾ من اقتراح المجموعة  وجهة النظر هذه كدإوت ،

 قد عارضت الدول النامٌة إدراجو ،فٌذ االلتزامات الدولٌة بحسن نٌةفً المادة الثانٌة على تن
رفض هذا ٌ هن النظام القانونً للمٌثاق فً مجموعامثل هذا النص فً المادة الثانٌة خاصة و

 المبدأ.
                                                           

(1)
 Claude Gaillard ,Les Communautés Européennes, les Organisations Africaines et 

l'émergence d'un N.O.E.I .SNED.1980 . 
(2)

  Michel Virally, vers un Droit internationale du Développement, (OP.CIT), P.69. 
(3)  

Jorge Castaneda,( OP. Cit), p. 290. 



    

 

 ؼٌر مطبق على المٌثاق بعض الوفود قولها بان القانون الدولً التقلٌديوقد أٌدت  
 الن الكثٌر من قواعده أنشؤتها الدول الكبرى وقبل أن ٌحصل عدد كبٌر من الدول النامٌة

لٌة الدولٌةإووخاصة فً موضوع المس على استقبلله
(1)

ومع ذلك هناك الكثٌر من قواعد  ،
دول المجموعة  أقرتهامثل القاعدة التً  النامٌة تطبٌقها القانون الدولً التً تإٌد الدول

 حاال وكافٌا وفعاال. والخاصة بالتعوٌض عن التؤمٌم حٌث ٌجب أن ٌكون الصناعٌة

وإذا ما قلنا بتطبٌق نظرٌة السٌادة على الموارد الطبٌعٌة فان ذلك ٌستدعً أن نقارن  

معٌة العامة فً دورتها السابعة عشر الصادر من الج  1  بٌن المادة الثانٌة والقرار رقم 

إنما سٌطبق وفان تعبٌر السٌادة لن ٌطبق فقط على الموارد الطبٌعٌة ،   6  فً دٌسمبر

على الثروات والنشاطات االقتصادٌة وهذا ٌعنً القول أنها ستكون قابلة للتطبٌق خارج 
الحدود اإلقلٌمٌة 

(2)
. 

القانون الدولً لمعالجة موضوع إلى قواعد تستبعد المادة الثانٌة اللجوء و 
 المصادرةوالتؤمٌم و الجنسٌةتنظٌم رقابة نشاط الشركات متعددة و االستثمارات األجنبٌة

بٌنما احتفظ  وضع الحلول البلزمة  1  ترك المٌثاق للقرار و ،نزع ملكٌة األجانبو

كٌفٌة سداد و اربتحدٌد مقد االهتمامالمٌثاق لسلطات الدولة الواضعة إلجراءات نزع الملكٌة 
 لوابحها الداخلٌة.وبقوانٌنها  االعتباراألقساط المدفوعة على سبٌل التعوٌض مع األخذ فً 

ال ٌمكن أن تطالب وهذا ٌعنً أن االستثمارات األجنبٌة تخضع للقانون الداخلً و 
الوطنً لما كان الوطنٌٌن ٌحكمهم القانون و بمعاملة أعلى من المعاملة التً ٌلقاها الوطنٌٌن

 داخلًالالتعوٌضات سوؾ تحسم طبقا للتشرٌع  وفإن أي نزاع ٌنشؤ حول مشكلة التؤمٌم أ
ال ٌمكن تطبٌق القانون الدولً إال إذا كان هناك اتفاقات دولٌة وبواسطة المحاكم الوطنٌة و

.تطبق فً هذا الشؤن
(3)

 

طلوبة لكً فإن القانون الدولً ٌضع تحت تصرؾ هذه الدول كل الوسابل المومن ثم  
.تنفٌذ االلتزامات التً ٌفرضها القانون الدولً وتتجه نح

(4)
ع زأما بالنسبة إلجراءات ن 

  الملكٌة، فإن النص ٌتضمن أمرٌن:

  فقط لٌس عادالومن ناحٌة ٌجب أن ٌكون التعوٌض كافٌا  : االولاالمر  –

ٌمكن من ناحٌة أخرى فإنه فً حالة الخبلؾ حول مقدار التعوٌض  :الثانًاالمر  –

التوفٌق وة مثل المفاوضات ٌمللؤلطراؾ أن تبحث بحرٌة عن كل وسابل التسوٌة الس

.ًأي وسابل أخرى ٌنص علٌها القانون الدول وأ التحكٌمو
(5)

  

                                                           
(1)

 Guy Feuer , Réflexions sur la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, 

(OP.CIT), p.2    
(2)

 Michel Virally, (OP.CIT.), P.56. 
(3)

 Michel Virally , (OP.CIT.), P.    
(4)

 Guy Feuer, (OP.CIT.) P  2   
(5)

 Guy Feuer , (OP.CIT.),P  2   



    

 

على أنه فً حالة وجود موارد طبٌعٌة مشتركة بٌن  تنص المادة الثالثة من المٌثاقو 
عن طرٌق التعاون المشترك على أساس المشاورات  استؽبللهاأكثر فإنه ٌمكن  ودولتٌن أ

تمسكها الشدٌد بمفهوم السٌادة على  لهذه الموارد وأكدت المسبقة لتحقٌق االستخدام األمثل
بٌعٌة ال ٌستطٌع أن ٌتحمل أي السٌادة على الموارد الط قررت أن حقو الموارد الطبٌعٌة

استندت فً ذلك إلى مساندة القانون ونامٌة ٌتعٌن أن تدافع عنه الدول الوقٌود على هذا المبدأ 

الدولً 
(1).

 

  عدم التمٌٌزومبدأ المساواة  : الفرع الثانً

حٌث ٌإكد هذا النص على أن  ٌظهر مبدأ المساواة فً المادة العاشرة من المٌثاق 
تتٌح لها هذه و ،الدول متساوٌة من الناحٌة القانونٌة، باعتبارها أعضاء فً الجماعة الدولٌة

المالٌة والمساواة الحق فً المشاركة فً اتخاذ القرارات المتعلقة بالعبلقات االقتصادٌة 
ٌكون لها حق ، وخاصة فً المنظمات الدولٌة المتخصصة  بصفةوالنقدٌة الدولٌة، و

 لم تكن متساوٌة فتكون على األقل عادلة فً المزاٌا المترتبة على ذلك. إنالمشاركة 

قد بدأ النص على عدم التمٌٌز فً المٌثاق فً المادة الرابعة التً تستبعد فً مجاالت و 
خاصة فً موضوع التجارة الدولٌة كل تمٌٌز ٌقوم على االختبلؾ بٌن و االقتصاديالتعاون 

من المٌثاق  1 تؤسٌسا على ذلك تنص المادة و ،االجتماعٌةو االقتصادٌةواألنظمة السٌاسٌة 

الدول النامٌة فإنه بجب على و التجاري بٌن الدول االشتراكٌةا ٌتم التبادل على أنه " عندم
الدول النامٌة أن تمنح الدول االشتراكٌة معاملة فً التبادل التجاري ال تقل عن الشروط 

ٌكون هذا النص بمثابة توسٌع لشرط الدولة و. "المعتادة المقبولة من جانب الدول الرأسمالٌة
 .االشتراكٌةر هذا النص أحد المطالب الملحة للدول ٌعتبواألكثر رعاٌة 

تجدر اإلشارة إلى أن المادة الرابعة تواجه متطلبات إعادة التنظٌم التجاري بٌن و 
 الؽرب.والشرق 

من المٌثاق فإن المسؤلة هنا ال  6 فٌما ٌتعلق بثروات قاع البحار الواردة بالمادة و 

لعادل لثروات المنطقة االقتصادٌة حٌث تتمثل هذه لكن بفكرة التوزٌع اوتتعلق بالمساواة، 
الدول التً لدٌها تكنولوجٌا والفكرة فً القضاء على التمٌٌز، الذي ٌعطً للدول الساحلٌة 

كبٌرة أحقٌة االستفادة بكل ثروات المنطقة االقتصادٌةومتقدمة 
(2)

. 

 

 

                                                           
(1)  

Guy Feuer ,( OP.CIT.),p. 292. 

-  A/C./2/SR.1644 pp 10-    

-  A/PV. 2315,pp.31 et S 
(2) GUY Feuer (OP.CIT) p.292-2    



    

 

  الخاصت بالذول الناهٍت االهتٍازاث : الفرع الثالج

تفسر هذه المساواة و ،ةـرة العدالـالنصوص التً توضح هذه الفكرة بفك ربط ٌمكن 
القواعد الدولٌة العالمٌة التً تبلبم احتٌاجات الدول النامٌة

(1)
ٌتسع المٌثاق إذا الستمرار و. 

إذ أن النصوص الخاصة بتدعٌم التضامن  ،ثنابٌة القواعد حتى تتحقق المساواة الفعالة
و أضمنا على منح مزاٌا معٌنة للدول النامٌة و تنص صراحة أالتعاون الدولً والعالمً 

  .على األقل تؤخذ فً االعتبار مصالحهم الخاصة

فقد تم النص علٌها فً ثبلث  أما بالنسبة للمساعدات التً ٌتعٌن تقدٌمها للدول النامٌة 
 : مواد 

 (   خاصة بنقل الموارد الحقٌقٌة ) م ال :األولىالمادة  –
أن تكون الموارد الحقٌقٌة مصحوبة بشروط أكثر تشجٌعا خاصة  :الثانٌةالمادة  –

 (   بالنسبة للمساعدات العامة )م 
ٌجب على الدول المتقدمة تسهٌل عملٌة نقل التكنولوجٌا بصورة تبلبم  :الثالثةالمادة  –

وأن تقوم بمساعدة هذه الدول على تدعٌم أساسٌات  احتٌاجات الدول المستفٌدة.

 (.   التكنولوجٌة )م وهٌاكلها العلمٌة 

 ٌمكن القـول أن مشكلة نقل التكنولوجٌا قد احتلت جانبا هاما فً أعمال منظمةو 
(CNUCED)  ازدادت أهمٌتها على مر السنوات وباعتبارها أحد المشاكل الربٌسٌة للتنمٌة

قد وجه و ،ةـالنامٌ دولـأنها أخذت دورا جدٌدا فً محاولة الوصول إلى ثروات الوخاصة 

   تضمنت المادة و ،اـل التكنولوجٌـة نقـالصناعٌة بسبب ترددها فً عملٌ إلى الدولالنقد 

ة لنسبالواجبات المعٌنة لٌس فقط باوالنص على أنه سوؾ ٌإخذ فً االعتبار الحقوق 
ٌتعرض النص لحق كل الدول فً ، واـالتكنولوجٌ ًـمقدموزي ـللمنتفعٌن بل بالنسبة لحاب

 الفنً.واالنتفاع بمزاٌا التقدم العلمً 

ال ٌستطٌع أي وأنه لٌس هناك وجود لما ٌسمى بحق نقل التكنولوجٌا  ٌرى البعضو 
حقا قانونٌا فً المطالبة بنقل العلم  حقٌقة أن الدول النامٌة ال تملك، إنسان أن ٌفرضه

توجد لها حقا  التً سببها االستعمار األضراردولً ولكن مقتضٌات التعاون الوالتكنولوجٌا و
 أدبٌا فً المطالبة بنقل التكنولوجٌا.

فتقضً بتعاون كافة الدول من أجل استبعاد ، أما النصوص المتعلقة بالتجارة الدولٌة 

والتوسع فً التبادل ،    -6 -  االفضلٌات العامة م ، و    -  عقبات التجارة م 

 .  والتجارة ؼٌر المنظورة م ،    -  التجارٌة بٌن الدول النامٌة م  االفضلٌاتو

                                                           
(1) 

Guy de La charrière, L’influence de l’inégalité de développement des Etats sur le Droit 

international (OP.CIT.), p. 25   

- Michel Virally, (OP.CIT.), P  2  



    

 

 ةـر الساحلٌـٌتناول المٌثاق فكرة الواجبات الخاصة تجاه الدول النامٌة، الدول ؼٌو 
أقلها ٌاؼة وتعد هذه النصوص فً رأي البعض من أحسن النصوص صوالدول المعزولة و

.لمٌثاقلؼموضا بالنسبة 
(1)

 

حٌث ،   - هما المادتٌن وكما تضمن المٌثاق نصٌن ٌتضمنان عناصر جدٌدة  

ول الحق فً التجمع لتكوٌن منظمات خاصة لمنتجً المواد دتعطى المادة الخامسة لكل ال
امتناعهم عن تطبٌق إجراءات اقتصادٌة وعلى الدول األخرى احترام هذا الحق، واألولٌة، 

فتقوم بمحاولة ضبط أسعار    أما المادة  ،اداتسٌاسٌة تحد من تكوٌن هذه االتح وأ

حٌث تقوم بعملٌة جدولة أسعار المواد ، وارداتهاالدول النامٌة بالنسبة ألسعار  صادرات
 األولٌة التً تعتمد علٌها المنتجات الصناعٌة.

لٌات المشتركة لكل الدول تجاه المجتمع والمسإ وأخٌرا تضمن المٌثاق 

حٌث تختص األولى بقاع البحار  ،1  -6 المادتٌن  المسإولٌاتتضمنت هذه و الدولً

راث المشترك لئلنسانٌةتالفكرة الخاصة بال) 6 (توضح المادة و ،الثانٌة بالبٌبةو
(2)

 اعتبر، و

 المشتركة للدول تجاه المجتمع الدولً أحد مبادئ القانون العامة. المسإولٌاتفكرة  المٌثاق

 المطلب الرابع

 القانونٌة للمٌثـاق الطبٌعة

نتعرض للطبٌعة القانونٌة للمٌثاق لفهم اهمٌته وفعالٌته وذلك من خبلل فروع ثبلث كما    

 :ٌلً

  طبٌعة المٌثاق :الفرع االول

قد أبدى بعض المندوبٌن و ،العمل لجنةأثٌر موضوع القوة القانونٌة للمٌثاق داخل  
 إعبلنات النواٌا تعطى ؼالبا نتابج خادعة.على أساس أن ، رؼبتهم فً تبنً اتفاقٌة حقٌقٌة

الذي ٌعتمد تطبٌقه على إرادة وإمكانٌة عمل تقنٌن للسلوك  اآلخر،كما أبدى البعض  
الواجبات المعلن عنها وفً إعطاء الحقوق  مثلهناك فرٌق ثالث توالموقعٌن على المٌثاق 

 على الدول. إلزامٌةقٌمة 

العمل أن الجمعٌة العامة سوؾ تحدد  لجنة سإزاء هذه اآلراء المختلفة أعلن ربٌو 
قد تبنت الجمعٌة العامة مشروع المٌثاق فً شكل قرار صدر من الجمعٌة و ،طبٌعة الوثٌقة

هذا  علىو القرارات الكاشفة عنالمٌثاق  فً سبٌل إٌجاد نظام قانونً ٌختلؾو ،العامة

                                                           
(1) GUY Feuer ,(OP.CIT .), P.2 2  
(2) R.J. Dupuy, Le Fond des Mers, héritage commun de l’humanité et développement, en pays 

en voie de développement et transformation du Droit international, Colloque d’Aix en 

province,1974,pp.235,-252 » 



    

 

عن برنامج العمل الذي تبنته والعقد الثانً للتنمٌة  إستراتٌجٌةٌختلؾ المٌثاق عن االساس 

 .  6 الدورة السادسة ؼٌر العادٌة لؤلمم المتحدة سنة 

عن الجمعٌة العامة لٌس لها نفس القٌمة القانونٌة  الصادرةفإن اإلعبلنات  ذلك،مع و 
ال درجة القوة اإللزامٌةو

(1)
وفقا لشروط قبوله وطبٌعة مضمونه المٌثاق تتحدد طبٌعة و ،

تطبٌقهووسابل رقابة 
(2)

إنما عن و اآلراءلم ٌتم قبول المٌثاق عن طرٌق توافق  حٌث ،

  صوتت ضده ودولة     طرٌق التصوٌت بالمناداة باألسماء حٌث حصل على موافقة 
دولة    دول الرأسمالٌة قد تمثلت فً الوهنا نجد أن  ،دول عن التصوٌت 1 امتنعت ودول 

جوهر بواسطتها الدول هً التً ٌتركز فٌها وهذه وعلى المٌثاق  تعط موافقتهاالتً لم 
تعد هذه الحالة ذات مؽزى كبٌر على المستوى السٌاسً و ،االقتصادي العالمً التبادل

فإن ؼٌاب توافق  القانونًوعلى المستوى  ،تتحكم فً الجانب األكبر من توجٌه المٌثاقو
األكثر وكثر سٌطرة ال تتضمن الدول األ المٌثاق،وافقت على  ود ؼالبٌةجمع وو اآلراء،

 قدرة على إعطاء المٌثاق أثرا فعاال، افقده جانبا كبٌرا من سلطته.

ال ٌمكن  الصٌنوبرؼم التصوٌت اإلٌجابً لكل من اإلتحاد السوفٌتً ، وفً الواقعو 
ال ٌمكن االحتجاج به فً مواجهة الدول التً وافتراض قبول المٌثاق من كافة الدول، 

أن الجمعٌة العامة سٌكون  ٌعنً القول بؽٌر ذلكو ،التصوٌتامتنعت عن  وصوتت ضده أ
حتى بالنسبة للدول التً شكل ما لم ٌقرره المٌثاق بؤي  وهو ،لدٌها سلطة تشرٌعٌة فوق الدول

هـذا ٌعنً القول أن الدول هً صاحبة الحق فً الحكم بكامل و ،قبلت مشروع النصوص
 لمٌثاق.الحدود التً ٌطبق فٌها اوسٌادتها على الظروؾ 

 مضمون المٌثاق  : الفرع الثانً

مبادئ  وهل ٌقوم بتقرٌر المبادئ العامة للقانون، أ، والمٌثاق مضمون طبٌعة أما 
إذا كان ٌضع مبادئ قانونٌة ما  والقانون العرفٌة التً تعتبر جزءا من القانون الوضعً، أ

فً هذا المجال ال ٌمكن االعتراض على ما أعلنته الجمعٌة العامة رسمٌا، باعتبار  ،جدٌدة
فقد كٌفت الجمعٌة العامة قبول إعبلن مبادئ  ،للتنمٌة المتطورةوالمٌثاق إجراء أولً للتقنٌن 

التعاون بٌن الدول بؤنها مرحلة فً مجال التنمٌة والقانون الدولً التً تمس العبلقات الودٌة 
تعمل األمم المتحدة على تقنٌن هذه المبادئوة المتطور

(3)
. 

                                                           

 
(1)  

Jorge Castaneda, La valeur juridique de la décision des N.U, R.C.A.D.I 1970, T 129, pp. 

319 et 32   

- Michel Virally, Le Rôle des « principes » dans le développement du droit International, 

mélanges Guggenheim pp. 531-55 ,  

- R.J. Dupuy, Droit déclaratoire et droit. de la coutume sauvage a la Soft Law, colloque de 

Toulouse, 1974, pp.132-         
 
(2) Georges Abi-Saab, les résolutions dans la formation du droit international de 

développement, Etude et travaux de P.I.U.H.E.I. , No. 13l, Genève, 1971, p.9. 
(3)

 Guy Feuer, Réflexions sur la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, (OP.CIT), 

p.301  
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 الواقع أن المٌثاق ٌتضمن مجموعتٌن من النصوص:و 

 تتضمن النصوص الموجودة فً القانون الدولً من قبل.و :المجموعة األولى -

فً  إدراجهاعبارة عن المبادئ الجدٌدة التً تعمل الدولة على  وهً :المجموعة الثانٌة -

شك أنها تعبر عن قانون  بالنسبة لهذه المجموعة الثانٌة فبلو ،نقاشهً محل والمٌثاق 
العرؾ  وفً النظام القانونً الوضعً ٌتم عن طرٌق االتفاق أ إدخالهاأن و المستقبل

 التعهدات الفردٌة بٌن الدول. وأ

اإلنصاؾ القابم، فإنها تعد قانون العدل وبالنسبة للنصوص التً ٌتضمنها القانون و 
 االلتزاماتامتنعت عن التصوٌت فإن  وسبة للدول التً صوتت ضد القرار ألكن بالنو

االتفاقٌة  وإنما من القواعد العرفٌة أوالقانونٌة التً تتعهد بها ال تنتج من المٌثاق نفسه، 
المعمول بها من قبل

(1)
المساعدات الثنابٌة، فإن الدول المحتاجة لٌس لدٌها الحق  مثال ذلك ،

قٌامها بمد ٌد المساعدة لآلخرٌن، إال م الدول المانحة ال ٌإخذ علٌها عدوفً المساعدة نفسها، 
 الفردٌة من جانبها بالمساعدة. التعهدات وإذ كان بناء على اتفاقات التعاون أ

وقد تمت  البداٌة لقانون عرفً جدٌدل نقطة من الصعب القول بؤن المٌثاق ٌمثو 
رٌة، نجد أن ضٌؤلعمال التحلبالرجوع ثاق بصٌؽة ال تحمل معنى األمر، وصٌاؼة المٌ

الدول التً ساهمت فً عمل المٌثاق اعتبرته إعبلنا للقانون الذي ترؼب هذه الدول فً قٌامه 
ت االتفاقٌةكما ال ٌدخل المٌثاق ضمن القرارا ،الدولً االقتصادي النظامفً مجال 

(2)
. 

 العقد الثانً للتنمٌة لٌس ألن هذا القرار إستراتٌجٌةه المٌثاق بقرار ٌال ٌمكن تشبو 
ذكر صراحة  ولكن هذا القرار ،قبل باتفاق اآلراء رؼم التحفظات التً أبدتها بعض الدول

سٌاسة محددة تقررها اإلجراءات المنصوص علٌها  بإتباعجماعٌا وأن الدول ترتبط فردٌا 
ن كان أثرها القانونً محدودا لقرار بمثابة معاهدة بٌن الدول واهذا ا الفقه فً القرار واعتبر

بالنسبة لبعض الدول نتٌجة للتحفظات التً أصدرتها
(3)

. 

 سٌاسًوعلٌها لٌس لها إال طابع أخبلقً التعهدات المتفق  أن Virally األستاذٌعتقد و 
وٌعتقد البعض فً صحة هذا  ،اق هامشً خارج المجال القانونًإنما ال توجد إال فً نطو

ةالواجبات االقتصادٌة ٌمثل مكانة دون القانونٌوبالتالً فإن مٌثاق الحقوق و الرأي،
(4)

. 

ٌتم إعطاء المٌثاق قوة معٌنة خبلل فترة  فانه من حٌث رقابة تطبٌق المٌثاق أما 
 ةـالعامسب إلى الجمعٌة نمن الناحٌة القانونٌة فإن المٌثاق ٌو ،لتحدٌد طبٌعته األولى هتكوٌن

على    كما ٌتضمن المٌثاق الجهاز الذي ٌتولى الرقابة فً حدود معٌنة، حٌث تنص المادة 

                                                           
(1)

 GUY Feuer, (OP.CIT) p.302 
(2) 

Jorge Castaneda, La valeur juridique de la décision des N.U,( OP. CIT.) p. 290 807 
(3)

 Michel Virally, La deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, Essai 

d’interprétation para juridique. A.F.D.I. 1970, pp.26 et s.     
(4)

 Michel Virally,( OP.CIT), P.82   
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 المٌثاق كماالتوصٌة بكل ما ٌتعلق بطبٌعة ومنح الجمعٌة العامة سلطات واسعة للدراسة 
 أهمٌة سٌاسٌة. وهذا االختصاص ذوتختص الجمعٌة العامة بإنشاء جهاز الرقابة 

كان من المقرر إدراج المٌثاق فً جدول أعمال الجمعٌة العامة خبلل الدورة و 
التوصٌة والتعدٌبلت الضرورٌة من ناحٌة تطبٌقه و الثبلثٌن إلجراء دارسة شاملة

العوامل االقتصادٌة  كذلك دراسة كلوباإلجراءات المناسبة وفقا ألهداؾ المٌثاق 
 ؼٌرها من المبادئ التً ٌتضمنها المٌثاق.والقانونٌة واالجتماعٌة و

أن  قلٌة إالاألا أي التزام على دول شعلى الرؼم من أن المٌثاق ال ٌستطٌع أن ٌنو 
هذه الدول أن تشارك فً فحص المٌثاق باعتباره أحد  علىوهذه الدول ال تستطٌع تجاهله 

سٌاسً ٌنبع من انتمابهم إلى وٌعتبر هذا اإلجراء واجب أخبلقً و ،فروع األمم المتحدة
 منظمة األمم المتحدة.

فً األمم المتحدة تملك صوتا واحدا على قدم  وبقبول قاعدة أن كل دولة عضو 
قبلت مبدأ حرٌة المناقشة الدٌمقراطٌة داخل الجمعٌة  الدول،المساواة، فإن هذا ٌعنً أن هذه 

كما أن مٌثاق األمم المتحدة ال ٌسمح  ،واحترام التوصٌات الصادرة بؤؼلبٌة اآلراء العامة،
كانت هذه األقلٌة تقتصر على دولة واحدة  ولولؤلؼلبٌة فً الجمعٌة العامة بإلزام األقلٌة حتى 

الضؽط علٌها حتى  وال ٌمنع دول األؼلبٌة من محاولة إقناع دول األقلٌة أ المٌثاق،لكن و
فإن األؼلبٌة سوؾ تستخدم الوسابل المشار إلٌها فً  دون شكو ،اركها وجهات النظرتش

رأي لتقبل المٌثاق بصورة المخالفة فً الولمحاولة إقناع الدول الرافضة    المادة 

لكل الدول التً لم توافق على مضمون المٌثاق االشتراك فً    تعطى المادة و ،ةـتدرٌجٌ

االستكماالت التً تراها ضرورٌةول التعدٌبلت العمل، لتدرج فً المٌثاق ك
(1)

. 

حتى ٌمكن للدول التً ترى المٌثاق  سوؾ ٌخضع المٌثاق للفحص كل خمس سنواتو 
خذ فً االعتبار التعدٌبلت التً تراها مفٌدة مع األ ؼٌر مرض بالنسبة لها إمكانٌة اقتراح

 الدٌمقراطٌة.ٌمثل هذا أحد مظاهر وتطور األحداث بظروفهم الخاصة و

وأداة للنضال ضد نظام االقتصادٌات  اأولٌ عمبل ٌعدالمٌثاق فً وضعه الحالً و 
عدم مساهمة الدول المتقدمة  علما أن رأت أن من صالحها قبول المٌثاقالرأسمالٌة التً 

ٌإدي إلى حفظ المٌثاق فً أرشٌؾ األمم المتحدة، على األقل لن ٌكون لدٌه الفرصة 
هنا ٌجد المٌثاق مؽزاه و الدول المتقدمةوالدول النامٌة  التً تطرحها لمواجهة المشاكل

تتمثل هذه األهمٌة فً كونه أداة محركة تسمح للدول ذوي النٌة الحسنة، بالعمل ، وأهمٌتهو
 دولً ألن هذا المٌثاق قابلال نظام االقتصاديعلى إصبلح النظام القانونً الذي ٌحكم ال

التوافق و، الفكرٌة بمرور الزمن االتجاهاتوؽٌٌر الظروؾ للتعدٌبلت المفٌدة نتٌجة لت
كما أن الدول التً  ،الحقٌقً ٌوجد مع التؽٌرات التً تحل نصوصا جدٌدة تتبلءم مع التؽٌٌر

                                                           
(1) 

Guy Feuer, (OP.CIT), Réflexions sur la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, 

p.304. 



    

 

التً اتخاذ القرارات األكثر توازنا و ٌمكنو ً موقفهاتتؽٌر نظمها ٌمكن أن تعٌد النظر ف
مطبق بفاعلٌةوٌنص علٌها المٌثاق كؤساس إلٌجاد قانون متعارؾ علٌه 

(1)
. 

تبادل واستقبلل الدول بالعبلقات الدولٌة  حٌث تتمٌز ،المٌثاق كتقنٌن أساسًوٌعد  
فً العصر الحالً ال ٌمكن أن نجد حبل قاطعا و ،االقتصادٌةالعبلقات الدولٌة فً المسابل 

ة ــرإٌوة ـــألي مشكلة اقتصادٌة بطرٌقة منفردة، بل ٌتعٌن النظر إلٌها بطرٌقة كامل
جبات االوالشروع فً إعداد مٌثاق الحقوق و الذي أدى إلى وهذا اإلدراك العام هو ،ةــشامل

 ي الدولًاالقتصاد نظامللحٌث ٌتضمن بطرٌقة شاملة المبادئ األساسٌة ، االقتصادٌة للدول
ٌمكن تشبٌه المٌثاق بالدستور الذي ٌتضمن المبادئ األساسٌة على أن تخضع هذه المبادئ و

لتنظٌم قانونً فً المستقبل أكثر تفصٌبل فً حدود القواعد الجوهرٌة التً ٌتضمنها 
ٌبلت التفض ،اـالتكنولوجٌ لـنق، ةـددة الجنسٌـات متعـالمشروع مثال ذلكو ،اقـــالمٌث

بعض المسابل األخرى التً تصبح و ،الجمركٌة، حماٌة البٌبة، بعض مسابل قانون البحار
ٌن أساسًقنالمٌثاق كت ومن هنا ٌبدوفً المستقبل أداة لقواعد خاصة 

(2)
. 

تذهب بعض الدول إلى  حٌث ،كما ٌعد المٌثاق أداة تشرٌعٌة لتطوٌر القانون الدولً 
القواعد المعروفة فً القانون ٌجب أن ٌتضمن فقط بعض المبادئ و القول بؤن المٌثاق ال

ً ــلقواعد القانون الدول لكن ٌجب علٌه أٌضا أن ٌحقق التطور التدرٌجًو ،الدولً
ٌجب أن ٌتم و ،التً تتبلءم مع االحتٌاجات الخاصة بمستقبل المجتمع الدولًودة، ـــالجدٌ

مثال ذلك القاعدة الواردة وؼموض  وأ محددة، حتى تزٌل أي لبسوتدوٌنها بطرٌقة واضحة 
ار نظامها االقتصادي بالمادة األولى التً تنص على أن كل دولة لها الحق المطلق فً اختٌ

 بؤي شكل.ودون أي تدخل خارجً من أي نوع  الثقافًو االجتماعًالسٌاسً وو

الصادر فً الدورة العشرٌن      ٌفسر قرار الجمعٌة العامة رقم  ٌمكن أنو 

طابع إلزامً الهو لقانونعتبارها مبدأ من المبادئ العامة لكاعتراؾ بهذه القاعدة با
(3) 

من و
 .نظام االقتصادي الدولًالضروري النص علٌها فً التقنٌن األساسً الذي ٌحكم ال

فإن التجارب التً خاضتها األمم المتحدة خبلل الثبلثٌن عاما األخٌرة ، فً الحقٌقةو 
التطور التدرٌجً للقانون الدولً كما نعٌش اآلن فً وتبٌن صعوبة الفصل بٌن فكرة التقنٌن 

على كل حال فالقانون وسرعة التؽٌٌر فً جمٌع المجاالت والنشاط وفترة تتمٌز بالحركة 
ٌجب أن ٌتطور فً تنظٌمه األساسً فً ولٌس ثابتا بالنسبة للمجتمع الدولً إذ أنه متؽٌر، 

الفنٌة الذي ٌستمد منها أساس والثقافٌة االجتماعٌة وواالقتصادٌة والمجاالت السٌاسٌة 
مل فً إقامة لذلك فإن الدول النامٌة تؤو ًءفً الواقع فإن تطور القانون الدولً بطو ،وجوده

االكتفاء  أنو ،نظام اقتصادي دولً جدٌد ٌؤخذ فً اعتباره المصالح المشروعة للدول النامٌة
بسٌط بالنسبة لبلقتصاد الدولً الحالً ٌإدي إلى المحافظة على الوضع وبتقنٌن واضح 

 المفروض أن ٌعالج هذه األوضاع تدرٌجٌا.و الراهن

                                                           
(1)

 Guy Feuer, (OP.CIT), P. 306. 
(2) 

Jorge Castaneda, La valeur juridique de la décision des N.U,( OP.CIT), p. 89-8:  
(3) 

Jorge Castaneda , (OP.CIT), p. 35. 



    

 

الماضً فً الوقت الذي تتم فٌه التؽٌرات تجمٌده والنظر إلى ون تثبٌت الحاضر إ 
ٌمكن أن ٌإدي إلى أن ٌكون التطور بعٌدا القتصادي الدولً ا نظامبقدر من السرعة فً ال

فإن ذلك ٌإدي إلى وجود  مع ذلك إذا اكتفى المٌثاق بتقنٌن الوضع الحالًوعن القانون 
صاد العالمً فإن ذلك إذا كان المٌثاق ٌنص على الممارسات الموجودة فً االقتو ،ثؽرات

 األؼنٌاء فً هذا العالم.وٌكون من نتابجه زٌادة الهوة بٌن الفقراء 

 صٌاغة المٌثاق  : الفرع الثالث

اجبات الووالتنمٌة بإعداد مٌثاق الحقوق وقام مإتمر األمم المتحدة للتجارة و 
الدولٌة  اإلستراتٌجٌةبالتالً فإنه لٌس برنامج عمل لؤلمم المتحدة مثل و االقتصادٌة للدول

فإن هذه الوثابق ٌمكن أن  بالطبعو ،قرارات الدورة السادسة الخاصة للجمعٌة العامةوللتنمٌة 
ددة ـات متعـــً، المشروعـــة، التعاون الدولــالتجارة الدولٌكتهتم بنفس المجاالت 

القرارات تعبر عن بعض  لكن دورهم مختلؾ فإن هذهواألجنبٌة،  االستثماراتة، ـــالجنسٌ
أما المٌثاق فقد  ،عن برنامج عمل المنظمة تعبر ووحة فً المجال االقتصادي أاألعمال الطم

الدول  هذا ٌعنً اقتراح تنظٌم العبلقات بٌن جمٌعوجبات االووقام بالتعبٌر عن الحقوق 
له هدؾ عالمً ٌمكن أن ٌتطور عن طرٌق إقامة نظام قاعدي مجتمع الدولً أعضاء ال

من نظام  تحسٌن أوضاع الشعوب التً لم تستفد إلىٌهدؾ وٌصبح تقنٌن عالمً  ٌتوسعو
فقد عمل المٌثاق كؤداة لتنظٌم العبلقات  ،دول النامٌةالمبادالت الدولٌة وهً شعوب ال

المشروع ال ٌعتبر المٌثاق كؤداة  واضعًفً رأي و ،االقتصادٌة بٌن كل الدول بصفة عامة
الدول وعبلقات الدول الؽنٌة  ٌحكم بة ممثلة فً إٌجاد نظامحٌث كانت الرؼ للدول النامٌة

وهنا تكمن  جبات التً ٌجب أن تحكم عبلقاتها المتبادلةاالوولك بإعبلن الحقوق ذوالفقٌرة 
تظهر هذه األهمٌة فً قبول الدول الؽنٌة معاملة الدول وأهمٌة المٌثاق بالنسبة للدول النامٌة، 

فً هذا المجال فإنه من و القواعد الجدٌدةتطبٌقها بعض والنامٌة بطرٌقة أكثر عدالة 
جبات بٌن مجموعات الدول التً تختلؾ مصالحها االووالضروري إقامة مثل هذه الحقوق 

 تتطلب حدوث مفاوضات بٌن الطرفٌن.والتً تكون أحٌانا متعارضة و

تنمٌة الذي الوعلى هذا األساس فقد اقترح خبلل مإتمر األمم المتحدة الثالث للتجارة و 
أن ولما لها من صفة عالمٌة  د المٌثاق عن طرٌق األمم المتحدةأن ٌتم إعدا وعقد فً سنتٌاج

العمل المشكلة إلعداد المٌثاق  لجنةك فقد تم اختٌار لبناء على ذو ،ٌكون للمٌثاق طابع عالمً

الدول وعضوا بشكل متوازن لجمٌع مجموعات الدول : الدول الرأسمالٌة  1 المكونة من و

العمل تحقٌق  نةجلكانت الوظٌفة األساسٌة لو ،أي الدول النامٌة   مجموعة و االشتراكٌة

إٌجاد مخرج لهذه المواقؾوالتقارب بٌن المواقؾ المتعارضة 
(1)

. 

مجردة حتى ٌكون مركزا لآلراء المتقاربة وتمت صٌاؼة المٌثاق بطرٌقة عامة  قدو 
دول ــلكن العمل لم ٌسر على هوى الالدول وأمانً والمصالح وٌارات من جمٌع الت

كما كانت الدول  ،إذ أن الدول الؽنٌة ال ترٌد أن تتنازل عن أوضاعها بسهولة ،ةــــالنامٌ
على األسالٌب و ،على ثقلها من ناحٌة عددهاوالنامٌة تعتمد على االعتقاد بعدالة قضٌتها 

                                                           
(1) 

Jorge Castaneda, ( OP.CIT ), p.36. 



    

 

اصرة من ناحٌة تعببة الرأي الفنٌة التً ٌمكن أن تستخدمها داخل المنظمات الدولٌة المع
تها ثالث مدى قووقد أدركت دول العالم ال، بإنشاء قواعد عرفٌة دولٌة جدٌدة اإلسراعوالعام 

قدرتها فً المجال العالمً لذلك فقد قدرت أنه لٌس من السهل أن تتم الموافقة على المٌثاق و
النصوص التً  وأباإلجماع سواء بالنسبة للنصوص التً تتحدث عن مصالحهم األساسٌة 

ٌجب أن ٌكون و ،ةـالرأسمالٌة ـالتً لم تعارضها دول المجموعوتمت صٌاؼتها بشكل عام 
دث أي ــحتى ال ٌحول، ـــً المستقبـا فـــالمٌثاق ؼنٌا فً جوهره حتى ٌكون محصن

من موقؾ الجمعٌة العامة  كانو ،ةـذ فً الحسبان موقؾ الدول النامٌٌجب أن ٌإخ، بللــاخت
أن أكثر من ، واالتفاق األساسً الذي أمكن الوصول إلٌه فً الوقت الحاضرمثل ٌ المٌثاق

 اعتبارهفً  المٌثاق ٌؤخذو ثلثً نصوصه وافقت علٌها جمٌع الدول بعد مفاوضات شاقة
من و ،دول النامٌةلٌس من أجل الودول النامٌة لكنه لٌس وثٌقة للودول النامٌة مصالح ال

ناحٌة أخرى فقد حصل المٌثاق على تؤٌٌد كبٌر عند التصوٌت النهابً، حٌث صوتت لصالح 

 أربع دول صناعٌة هً: والدول االشتراكٌة ودولة تشمل الدول النامٌة     المٌثاق 
الٌونان، البرتؽال وامتنعت عشر دول عن التصوٌت ،نٌوزلندا

(1)
. 

االقتصادٌة لكل الدول  ٌعكس العبلقاتٌترتب على الطابع العالمً للمٌثاق أن و 
 ماتنقٌح النظوعن طرٌق إنشاء  مساعدتهابلءم مع هدفه األساسً لحماٌتها وقة تتبطرٌو

كما أن النظام القانونً الدولً ال ٌمكن أن ٌقوم  ،بهالقواعد األساسٌة الخاصة و االقتصادي
دولً المعاصر ال ٌمكن أن أن المجتمع الو ،إال على أساس المساواة فً السٌادة بٌن الدول

من  ٌقبل إطبلقا نظام قانونً إال إذا عمل هذا النظام على المبلبمة بٌن حرٌة كل واحد
تسوٌة المنازعات سبلمة اإلقلٌمٌة للدول األعضاء وحماٌة الأعضابه مع األعضاء اآلخرٌن و

 لنظامان النظام القانونً الدولً ٌجب أن ٌدمج عف أكثر من ذلك، وبالوسابل السلمٌة
ال ٌعنً ذلك أن ٌتحقق كعمل أخبلقً بل و ،االقتصادي الدولً كتنظٌم قانونً ضروري

أن المبادئ و ،اإلحسان لٌدخل فً المجال القانونًوٌجب أن ٌتعدى القاعدة األخبلقٌة 
المسإولٌة الجماعٌة لرفاهٌة الشعوب ٌجب أن تترجم فً نظام والخاصة بالتضامن المشترك 

 .مجتمع الدولًتحمً أحد القطاعات األساسٌة لل جباتاالووللحقوق 

بر فً حد ذاته ضمان كاؾ للسبلم ه الدول النامٌة ٌعتبالتضامن الذي تطالب  إن 
أن االقتناع بؤن فقر البعض والدول الفقٌرة  تتسع الهوة بٌن الدول الؽنٌة واالستقرار حتى الو

اضطراب المجتمع واآلخرٌن ال ٌمكن أن ٌكون إال نذٌرا لعدم االستقرار  اؼتناءٌستلزم 
 الدولً.

فإن فكرة المسإولٌة التضامنٌة تعتبر أحد المبادئ األساسٌة ، من ناحٌة أخرىو 
 تشكل فلسفة التنمٌة التً تبنتها كل المنظمات التابعة لؤلمم المتحدة.وللمٌثاق 

األفكار فً المواد المختلفة من المٌثاق التً  قد نشؤت الخطوة األولى لتحقٌق هذهو 

نقل و، (  -   الموادخاصة فً مجال المساعدات المالٌة)و ،تنظم التعاون الدولً

ٌثور و، (   المادةتمٌٌز ) وٌبلت العامة دون تبادل أضالتفو، (   المادة التكنولوجٌا )

                                                           
(1) 

Jorge Castaneda ,( OP.CIT.) , P.  8= . 



    

 

لنشاط  وجهكم وأ االقتصادي الدولًنظام التساإل هل تعتبر هذه المبادئ مبادئ ربٌسٌة لل
 فإن هذا االتجاه ٌمثل تقدما ملموسابفرض قبول هذا الرأي األخٌر و الدول فً هذه المجاالت

 قد تم قبول هذه النصوص باإلجماع.و

أن ٌعكس و ،ٌجب أن ٌكون لدى المٌثاق القدرة على التطور مع األحداث الدولٌةو 
على و ،إال أصبح مع مرور الزمن مجرد وثٌقة قدٌمةو ،نظام االقتصادي الدولًلتؽٌرات ا

مبلءمته للظروؾ المتؽٌرة طبقا لما وفنٌة تسمح بمراجعته  أداة ٌتضمن فإنه هذا األساس
سبق اإلشارة إلٌه

(1)
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) 

Michel Virally, La deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, Essai 

d’interprétation para juridique,( OP.CIT ), P. 61. 



    

 

 الثــالمبحث الث

 ةـروات الطبٌعٌـة على الثـادة الدائمـق السٌـدة حـقاع

 (3025 رارــــق)

طرح مشاكل وت ،لتقضً على النظام االقتصادي السابد آنذاك هذه القاعدةت لقد جاء 
التً ٌعمل  ونظرٌة مبدبٌة فً القانون الدولً حول الكثٌر من المفاهٌم التً ٌعٌد فٌها النظر أ

تطبٌقا لمبدأ حق  لنظام اقتصادي ٌكفلقانونً على تطوٌرها حتى ٌنتهً إلى وضع إطار 
 الشعوب فً تقرٌر المصٌر.

بها نهابٌا باعتباره مظهرا من مظاهر  اإلقرارلك أن الطبٌعة القانونٌة للحق قد تم ذ 
 األمممٌثاق  وهوحق الشعوب فً تقرٌر المصٌر الوارد فً أهم نص تشرٌعً اتفاقً دولً 

رة حق تقرٌر المصٌر التً تعالج مباش ::المادة و 7فقرة  األولىالمتحدة فً المادة 

، الجامعة اإلفرٌقٌةكذلك مواثٌق العدٌد من المنظمات الدولٌة ) الوحدة و ،االقتصادي
أن أهم معاهدتٌن عامتٌن إال ، ...الخ(األطلسًالعربٌة، منظمة دول أمرٌكا الوسطى، الحلؾ 

 اإلنسانالمتحدة تعرضتا للسٌادة الدابمة بوضوح هما مٌثاقا حقوق  األممإلى جانب مٌثاق 
من كل منهما فً الفقرة  األولىحٌث تنص المادة ، ;><6سنة اللذان دخبل حٌز التنفٌذ 

، بكل قـتحدد بموجب هذا الحوا، ــر مصٌرهالشعوب لها الحق فً تقرٌبؤن"كل  األولى
 الثقافً"واالجتماعً ضمن بكل حرٌة تطورها االقتصادي وتوحرٌة، نظامها السٌاسً 

حرٌة فً ثرواتها الطبٌعٌة من  تنص الفقرة الثانٌة " كل الشعوب تستطٌع أن تتصرؾ بكلو
 أجل الوصول إلى ؼاٌاتها".

حق الشعوب وهذا ما ٌإكد العبلقة المباشرة بٌن مبدأ حق الشعوب فً تقرٌر المصٌر  
منها والمتعلقة بالسٌادة الدابمة  األممٌةالتً نجدها مبٌنة فً القرارات و ،فً السٌادة الدابمة

( الذي 7;<6) 08=6 اإلعبلنكذلك و ،( ;:<6-68)د  6869على الخصوص القرار 

 اإلعبلنم ثٌجعل من السٌادة الدابمة عنصرا أساسٌا من حق الشعوب فً تقرٌر المصٌر، 
 .األخرىالقرارات و اإلعبلناتالعدٌد من والمتعلق بالعبلقات الودٌة بٌن الدول 

 تطبٌقاتأما فٌما ٌخص العرؾ، فان ، هذا فٌما ٌخص المصادر االتفاقٌة )المعاهدات( 
المتحدة قد عملت على تصفٌة  األمممبدأ حق الشعوب فً تقرٌر المصٌر من طرؾ 

دى إلى أن أصبح هذا الحق من القواعداالستعمار السٌاسً تقرٌبا نهابٌا، مما أ
(1)

 .اآلمرة 

بالنسبة لتطبٌقو 
(2)

منذ ظهوره لم ٌكن محل  هذا الحق فً المجال االقتصادي فانه 
ى إلضامٌن التً تعطٌها كل مجموعة دولٌة اختبلؾ التصورات والمإال من حٌث خبلؾ 

                                                           
(1)

 M. Bedjaoui, Observations sur l’avis consul. de la CIJ relatif au Sahara Occidental , 

plaidoiries, CIJ.cité par J.F. Prévost , Clunet      , No.  , P  5  
(2)

 JF. Guilhaudis, le droit des peuples à disposer d’eux même Ed. P.U.f.- 1976 ; P. 127  



    

 

السٌادة الدابمة
(1)

أن التطبٌقات التً  إالنتابج ممارسة الحق و أبعادقابما حول  فالمشكل كان ،
شهدها منذ منتصؾ الستٌنات حتى أواخر السبعٌنات قد دعمته عرفٌا مإكدة طبٌعته القانونٌة 

على ضوء هذه و ؼٌرهاوالفنزوٌلٌة والشٌلٌة والعراقٌة اللٌبٌة ووالجزابرٌة  التؤمٌماتخاصة 
إنشاء منظمات بٌن البلدان وسن القوانٌن الوطنٌة لبلستثمارات والتطبٌقات الفعلٌة عبر العالم 

بالنظر إلى كون الحق عنصرا والمصدرة إلى ؼٌر ذلك من مظاهر الممارسة والمنتجة 
محتواه المادي ولٌته افع األخٌرأساسٌا من حق الشعوب فً تقرٌر المصٌر إذ ٌعطً لهذا 

الجماعٌة لتعلقه بمسؤلة التنمٌةوالفردٌة  اإلنسانبالنظر إلى كونه حقا من حقوق و
(2)

 لذلك 
ال ٌجوز االتفاق على مخالفتها اآلمرةاعتبر من القواعد 

(3)
دول النامٌة على لذا سعت ال 

من الدول  وال ٌجوز مخالفتها قواعد جدٌدة تخلؾ القدٌمة إلرساءاالعتماد على هذه القواعد 
عدالة. أكثرالمصنعة وتإسس لنظام اقتصادي 

(4)
ولبحث هذا الموضوع بالتفصٌل قسمنا هذا  

  : أربعة مطالب وهً إلىالمبحث 

 مفهوم وصاحب الحق فً السٌادة : المطلب األول
 مجال ومحل الحق فً السٌادة : المطلب الثانً
 مضمون وخصابص الحق فً السٌادة : المطلب الثالث
 ممارسة الحق فً السٌادة : المطلب الرابع

 المطلب األول

 مفهوم وصاحب الحق فً السٌادة

سنتعرض لتحلٌل هذه القاعدة الهامة وفهمها ألنها من االسس المنشاة لقواعد النظام  

 :الدولً وذلك فً فروع ثبلث فٌما ٌلًاالقتصادي 

 مفهوم الحق فً السٌادة  : الفرع االول

تقرٌر لحق  األساسٌةأحد العناصر الجوهرٌة و ودابمة هحق الشعوب فً السٌادة ال 
إلى  بالرجوعو ،سمهإالدولة هً التً تمارسها بوكون السٌادة مصدرها الشعب و المصٌر

ٌستخلص أن  خاصة إلى القرارات األولىوحق السٌادة الدابمة على الثروات الطبٌعٌة 
بالتالً لم لم تتم بعد و ن تصفٌة االستعمارالٌرجع ولة دبدل ال استعمال مصطلح الشعب

                                                           
(1) 

Alain Pellet, le Droit International Du développement, Ed. P.U.F. – 1977 – P. 127 
(2)

 Alain Pellet, (OP.CIT.), p.      

-  Guy de la Charriere, la crise de l’énergie et le Droit International, p. 125.  
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تؤكٌد بؤنه إذا كانت السٌادة تملكها  وتنشا العدٌد من الشعوب دولها فكان القصد من ذلك ه
 سٌاسٌا كانت سٌادة الشعب المستعمر. فإنها االستعمارٌة قانونٌاالدولة 

القرارات األخٌرة مثل مٌثاق  وٌستدل على ذلك خلو فكانت هذه الطرٌقة مرحلٌة 
السٌادة الدابمة  أن من ثم ٌنتهً إلىوجبات االقتصادٌة من نسبتها إلى الشعب، االووالحقوق 

تطبٌق للحق فً  ووه صٌرب فً تقرٌر المتجد سندها فً حق الشعو، وهً سٌادة الدولة
حق السٌادة الدابمة على الثروات الطبٌعٌة حق تحرري ٌعمل على تخلٌص الشعب ف التنمٌة

الحق فً للدول كممارسة للسٌادة الدابمة و ،موارده الطبٌعٌةونهب لثرواته ومن كل استؽبلل 
كل والدفاع المشترك على مصالح شعوبها وإنشاء منظمات دولٌة للبلدان المنتجة للتضامن 

  ٌعد مخالفا لهذه القواعد الجدٌدة. بٌعٌة على أساس معطٌات خارجٌةطتصرؾ بالثروات ال

 مصلحته كذلك خذ بعٌن االعتبار حق الشعب فقط إنماحق السٌادة الدابمة ال ٌؤو 
من حكومة الشعب نفسه وأ األخرىٌحمً هذه المصلحة سواء من الدول ولتحقٌق الؽاٌة منه 

التمثٌل العادل والحق فً تقرٌر المصٌر  هذاالتً تقترن شرعٌة وجودها بضرورة احترام 
احترام القانون الدولً ألٌة حكومة مشروط  إنبل  ،مصلحتهم المشتركةولكافة أفراد الشعب 

دول وفقا بالمبادئ التً تتعلق بالعبلقات الودٌة بٌن ال اإلعبلن( من :مثلما نصت الفقرة )

حق الشعوب فً تقرٌر المصٌر وللمٌثاق بوجوب التصرؾ وفقا لمبدأ المساواة فً الحقوق 
بدون تمٌٌز فً  اإلقلٌمتكون حكومة الدولة ممثلة لمجموع الشعب الذي ٌنتمً إلى  أنو

 اللون. والمعتقد أوالعرق 

 وهولمصلحته الحصرٌة وحق مقرر للشعب  ون حق السٌادة الدابمة هفاعلٌه و 

لهذه واستؽبلله بنفسه لها وٌتطلب من الشعب بؤن ٌمارسه بتفاعله مع ثرواته  األولىبالدرجة 
 إرادةعتبارها أداة لتنفٌذ عملً ٌجسد النصوص التً تضعها الدولة باوالممارسة طابع مادي 

ملزمة بمراعاة مصلحة  وهً الدولة مظهر من مظاهر ممارسة حق السٌادة الدابمةوالشعب 
 ال ٌقرر لها حقا.وواجبا تكلٌفا ووً على عاتقها مسإولٌة ٌضع القانون الدول إذ الشعب

القانون بتدخل  تسمح التً ٌشكل القواعد الجدٌدة وهذا المظهر من السٌادة الدابمة 
الدولً داخل الدولة لترتب على الحكومات التزامات قانونٌة تجاه الشعب الشًء الذي لم 

 . كبلسٌكًٌكن ٌقبله القانون الدولً ال

 والحق فً السٌادة األمم المتحدة  : الفرع الثانً

فً تطبٌقاتها على تجنب الفهم والمتحدة سواء بالنصوص التً تصدرها أ األممعملت  
الشعب تؤثرا والتطابق بٌن الدولة  واتجهت نحولحق الشعوب فً تقرٌر المصٌر  القدٌم

لٌست قٌمة مطلقة التً تعتبر الدولة  النامٌةجهود الدول الجدٌدة التً نشؤت نتٌجة  بالقواعد
لٌس  هوجودالشعب وٌفٌة لتحقٌق ؼاٌات ظإنما هً أداة ووسٌلة وو موجودة من أجل وجودها

إال  األخٌرةال تشكل هذه  إذمرهونا بوجودها كما أن حقوقه لٌست مشروطة بوجود الدولة 
ٌمارس الشعب حق من  بإنشابهاوسٌلة من وسابل ممارسته لهذه الحقوق بل هً نفسها 

 ٌتحد مع دول أخرى. وقد ال ٌنشبها عندما ٌنضم أوحقوق تقرٌر مصٌره 



    

 

 صاحب الحق فً السٌادة  : الفرع الثالث

بعد كالشعوب الخاضعة  هً لم تنشا دوالوللشعوب  بالسٌادة الدابمة ؾاعترتم اال 
القرار و 9( فقرة 7><6):800ذلك فً القرار والتمٌٌز العنصري  واالحتبلل أولبلستعمار 

 (9><6) ;888القرار و ،9 و 6قرة ( ف8><6) :>86القرار ، و7( فقرة 8><6) 6>86
حركة تحررٌة  باألمسالمتحدة أي فرق بٌن الشعب الذي كان  األمم وال ترى ،9 و 6 فقرة

ال ترتب أٌة نتٌجة قانونٌة على اختبلؾ الحالة القانونٌة ، والذي أصبح الٌوم دولة مستقلةو
تستعمل)حق  فإنهالذا والدولة تطابقا تاما بٌن الشعب وومطلقا ترى أن هناك تكامبل وللشعب 

أحٌانا أخرى تستعمل ) حق الدولة فً السٌادة الدابمة( دون أن والشعوب فً السٌادة الدابمة( 
صاحب  وفً كل الحاالت فان الشعب ه إذلنتابج، ا وٌكون هناك اختبلؾ فً المضمون أ

 واالحتبلل أ وفً حالة خضوع الشعب لبلستعمار أو ،الذي ٌجب أن ٌنتفع بها وهوالسٌادة 
كل تصرؾ تقوم به وملزمة بعدم استؽبلل ثرواته  األجنبٌةفإن القوة  التمٌٌز العنصري

روات ثالتعوٌض الكامل للٌترتب عنه وجوب وللمساس بتلك الثروات ٌعتبر ؼٌر مشروع 
القرار و 8فقرة  :>86 الخسابر التً لحقت بالشعب من جراء ذلك القراروالتً استؽلتها 

 . )8( فقرة ;888

مفهوم الشعب قد تطور بعد الحرب  إن( Milan Sahovic)  األستاذلقد أبرز  

أخذت المتحدة ضد االستعمار و األممالعالمٌة الثانٌة فً القانون الدولً على ضوء كفاح 
بذلك الشخصٌة القانونٌة للشعوب الخاضعة تتطور بالتدرٌج إلى أن أصبحت مختلؾ الحقوق 
المقررة للدول، مقررة فً نفس الوقت للشعوب الخاضعة التً تعبر عن وجودها بواسطة 

حركاتها التحررٌة
(1)

 . 

لمصلحة شخصٌة جدٌدة  تزولوفان شخصٌتها لن تندثر ، استقلت هذه الشعوب فإذا 
تواصل واستمرارٌة لشخصٌة الشعب من خبلل الدولة وبل ٌحدث تطابق  ةهً الدول

وهذا ناجم عن القواعد الجدٌدة التً  شرعٌتها بالعمل لمصلحة الشعبوالمشروط وجودها 
تناقضت مع مصالح  إذاالمتحدة مفهوم الدولة  األممالظهور ونتج عنها تجاوز فً  بدأت

الشعب
 (2)

 ساهم فً ظهور مفاهٌم جدٌدة مثل التراث المشترك لئلنسانٌة. ما ووه ،

 اإلنسانحقوق  كإحدى السٌادة الدابمة ثم منوعلٌه فان اعتبار حق تقرٌر المصٌر و 
التنمٌة  هً تحقٌقوالمتحدة ٌنسجم تماما مع الؽاٌة من السٌادة الدابمة  األمممثلما فعلت 

فً  اإلنسانٌتحقق حق  أن بهذا ٌمكنوالرفاهٌة المادٌة الملموسة لجمٌع أفراد الشعب و
إلى ذلك فان السٌادة الدابمة تفترض استعادة الثروات الطبٌعٌة  إضافة، المساواة مع ؼٌره

 .إلى المواطنٌن لٌتحكموا فٌها بؤنفسهم األجانبمن أٌدي 
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  M. Bédjaoui, pour un N.O.E.I. (OP.CIT.) p.246. 
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 المطلب الثانً

 فً السٌادة محــل الحــقومجــال 

فً فروع ثبلث وتطور هذا المبدأ  سنتعرض بالشرح لمجال ومحل الحق فً السٌادة  

 :كما ٌلً

 مجال الحق فً السٌادة  : الفرع االول

أن سٌادة الدولة الدابمة تمارس فً  0><6القرارات التً صدرت قبل تفترض  

البري المعترؾ به دولٌا أي داخل حدودها الدولٌة بما فً ذلك والبحري  اإلقلٌمًمجالها 
لسنة  جنٌؾالجرؾ القاري حسب اتفاقٌة و اإلقلٌمًكذلك فً البحر وباطنها و األرضسطح 
للدول المصنعة إلى استؽبلل الثروات الشاطبٌة  األجنبٌةانه مع لجوء الشركات إال  =:<6

عن ذلك ثم استدعاء المإتمر الثالث لقانون البحار  األخٌرةعجز هذه وللبلدان النامٌة 
الخاصة بالسٌادة الدابمة  األممٌةبدأت القرارات  الخالصةظهور مفهوم المنطقة االقتصادٌة و

الذي  ،7><6 لسنة ;806إلى ذلك فً القرار  إشارةتتطرق إلى مجال الحق حٌث نجد أول 
ٌنص فً فقرته ة"، وــلى مواردها الطبٌعٌن النامٌة عٌحمل عنوان " السٌادة الدابمة للبلدا

حق الدول فً السٌادة الدابمة على كل الموارد  " على أن الجمعٌة العامة تإكد: األولى
باطنها فً وكذلك موارد أعماق البحار والطبٌعٌة الكابنة على أرضها وفقا لحدودها الدولٌة 

لسنة  6>86نفس الفقرة ٌعٌدها القرار  "التً تعلوها هفً المٌاوحدود والٌتها الوطنٌة 
واضحة إلى ما كان ٌتم فً المإتمر الثالث  إشارةٌتضح من هذه الفقرات أن هناك و ،8><6

بالنتٌجة فان للدول و خالصةبمفهوم المنطقة االقتصادٌة ال األخذفٌه  تؤكدلقانون البحار الذي 
.اتفاقٌة ود ترتٌباتالحق فً السٌادة الدابمة على ثروات هذه المنطقة ضمن حد

(1) 

 محل الحق فً السٌادة  : لفرع الثانًا

كانت الصٌاؼة المستعملة هً  =:<6بموجب القرارات التً صدرت قبل سنة  
بدأت تضاؾ  =:<6لسنة  69=6 أنه منذ القرارإال  "السٌادة الدابمة على الثروات الطبٌعٌة"

 "الوطنٌة وتستعمل " الموارد الطبٌعٌة أؼالبا ما وعبارة الموارد الطبٌعٌة  "الثروات"إلى 
المتعلق  اإلعبلنحق السٌادة تطورا جوهرٌا فً  نشهد هذا الجانب م 9><6فً سنة و

حٌث لم ٌعد ، بإقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد ثم مٌثاق حقوق وواجبات الدول االقتصادٌة
ما على "كافة إنوالموارد الطبٌعٌة فقط، وحق السٌادة الدابمة ٌمارس على الثروات 

 .النشاطات االقتصادٌة"

ؼٌرها من الثروات المادٌة فان الموارد والموارد الطبٌعٌة  وللتفرقة بٌن الثروات أو 
ال تكون مصنعة وأعماقه ونتاج البحر و األرضباطن والثروات الطبٌعٌة هً نتاج سطح و

                                                           
(1) 

Guy Feuer , Réflexions sur la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, 

(OP.CIT.), p.116.  
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نصؾ مصنعة وأ
(1)

السٌادة الدابمة على  بإقرار إلٌهالذي أدى إلى التطور المشار  الشًء 
كافة النشاطات االقتصادٌة بعد أن تم تفسٌر السٌادة على الثروات الطبٌعٌة فقط بؤنها ال تمتد 

بالتالً فان المقصود بالسٌادة الدابمة على النشاطات االقتصادٌة و ،إلى النشاطات الصناعٌة
النشاطات وتلك الصناعات  ات المرتبطة بالثروات الطبٌعٌة وناتجخضوع كافة الصناع وه

 .التً تتم فً هذا المٌدان إلى السٌادة الدابمة

 تطور مفهوم الحق فً السٌادة  : الفرع الثالث

البلدان المصنعة وفقا لمبادئ القانون الدولً الكبلسٌكً نفسها صاحبة حق  وترى 
 إذ اإلضافةأهمٌة هذه  ٌبٌن ما ووهعلى هذه الثروات بحكم اعتماد حٌاتها االقتصادٌة علٌها 

للتؤكٌد  دٌباجتهاخاصة و ;;<6ٌكفً الرجوع إلى قرارات السٌادة الدابمة التً صدرت قبل 

احتٌاجاتها من ا بمراعاة مصالح الدول المصنعة ومن أن التمتع بالسٌادة الدابمة كان مشروط
الذي ٌجعل البلدان المنتجة ملزمة بترك البلدان المصنعة تؤخذ  الشًءالثروات الطبٌعٌة 

 .اقتصادٌا بإنشاء صناعات محلٌةوالكمٌات التً ترٌد مما ال ٌسمح عملٌا 

نظام  بإقامةالمتعلق  اإلعبلنإلى السٌادة الدابمة فً  األساسٌة اإلضافةهذه  وجاءت 
لكن تشمل وثروات الطبٌعٌة فقط لم تعد تقصر السٌادة الدابمة على الحٌث  اقتصادي جدٌد

سٌادة انتفاع  وأصبحت كافة الحٌاة االقتصادٌة الوطنٌة ذات االرتباط الوثٌق بهذه الثروات
الدولة لتمتد  إلقلٌمهذا ما ٌفسر تجاوزها وذات فحوى اقتصادي بحث  سٌادة تنموٌةو مادي

  خالصة.إلى المنطقة االقتصادٌة ال

 المطلب الثالث

 الحق فً السٌادة خصائصومضمون 

 :سنقوم بشرح مضمون وخصابص الحق فً السٌادة فً فروع ثبلث كما ٌلً 

 مضمون الحق فً السٌادة  : الفرع االول

كان تحدٌد مضمون حق السٌادة الدابمة منذ نشؤته مثار خبلؾ كبٌر بٌن الدول النامٌة  
كان هذا الخبلؾ مقبوال قبل بداٌة السبعٌنات حٌث اتسمت  إذاعلى أنه  المتقدمة الدولو

بنوع من الؽموض والمفاهٌم اللٌبرالٌة الرأسمالٌة وبسٌطرة التصورات  األممٌةالنصوص 
نظام اقتصادي  بإقامةالمتعلق  اإلعبلننتٌجة توازن القوى فانه بعد صدور  ;;<6بعد سنة 

للتفسٌرات  لم ٌعد هناك ما ٌترك مجاال واجبات الدول االقتصادٌةو جدٌد ثم مٌثاق حقوق
 المتضاربة.

                                                           
(1) 

Jean Touscoz, le régime juridique Internationale des hydrocarbures et D.I.D, (OP.CIT.), 
p.      



    

 

ال تعطً للمبدأ  ;7; و 78: القرارمنها و 7;<6كانت القرارات التً صدرت قبل و 

أن البلدان النامٌة التً  إال الذي تعلنه تصورا ٌختلؾ عن التصور التقلٌدي لسٌادة الدولة
  .أخرىبطرٌقة ت حق السٌادة الدابمة كانت تنظر إلى الموضوع حاقتر

 االختالف حول مضمون الحق فً السٌادة  : الفرع الثانً

بٌن  08=6 اإلعبلن إلعداد =:<6فً اللجنة التً أنشبت سنة  الصراع هكذا اندلعو 

 اإلعبلنبعد صدور  األولىالذي لم ٌمنع فشل  البلدان المصنعة الشًءونامٌة البلدان ال
فقد  ةرفٌن التً دارت فً الجمعٌة العاملصالح الثانٌة رؼم المناقشات الحادة بٌن الط 08=6

سلطة تخلط بٌن السٌادة التً هً  أن النامٌةكانت البلدان المصنعة ترى أنه لٌس على البلدان 
السٌادة الدابمة هً فكرة سٌاسٌة ال تتعارض أي أن  من طبٌعة أخرى هًالملكٌة التً وحكم 
األجانببحوزة  حق استؽبللها وكون ملكٌة الموارد أمع 

(1)
رفضت البلدان النامٌة إال أن  ،

حتى تتحقق وهما مفهومٌن متناقضٌن  األجنبٌةحق الملكٌة وأن السٌادة الفعلٌة ذلك واعتبرت 
 إذاخاصة وفترض الملكٌة الوطنٌة لهذه الثروات ٌ السٌادة الدابمة على الثروات الطبٌعٌة

 إذنأثناء االستعمار فٌجب  يأ قبل نشوء الدولة الجدٌدة ٌهاقد استحوذوا عل األجانبكان 
 استعادة تلك الثروات.

 خصائص الحق فً السٌادة  : الفرع الثالث

ظهرت فً  خصابص بمة على الثروات الطبٌعٌة بمجموعةالسٌادة الدا ٌتمٌز حق 
خاصٌة هً الدٌمومة التً ظهرت  أهمتدرٌجٌا فً الجمعٌة العامة ولعل  األممٌةالقرارات 

لصٌقة بالحق وتكررت فً باقً  وأصبحت =:<6لسنة   6869 مرة فً القرار ألول
التنازل عنه  وأالحق ؼٌر قابل للتصرؾ فٌه  نا ;;<6لسنة  =:76القرار  وأكدالقرارات 

للحق وهً انه حق تام وذلك سنة  أخرىخاصٌة  وأضٌفت، أخرىوتكررت فً قرارات 
المتعلق بالنظام االقتصادي الجدٌد  اإلعبلنبلل الدورة االستثنابٌة السادسة فً خ 9><6
وٌقصد  ،8><6-7><6-0><6 ادرة فً السنوات وذكر ذلك فً كل القرارات الص، 8706

تمارس فعلٌا من طرؾ البلد على ثرواته وان التمتع بهذا  أنالسٌادة ٌجب  أنبالدٌمومة 
بشكل مإقت كما كان ٌحدث بموجب عقود  والتصرؾ فٌه ول وأالحق ؼٌر قابل للتنازل 

تستؽل الدولة ثرواتها وتسوقها بنفسها  أنفالقرارات المتعلقة بهذا الحق تلح على  االمتٌاز
 أما ولذلك فكل قٌود على الدولة فً هذا المجال تعد باطلة، ( 6>86 قرار، =:76)قرار 

االقتصادٌة العالمٌة خبلل سنوات  األزمة خاصٌة السٌادة التامة والكاملة فظهرت على اثر
نظام اقتصادي  بإقامةالمتعلق  اإلعبلنمرة فً  ألولوعبر عنها  9><6- 8><6- 7><6

تقٌٌد  أليسٌادة مطلقة وال تخضع  إلىالسٌادة الدابمة وتحول خاصٌة ، (8706)دولً جدٌد 
  . لؤلجانبانهٌار عقود االمتٌاز المترتبة  إلىٌإدي  ما ووه

 

                                                           
(1)

 -Georges Fischer, la souveraineté sur les ressources naturelles, A.F.D.I. 1962, p. 520.  



    

 

 المطلب الرابع

 ادةـــً السٌـــق فـــة الحـــممارس

 السٌادة ككل بمبدأان ممارسة الحق فً السٌادة ٌعد اهم عنصر فً كل ما ٌتعلق  

 :فً الفروع الثبلث التالٌةوهو ما سنوضحه  شروطه وتطبٌقاته السٌما

 اسالٌب ممارسة الحق فً السٌادة  :الفرع االول

وهذا شًء طبٌعً  تباطا شدٌدا بمضمونه والؽاٌة منهترتبط أسالب ممارسة الحق ار 
 ومفادها أن الكثٌر من الممارسات العملٌة هً التً أدت أٌترتب منطقٌا عن حقٌقة تارٌخٌة 

ساهمت فً اكتمال بنابه من الناحٌة النظرٌة.
(1)

 

ن الوضع االقتصادي للبلدان ٌتحس 78: فقد كان الهدؾ من إعبلن الحق فً القرار 
 اإلنمابٌة.النامٌة وتمكٌنها من تنفٌذ مشارٌعها 

الحق بضرورة تحقٌق تنمٌة البلد ممارسة كذا ارتبطت فً القرارات البلحقة وه 
واعتبرت الثروات الطبٌعٌة أساس التنمٌة االقتصادٌة ، (08=6رفاهٌة السكان )اإلعبلن و

ن افان الممارسة ٌجب  وبالنظر إلً كونها ؼٌر متجددةوالتطور الصناعً للبلدان النامٌة 
وٌؤتً ذلك عن طرٌق استؽبلل وتسوٌق  وتهدؾ إلً تحقٌق اكبر نسبة ممكنة من النم
 .(=:76 الثروات من الطرؾ تلك البلدان نفسها )القرار

ل ستؽبلدول اعلً ال إذ األولى مادٌةه الممارسة تكون بالدرجة ذومن ثم فان ه 
إلدارة وتسٌٌر  ٌهامواطنعلى الوطنٌة وباالعتماد  تها ومصالحهاعن طرٌق شركا ثرواتها

  (.7<;7 )القرار اواحتٌاجاته رد وفقا لمصالحهامختلؾ المشارٌع وتوظٌؾ الموا

 شروط هوارست الحك فً السٍادة : الفرع الثانً

الممارسة المادٌة لحق السٌادة الدابمة تفترض مسبقا االستعادة القانونٌة للثروات  نا 
إلى أن تحدد القرارات األممٌة مجموعة من  أدىمما  المسٌطرٌن علٌها األجانبمن 

األسالٌب لممارسة الحق قانونٌا وهذه األسالٌب لٌس حدٌثة فً حد ذاتها
(2)

لكن السٌادة  
دٌدة مدعمة بالتطبٌقات التً قامت بها البلدان النامٌة فً خضم الدابمة أعطتها أبعادا ج

بروز جوانب أخرى من مضامٌن  وتطوٌر أ وأصراعات دولٌة عنٌفة مما تسبب فً تؽٌٌر 
بتوطٌن  اداخلٌوذلك تلك األسالٌب والتصورات التً تنطوي علٌها على الصعٌد النظري 

تطبٌقات دولٌة هامة وظهور مفاهٌم قانونٌة وقد شهد هذا الجانب  استؽبلل الثروات الطبٌعٌة
إعطاء طابع اٌجابً للتعاون الدولً ودولٌا ب األجانبحول التعوٌض ومركز أمبلك  جدٌدة

                                                           
، >><6للكتـاب، القاهـرة ـة العامـة نظـام اقتصـادي عالمــً جدٌـد، الهٌبـة المصرٌونحــ، إسماعٌــل صبــري عبـد هللا (1)

 .60 – < ص.
عبـد المعـز نجـم، مٌثـاق الحقـوق والواجبـات االقتصادٌـة للـدول، دراسـة قانونٌـة تحلٌلٌـة، مجلـة مصـر  (2)

 .0=<6المعاصـرة، أفرٌـل 



    

 

ة وكل تصرؾ مهما لبٌن البلدان المنتجة بإنشاء منظمات مشتركة فٌما بٌنها وبمنع كل محاو
 كانت طبٌعته للوقوؾ أمام الحق.

ن اللٌبرالً للسٌادة الدابمة ٌسود التصور العام كان المضمو ;;<6قبل سنة و 
تصدر مجرد توجٌهات لتنظٌم استؽبلل الثروات  أنلممارسة الحق حٌث على الدولة 

 مخالفة القانون الدولً. إمكانٌةالطبٌعٌة مع عدم 

البلدان النامٌة تستبعد بل تستنكر ممارستها للحق وفقا للقانون  بدأت ;;<6بعد سنة و 
التوجٌهات ال ٌكفً لتحقٌق الممارسة الفعلٌة للسٌادة  إصدارمجرد  أنوترى  السابد الدولً

أن  6>86بموجب القرار  8><6وأعلنت فً سنة  ،الدابمة والبد من استعادة ملكٌة الثروات
 الذي الذي ٌعبر وٌجسد الممارسة الفعلٌة للسٌادة الدابمة الشًء األمثلاألسلوب  والتؤمٌم ه

.اإلعبلنات والقرارات التً تلتهتكرر فً 
(1)

 

أخذت بنظرٌات تدوٌل  أنها ;;<6ٌتضح من دارسة القرارات التً صدرت قبل سنة  
ضرورٌة للحفاظ على األمن  78:العقد واستؽبلل الثروات الطبٌعٌة التً اعتبرها القرار 

لتنمٌة ا إستراتٌجٌةمستوحى من  أمر ووه، الدولً ومستوى المعٌشة والتطور االقتصادي
سٌادتها الدابمة  نامٌةتمارس البلدان ال أنولذا أشار القرار المذكور على ، للدول المصنعة

ضرورة الحفاظ على دخول  ;7;كما أمد القرار  ،فً إطار تشجٌع تطور االقتصاد العالمً

من طرفها عند ممارستها للسٌادة الدابمة  األمنبتوفٌر شروط وظروؾ  األموالرإوس 
اللجوء إلى  مبعد أوصى( الذي 9:<6)  79=الشًء الذي أوضحه فٌما بعد القرار 

البلزمة لتسهٌل  اإلجراءاتاألجانب وان تتخذ الدول  استثماراتعلى  المفرطةالضرابب 
أوصى  0;<6وفً سنة ، ( 6) فقرة  األموالتحوٌل األرباح إلى الخارج واستعادة رإوس 

بؤن تمارس السٌادة الدابمة وفقا لحقوق وواجبات الدول فً القانون الدولً  :6:6القرار 
فٌما بعد. 08=6 اإلعبلنوالتً أكدها بوضوح 

(2)
 

فً الحاالت التً ٌمنح فٌها ترخٌص فان  "فقد نص اإلعبلن فً فقرته الثالثة بؤنه  
رإوس األموال واألرباح التً تسفر عنها تحكمها نصوص هذا التصرٌح والقانون الوطنً 

  ".الساري المفعول والقانون الدولً

عملٌا )وٌتضح من هذا النص الذي ٌخضع استؽبلل الثروات الطبٌعٌة إلى التصرٌح  
انون العقد ثم ٌدول مباشرة هذا العقد عندما ٌخضعه أخذه بنظرٌة قالعقد( بالدرجة األولى 

أشخاص  إلىللثروات الطبٌعٌة  وٌحول بالنتٌجة الشركات المستؽلة ،إلى القانون الدولً
نزع  وجاء فً الفقرة الرابعة بؤن الخبلفات التً قد تنشؤ بصدد التؤمٌم أ إذ ،قانونٌة دولٌة

األطراؾ األخرى المعنٌة( على )وة الدول ذات السٌاد باتفاقالملكٌة ٌجب أن تعرض 
  .التسوٌة القضابٌة الدولٌة والتحكٌم( أ)

                                                           
(1) Guy Feuer, réflexions sur la charte des droits et devoirs économiques des Etat 

(OP.CIT.), P.319 
(2) Guy Feuer, ( OP.CIT.), P.310. 



    

 

 أبرمتها( اتفاقاتد مع الشركات )وتؤتً الفقرة الثامنة من اإلعبلن لتجعل من العقو 
هذه النصوص فان سٌادة  إلىنٌة، وعلٌه بالنظر  سنالدول السٌدة وعلٌها أن تحترمها بح

ة لتؽٌٌره تتم وفقا للقانون لواحترام الوضع السابق وكل محاالدولة الدابمة تتمثل فً وجوب 
 . الدولً الكبلسٌكً الذي تسبب فً ذلك الوضع وٌعمل على تكرٌسه

البحث واالستثمار والتصرؾ فً الموارد " أن اإلعبلنمن نفس  7وجاء فً الفقرة  

األجنبٌة الضرورٌة لهذه الؽاٌات ٌجب أن تكون مطابقة  األموالس وكذلك استٌراد رإو
 وسواء للسماح أ، محبذة وضرورٌة أ بحرٌة واألممللقواعد والشروط التً تراها الشعوب 

".لمنع هذه النشاطات  ولتقٌٌد أ
(1)

 

، فقد كانت تجمد سلطة التً كانت سارٌة آنذاك االمتٌازوإذا عدنا إلى مضمون عقود  
التشرٌعٌة وتستبعد قانونها الساري المفعول وتنص على حل الخبلفات وفقا للقانون  الدولة
أن اإلعبلن المذكور ٌقرر خضوع االستؽبلل وما قد  االعتباروإذا أخذنا بعٌن  ،الدولً

تتجلى لنا منطقٌا استحالة ممارسة السٌادة ، ٌترتب عنه من خبلفات إلى نصوص تلك العقود
ولم تكن اإلشارة إلى القانون الوطنً إال مجرد ترضٌة ، لشعوب النامٌةالدابمة وفقا لرؼبة ا

  .وتسوٌة شكلٌة حتى تصادق البلدان النامٌة على اإلعبلن 

ممارستها كانت  لكنلدابمة باستعادة الملكٌة لٌست جدٌدة ا ممارسة السٌادة أسالٌب إن 
السٌادة الدابمة فً  مبدأ وساهم ةعملٌا مستحٌلة بسبب مجموعة من العوابق القانونٌة والمادٌ

 استعماله.الحواجز التً تمنع  وإزالة بك األسالٌلر تٌتطو

 تنظٌم تطبٌق الحق فً السٌادة  : الفرع الثالث

رؼم انه ٌقر فً  عند معالجته لحق الدولة فً تنظٌم الملكٌة 08=6 اإلعبلننجد أن  

انه ٌحٌط ممارسة هذه  إالونزع الملكٌة والتسخٌر  التؤمٌملة فً ورابعة بحق الدلالفقرة ا
الحقوق بشروط ال تسمح أبدا بالتمتع الفعلً بالسٌادة الدابمة وٌفرؼها من محتواها عندما 

 االذي ٌتضح لن األمرلمبادئ العامة الجاري بها العمل بالقانون الدولً وا بااللتزامٌربطها 
.لتؤمٌمبجبلء من خبلل النظام القانونً التقلٌدي ل

(2)
 

 لؤلممحققت البلدان النامٌة التوازن الذي كانت تفتقر إلٌه فً الجمعٌة العامة إن ما و 
على تؽٌٌر فحوى القرارات األممٌة وتوجٌهها وفقا  ;;<6من  ابتداءالمتحدة حتى عملت 

التارٌخٌة التً كانت  األوضاعلتصور الذي تراه للسٌادة الدابمة والمترتبة منطقٌا عن ل
 تستؽل فٌها الثروات الطبٌعٌة .

بدعوة منظمة  76:8فً القرار  ;;<6سنة  توطٌن ملكٌة الثروات الطبٌعٌة فً بداو 
على  9الفقرة  وبالتؤكٌد فً ، المتحدة إلى مساعدة البلدان النامٌة لتستؽل بنفسها ثرواتها األمم

 "أن ٌكون دابما مطابقا لقوانٌنه ولوابحه الوطنٌة استؽبلل الموارد الطبٌعٌة لكل بلد ٌجبأن" 

                                                           
(1)

 George Fisher, la souveraineté sur les ressources naturelles, ( OP.CIT.).P. 524. 
(2) G. Fisher, ( OP.CIT.), P. 525. 



    

 

لمواطنً البلد  إلى القٌام بتكوٌن سرٌع فً كافة المستوٌات األجانبمع دعوة المستثمرٌن 
 حتى ٌتمكنوا من تسٌٌر المشارٌع بؤنفسهم.

وبرز بشكل واضح رفض البلدان النامٌة  البلحقةهذا االتجاه فً القرارات  استمر 
 نان تجد سٌادتها الدابمة سندها وأساسها فً القانون الدولً لكونها سابقة علٌه وال ٌمكن أل

 القرارات.ٌشكل مصدرا لها وبالتالً عارضت االحتجاج به ومجرد ذكره فً تلك 

 يسبب هذا الرفض مرجعه عدم صبلحٌة القانون الدولً االستعمار إنوالواقع  
 وضعه.اله فً الماضً ضدها وكذلك رؼبتها فً تؽٌٌره نتٌجة عدم مشاركتها فً ؽواشت

استعادة الملكٌة  نا 6=68 فً القرار 8><6 منذ  أعلنتالبلدان النامٌة قد  إنورؼم  

فقد جاء مٌثاق حقوق وواجبات الدول االقتصادٌة سنة ، للسٌادة الدابمة األمثلهً التجسٌد 
وظهرت القواعد  اقرته هذه الدول على تؤكٌد ما 7المادة من  7لٌنص فً الفقرة  9><6

الجدٌدة لتحدد النظام القانونً لتنظٌم ملكٌة الموارد وذلك من خبلل القرارات التالٌة ابتداء 
 :8><6 من سنة

 التؤمٌمأن ممارسة الدول لحق  علىٌنص فً فقرته الثالثة  :8><6 لسنة 6>86القرار :اوال

تحدد كل دولة مبلػ التعوٌضات التً من  أنعد تجسٌدا لسٌادتها الدابمة وٌفترض ٌ
ٌجب أن ٌحل  المحتمل دفعها وكذلك أشكال تسدٌدها وان كل نزاع قد ٌنشؤ بهذا الصدد

 .طبقا للقانون الوطنً

حدد طرق توطٌن  :9><6 لسنةنظام اقتصادي دولً جدٌد  بإقامةاإلعبلن المتعلق :ثانٌا

شروط ما  وأنقل الملكٌة للمواطنٌن مستبعدا مراعاة أٌة مسبقات  وبالتؤمٌم أالملكٌة 
 حتى التعوٌض نفسه .

إلى األسلوبٌن السابقٌن  أضاؾ :9><6 لسنة االقتصادٌةمٌثاق حقوق وواجبات الدول :ثالثا

 .لتوطٌن الملكٌة أسلوب نزع الملكٌة

قد تدفع الدولة تعوٌضا مبلبما مع مراعاة قوانٌنها ولوابحها  الحاالت،وفً كل هذه  
وكافة الظروؾ التً تراها وثٌقة الصلة بالموضوع وتحل جمٌع الخبلفات وفقا لقوانٌن 

 أخرى.إذا ارتضت الدول المعنٌة البحث عن طرق سلمٌة  إال ٌق محاكمهاالدولة عن طر

فً  االقتناعوقد تؤكد هذا  ،دبٌاالتعوٌض ؼٌر مشروع مب أنالبلدان النامٌة  وترى 
السادسة للجمعٌة العامة حٌث رؼم أن مشروع اإلعبلن المتعلق بالنظام  االستثنابٌةالدورة 

البلدان النامٌة ولم  أزالتهفقد ، التعوٌض إمكانٌةالدولً الجدٌد كان ٌنص على  االقتصادي
وأثناء المفاوضات المتعلقة بإعداد مٌثاق حقوق وواجبات ، ٌشر اإلعبلن النهابً تماما إلٌه

والدول الؽربٌة التً طالبت بذكر  >>دارت مناقشات حادة بٌن مجموعة ، االقتصادٌةالدول 

القانون الدولً فً المٌثاق وأن ٌكون التؤمٌم سرٌعا وفعلٌا وان ٌمارس لمصلحة الدولة 
لمجتمع الدولً حق لالب مخافة أن ٌصبح المإممة فرفضت البلدان النامٌة بشدة هذه المط



    

 

 وفً حٌن أن التؤمٌم ه، وبالتالً فرض التعوٌض ،رقابة على الممارسة الداخلٌة لهذا الحقال
 .أن ٌخضع التعوٌض للقانون الدولً من ؼٌر المنطقً قانونا، حق داخلً محض

قواعد  لاحتجت البلدان النامٌة بكون الشروط التقلٌدٌة التً تقٌد التؤمٌم ال تشك كما 
 بشؤنها.عرفٌة متفق علٌها ولٌست قواعد عامة زٌادة على أن الفقه متضارب 

 بداٌةوبهذا فقد عبرت البلدان النامٌة بوضوح عن اقتناعها بعدم مشروعٌة التعوٌض  
 قٌمة قانونٌة إعطابهة العالمٌة على المٌثاق ورؼبة فً انه من اجل الحصول على الموافق إال

 اإلقراروبطبٌعة الحال فان  ،حل الخبلفات دولٌا بإمكانٌةقبلت و االقتناعفقد تنازلت عن هذا 
بل  بمبدأ التعوٌض ال ٌدل على انه ٌنطوي على نفس المضمون القدٌم فً صٌاؼة شرطٌة

 .سعت الدول النامٌة إلرسابها من خبلل هٌبة األمم المتحدة واعد جدٌدةوق ألسسٌخضع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 المبحث الرابع

 قواعد النظام االقتصادي فً مجال قانون البحار

كانت أهمٌة البحار والمحٌطات من األمور التً انعقد حولها االتفاق منذ مدة طوٌلة  
 سبٌبل من سبل االتصال واالنتقال وبوصفها مصدرا من مصادر الرزق. صفهاخاصة بو

هذا القانون تتوٌجا للجهود  حث للقواعد الجدٌدة التً جاء بهاوسنتعرض فً هذا المب 
قواعد جدٌدة  إرساءالمتحدة بالتعاون مع الدول النامٌة من اجل  األممالمضنٌة التً قامت بها 

 : مطالب هً أربعةعدالة وذلك من خبلل  أكثرللنظام االقتصادي الدولً تكون 

        تقنٌن قانون البحار : األولالمطلب 

    الجدٌدة التً تحكم استؽبلل البحار المبادئ : المطلب الثانً
  القاري تنظٌم المنطقة االقتصادٌة الخالصة والجرؾ : المطلب الثالث

   لئلنسانٌةالبحار والتراث المشترك  أعالًتنظٌم  : المطلب الرابع

  تنظٌم البحث العلمً : المبحث الخامس

 المطلب األول

 ارـــون البحـــن قانــــتقنٌ

بلل خوممٌزاته وذلك من  وأهمٌته نتطرق فً هذا المطلب لتطور تقنٌن قانون البحار   
 :مطالب ثبلث كما ٌلً

 تنظٌم قانون البحارتطور محاوالت  :الفرع االول

منذ نهاٌات العصور الوسطى وبداٌات العصور الحدٌثة كان الصراع ٌدور بٌن  
فرض  الدول وفً الفقه الدولً بٌن وجهتٌن متعارضتٌن عندما حاولت بعض الدول إدعاء

سٌادتها على البحار فً بداٌات نشؤة القانون الدولً العام على أساس أن البحار تقبل الحٌازة 
 مثل األقالٌم البرٌة فادعى ملوك إسبانٌا والبرتؽال وبرٌطانٌا السٌادة على بحار بكاملها.

هذه النظرة فً كتابه المشهور )البحر الحر(  )جروسٌوس(وانتقد الفقٌه الهولندي  
للدفاع عن حق الشعوب فً ارتٌاد البحار ومزاولة التجارة واستند فً ذلك أن  <0;6سنة 

البحر ؼٌر قابل للحٌازة الفعلٌة وبالتالً ال ٌمكن أن ٌكون محبل لسٌادة أٌة دولة من الدول 
وأن الطبٌعة ال تمنح حقا ألي كابن لتملك األشٌاء التً ٌستطٌع أن ٌستعملها الجمٌع من ؼٌر 

 ار والتً هً بطبٌعتها ال تفنى وال تقبل الفناء وتكفى الجمٌع.إضر وضرر أ

وعملوا على تجنٌد فقهاء  )جروسٌوس(وكان استبداد الملوك بالمرصاد لنظرٌة  
مما دعا بالفقٌه )سٌلدن( اإلسبانً إلخراج  )جروسٌوس(القانون لدعم أفكارهم وتفنٌد نظرٌة 



    

 

إلى  وٌتان متعارضتان أحدهما تدعوهنا نشؤت نظر :7;6مإلفه )البحر المؽلق( سنة 

وأخرى تدافع عن إبقاء البحار خاصة للسٌادة الوطنٌة ، وجوب تحرٌر البحار من السٌادة
ودام الصراع قرنا من الزمان انتصرت فً نهاٌته المدرسة األولى وبحلول القرن الثامن 

 ولسٌادة الدولة أ إلى حرٌة البحار وتمٌز بٌن ما ٌخضع منها وعشر كانت ؼالبٌة الفقهاء تدع
بطبٌعته عام ومشترك بٌن الدول جمٌعا ولرقابتها وبٌن ما ه

(1)
. 

ومنذ ذلك الوقت نشؤت بالتدرٌج مجموعة من القواعد القانونٌة الدولٌة العرفٌة  
الخاصة بالبحار وبصفة عامة كانت هذه القواعد تمٌز فً البداٌة بٌن قسمٌن من أقسام 

البحر اإلقلٌمً والذي كان  وضعه لسٌادة الدولة الشاطبٌة وهالبحار والمحٌطات قسم أول تخ
ٌؤخذ حكم إقلٌم الدولة البري فٌما ٌتعلق بحق الدولة علٌه مع التسلٌم ببعض القٌود التً ترد 
على سلطة الدولة فوقه نظرا لطبٌعته الخاصة كحق المرور البريء والقواعد الخاصة 

عالً البحار والتسلٌم لجمٌع الدول بحرٌات معٌنة أ ووقسم ثانً ه، بمعاملة السفن األجنبٌة
 تستطٌع مباشرتها فٌه.

وقد أدت التطورات المتعاقبة إلى قٌام الدول ببسط سلطانها على المزٌد من أجزاء  
البحار فـإلى جانب الزحؾ بامتداد البحر اإلقلٌمً من ثبلثة أمٌال إلى ستة أمٌال ثم إلى 

ة تسمح للدول بمباشرة سلطانها على ما ٌعرؾ بالمنطقة اثنتً عشرة مٌبل نشؤت فكرة جدٌد
المتاخمة التً تعنً التسلٌم للدولة الساحلٌة بممارسة بعض السلطات على جزء من البحر 

 العالً ٌتاخم بحرها اإلقلٌمً وتبلور النظام القانونً الستؽبلل ثروات الجرؾ القاري.

 اتــأربعة اتفاقٌ >:<6مإتمر األمم المتحدة األول حول قانون البحار لعام  ىوتبن 

هً االتفاقٌة الخاصة بالبحر اإلقلٌمً والمنطقة المبلصقة، واالتفاقٌة الخاصة باالمتداد 
القاري، واالتفاقٌة الخاصة بالبحر العالً، واالتفاقٌة الخاصة بالصٌد والمحافظة على 

 لعالً.الموارد الحٌة للبحر ا

حول قانون البحار وهً االتفاقٌة الخاصة بالبحر    6 وكانت اتفاقٌات جنٌؾ لسنة  

األحٌاء  اإلقلٌمً والمنطقة المتاخمة واتفاقٌة أعالً البحار، واتفاقٌة الصٌد وصٌانة موارد
والبروتوكول االختٌاري الخاص بااللتزام  ،واتفاقٌة الجرؾ القاري المابٌة بؤعالً البحار،

وٌة المنازعات، تمثل تقنٌنا للجانب األعظم من قواعد القانون الدولً التقلٌدٌة الخاصة بتس
بالبحار، وهً قواعد كانت تعبر فً مجملها عن وجهة نظر الدول البحرٌة الكبرى، ودول 
العالم القدٌم على وجه العموم، دون أن ٌفسح المجال أمام عدد كبٌر من الدول حدٌثة 

التعبٌر عن وجهة نظرها إزاءها، وخاصة فٌما ٌتعلق  وفً إقرارها أاالستقبلل لئلسهام 
 بمدى توافق تلك القواعد مع مصالحها وخاصة االقتصادٌة.

                                                           
 ،دار النهضـة العربٌـة ة األولىـام، الطبعـدول العـون الـالقان ة راتب وصبلح الدٌن عامر،ـان وعابشـامد سلطـح (1)

 .<=9 ص.، =><6 رةـالقاه
 ص.، 7=<6، القاهرة دار النهضة العربٌةصبلح الدٌن عامر، قانون التنظٌم الدولً، النظرٌة العامة، الطبقة الثانٌة،  

6<=-6== . 
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وبالتالً لم تنشؤ الدعوة إلى تطوٌر قواعد القانون الدولً للبحار من فراغ ولم تكن  
السفٌر )ارفٌد باردو( ربٌس ولٌدة فكـرة طاربة، وانطلقت تلك الجهود من الفكرة التً آثارها 

الوفد الدابم لما لطا لدى األمم المتحدة أمام اللجنة األولى والخاصة للجمعٌة العامة أثناء 
الدورة الثانٌة والعشرٌن لؤلمم المتحدة والذي طالب بوجوب النظر إلى ثروات قٌعان البحار 

دولً الستؽبللها  والمحٌطات بوصفها تراثا مشتركا لئلنسانٌة ودعا إلى إنشاء جهاز
وتوافرت عددا من العوامل والمقدمات كانت قد هٌؤت المناخ الدولً العام لقبول تلك الدعوى 
والرؼبة التً كانت الدول تبدٌها فً بسط المزٌد من السلطان اإلقلٌمً على مناطق جدٌدة 

من البحار وكذا التطور العام للقانون الدولً العام.
(1) 

والفنً سمة من سمات العصر، وطبع هذا التطور آثاره على  وٌعتبر التقدم العلمً 
كافة المٌادٌن والمجاالت، وبدت البحار والمحٌطات مسرحا تظهر علٌه منجزات تلك الثورة 
العلمٌة والفنٌة فً كافة أشكالها وصورها بإٌجابٌاتها وسلبٌاتها، فبعد أن كانت البحار 

 وسبل االتصال بواسطة سفن تدفعها الرٌاح أ والمحٌطات ٌنظر إلٌها فقط بوصفها سبٌبل من
بواسطة التجارة بعد ذلك، ومصدرا للصٌد واستخراج بعض الثروات باستخدام أبسط 
الوسابل البدابٌة، أصبحت البحار والمحٌطات تعج بالسفن والناقبلت الضخمة التً تحركها 

 ورت وسابل الصٌدأحدث المحركات التً ٌدار البعض منها بالطاقة الذرٌة والنووٌة وتط
 تبعا لتطور وسابله وفقا للتطورات العلمٌة والتكنولوجٌة وتطورت وسابل الحفظ والتبرٌد.

قدرة اإلنسان على تجاوز الٌابسة  ووكان أهم هذه المنجزات والتقدم العلمً ه 
والؽوص فً أعماق البحار بحثا عن الثروات الكامنة فً أعماقه مستخدما أسالٌب 

ثة مكنته من استؽبلل واستكشاؾ تلك الثروات الكامنة فً قٌعان البحر تكنولوجٌة حدٌ
 وأعالً البحار والمحٌطات بطرٌقة لم ٌعرفها من قبل.

جزبٌا  والخاصة بقانون البحار، قد أفسحت ول =:<6وإن كانت اتفاقٌة جنٌؾ لسنة  

جرؾ القاري التً المجال الستٌعاب ذلك التقدم فً بداٌاته، عندما تم إفراد اتفاقٌة خاصة لل
أعطت للدول الساحلٌة الحق فً اكتشاؾ واستؽبلل الثروات الكامنة فً االمتداد القاري 

 700والذي ٌمتد إلى مسافات قد تتجاوز البحر اإلقلٌمً والتً ٌصل عمقها تحت الماء إلى 

حٌث ٌمكن استؽبلل الثروات، فإن التطورات الفنٌة قد أثبتت إمكانٌة استؽبلل  ومتر أ
ثروات الطبٌعٌة فً الجرؾ القاري إلى مسافات تتجاوز كثٌرا تلك الحدود التً أشٌر إلٌها ال

بل بات متاحا وممكنا أن ٌصار إلى استكشاؾ  =:<6فً اتفاقٌة جنٌؾ للجرؾ القاري سنة 
 واستؽبلل الثروات الكامنة فً أعماق البحار والمحٌطات.

ل التساإل ٌثور حول الكثٌر من وقد قلب التقدم العلمً كثٌرا من الموازٌن وجع 
القواعد القانونٌة التقلٌدٌة لقانون البحار، بدءا من امتداد البحر اإلقلٌمً الذي كان أقصى 

اثنتً عشرة مٌبل بحرٌا، وانتهاء بالوضع القانونً ألعالً البحار الذي كان  وامتداد له ه

                                                           
، أحكام القانون الدولً لقاء البحار والمحٌطات وباطن ألرضها خارج حدود الوالٌة الوطنٌة، دار إبراهٌم محمد الدؼمة (1)

 .66 ص.، >=<6النهضة العربٌة القاهرة، 
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اري والمنطقة المتاخمة ٌسوده مبدأ الحرٌة، مرورا بالوضع القانونً الخاص بالجرؾ الق
والمناطق الخاصة بصٌد األسماك.

(1)
 

كما ساهم تزاٌد عدد الدول األعضاء فً األمم المتحدة الٌوم أكثر من ثبلثة أضعاؾ  
ما  و، وه:9<6عدد الدول األعضاء التً قامت بتؤسٌس الهٌبة ووقعت على مٌثاقها سنة 

المعاصر نتٌجة لحصول عدد كبٌر من  ٌإكد ارتفاع عدد الدول األعضاء فً المجتمع الدولً
األقالٌم التً كانت تخضع لبلستعمار على استقبللها، وظهورها بمظهر الدول الكاملة السٌادة 
واالستقبلل، وتزاٌد عدد هذه الدول الجدٌدة على وجه الخصوص بعد صدور قرار الجمعٌة 

للشعوب واألقالٌم  والخاص بمنح االستقبلل 0;<6سنة  6:69العامة لؤلمم المتحدة رقم 
 الخاضعة لبلستعمار.

وكان لظهور الدول الحدٌثة االستقبلل على المسرح الدولً آثار بعٌدة المدى على  
مسرح العبلقات الدولٌة، فقد عملت هذه الدول التً تنتمً فً ؼالبٌتها إلى الدول الصؽٌرة 

الدول الكبرى إلى توحٌد جهودها من أجل الدفاع عن مصالحها المشتركة فً مواجهة 
والدول الصناعٌة بوجه عام، لٌس على صعٌد العبلقات السٌاسٌة فقط بل فً مجال القانون 
الذي ٌحكم المجتمع الدولً، وٌنظم بنٌانه، وحرصت هذه الدول على السعً من أجل تقرٌر 
المزٌد من الحقوق لهذه الدول التً تعانً من الصعوبات االقتصادٌة، والمشاكل االجتماعٌة 

لمصاحبة لظاهرة التخلؾ االقتصادي، وإلى وجوب أن تتجه قواعد القانون الدولً بصفة ا
عامة، وقواعد التنظٌم الدولً بصفة خاصة إلى العمل على إزالة الكثٌر من أوجه الظلم 
وعدم المساواة التً تعرضت لها شعوب تلك الدول، التً خضعت الستعمار الدول الكبرى 

تنزفت كافة مواردها وخربت اقتصادٌاتها، وبات مصطلح العالم لعقود طوٌلة من الزمن اس
 الثالث ٌطلق على جل الدول المستقلة حدٌثا.

وكانت قواعد القانون الدولً التقلٌدي للبحار من بٌن القواعد التً تعرضت للنقد 
(2)

 
الشدٌد من جانب الدول النامٌة بوصفها قد صٌؽت تعبٌرا عن إرادة عدد من الدول 

ارٌة الكبرى، وأنها ال تستجب لمصالح تلك الدول النامٌة الجدٌدة، خاصة وأن هذه االستعم
األخٌرة قد خشٌت أن تنهب الدول الكبرى الثروات الكامنة فً قٌعان البحار والمحٌطات فً 
ظل مبدأ الحرٌة التقلٌدٌة ألعالً البحار، بعد أن الحت إرهاصات االستؽبلل التجاري 

لك المناطق التً تخرج عن حدود الوالٌة اإلقلٌمٌة ألٌة دولة، وما للثروات المعدنٌة فً ت
التً تعانً  النامٌةدول الٌمكن أن ٌكون لتحقٌق تلك النتٌجة من آثار فادحة على اقتصادٌات 

 من الضابقة المالٌة.

وكانت الدورات المتعاقبة لمإتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار فرصة سانحة  
للوقوؾ فً وجه أطماع الدول الصناعٌة المتقدمة، التً كانت ترؼب فً  ٌةالناملدول ل

التمسك بقواعد القانون الدولً التقلٌدي الخاصة بحكم البحار، خاصة وأن لدٌها إمكانٌات 
مادٌة وفنٌة هابلة تسمح لها باالستؽبلل االقتصادي لثروات تلك المناطق التً تخرج عن 

                                                           
، الطبعة 7=<6صبلح الدٌن عامر، القانون الدولً للبحار، دراسة ألهم أحكام اتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار لعام  (1)

 .>6 ص.، 7000نهضة العربٌة، الثانٌة، دار ال
 .909 ص.أحمد محمد رفعت، القانون الدولً العام، دار النهضة العربٌة، القاهرة، د.ت،  (2)
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فً نهاٌة األمر فً جعل فكرة المنطقة االقتصادٌة نامٌة ل الدوالحدود أٌة دولة، وقد نجحت 
مٌل بحـري من خطوط قٌاس البحر اإلقلٌمً أمرا  700الخالصة التً تمتد إلى مسافة 

مقبوال من جانب المإتمر وتم وضع النظام التفصٌلً الخاص بها فً االتفاقٌة.
(1) 

لئلنسانٌة والنظر إلى الثروات كما نجحت أٌضا فً إقرار فكرة التراث المشترك  
الكامنة فً قٌعان البحار والمحٌطات فٌما ٌجاوز حدود الوالٌة اإلقلٌمٌة على هذا األساس 
وإقامة جهاز دولً ٌعمل على اإلشراؾ على استؽبلل تلك الثروات لصالح المجتمع الدولً 

فٌؾ من حدة الذي ٌسهم فً التخ وبؤسره، وتمٌٌز الدول الفقٌرة والمتضررة على النح
 مشاكلها االقتصادٌة.

وقد وضعت الرؼبة فً إنشاء نظام اقتصادي دولً جدٌد فً الحسابات ثروات  
البحار والمحٌطات بكافة صورها وأشكالها بحٌث ٌكفل لهذه الثروات نظاما خاصا 
لبلستؽبلل ال ٌسمح للدول المتقدمة باالنفراد بها دون سواها من الدول، فضبل عن وجوب 

ٌكلؾ  والمتضررة جؽرافٌا على نح وفً األوضاع الخاصة ببعض الدول الحبٌسة أالنظر 
مزٌدا من الضمانات لبلشتراك فً االستفادة من البحار والمحٌطات، وقد ورد ذلك فً 

وإذ تضع فً اعتبارها أن بلوغ هذه األهداؾ  »… دٌباجة اتفاقٌة قانون البحار بقولها:
لً عادل ومنصؾ ٌراعً مصالح واحتٌاجات سٌساهم فً تحقٌق نظام اقتصادي دو

المصالح واالحتٌاجات الخاصة للبلدان النامٌة ساحلٌة كانت أم  السٌمااإلنسانٌة جمعاء، و
 «.ؼٌر ساحلٌة

وهذه أمور ما كان لها أن تتحقق فً ظل القانون الدولً التقلٌدي للبحار والذي تم  
حٌث  =:<6اتفاقٌة جنٌؾ لقانون البحار لسنة تجسٌد الجانب األكبر من أحكامه وقواعده فً 

وضعت الدول الكبرى قواعده وفقا لما ٌبلءم مصالحها فً ظل ؼٌاب الدول النامٌة آنذاك 
التً كانت ترزح تحت االستعمار فً أؼلبها.

(2) 

وبالتالً ومع ظهور الدول الجدٌدة ظهر مفهوم جدٌد لقواعد القانون الدولً، انعكس  
إعداد اتفاقٌة قانون البحار الجدٌد وتردد خبلل المإتمر وفً مراحل هذا المفهوم على 

األعداد له تلك الدعوة إلى وجوب النظر إلى الثروات الكامنة فً قٌعان البحار والمحٌطات 
بوصفها تراثا مشتركا لئلنسانٌة، وهذا المفهوم األخٌر لم ٌكن معروفا فً القواعد القدٌمة 

تمع الدولً والتً كانت تتؤسس على حرٌة الدول الكبرى فً التً كانت تحكم عبلقات المج
التصرؾ وبؤنانٌة فً خٌرات األرض فالمفهوم اإلنسانً لم ٌكن معروفا فً قانون المجتمع 

الدولً القدٌم.
(3) 

أن مرور فترات طوٌلة ٌعتبر عامبل من  تؤكدخبلل هذا التطور التارٌخً من و 
لذلك أشتد عود حركة تدوٌن قواعد قانونٌة  ،تقنٌن القواعد إلً والعوامل الهامة التً تدع

                                                           
 .78 ، ص.(السابق المرجع )صبلح الدٌن عامر،  (1)
 .:6 ، ص.:=<6، دار الفكر العربً، القاهرة 6 جقانون البحار،  إبراهٌم محمد العنانً، (2)
(  2   على ضوء احكام المحاكم الدولٌة والوطنٌة وسلوك الدول واتفاقٌة (، القانون الدولً للبحار الوفاوأحمد أب (3)

 .70 .ص ;700القاهرة ، دار النهضة العربٌة
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أساس أن طول المدة من شؤنه أن ٌهذب وٌحدد بدقة وٌصقل مضمون القاعدة وما  ىعل
 واالنصٌاعرضاء الدول بالعمل بمضمونها  ىأستقر علٌه العمل بشؤنها الن ذلك ٌدل عل

المبادئ العامة التً تحكم وكذلك  قانون البحارحركة تدوٌن قواعد  وتطورتلفحواها 
البٌبة البحرٌة وتنمٌتها. ىاستؽبللها وكٌفٌة المحافظة عل

(1)
  

 اهمٌة تقنٌن قانون البحار : نًثاالفرع ال

ٌقتضً الحدٌث عن تقنٌن قواعد قانون البحار أن نعرض ألهمٌته ولكافة محاوالت  
تقنٌنه على الصعٌد الدولً

(2)
التً تعد أهم  7=<6عام لتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار وال 

لٌس ثمة شك فً أن تقنٌن والصعٌد الدولً  ىقواعد قانون البحار عل اآلنوثٌقة قننت حتى 
والتقنٌن  ،ًــام قانونـه فً كل نظـأمر متعارؾ علٌ وقوالب قانونٌة ه القواعد ووضعها فً

وضع القواعد والمبادئ  إلًمن ناحٌة ٌهدؾ  وأساسٌان فهعلً الصعٌد الدولً له جانبان 
 ىإلمن ناحٌة أخري ٌرمً  ووه ،القانونٌة الثابتة منذ مدة طوٌلة فً قوالب قانونٌة مكتوبة

 ٌإديو ،ٌضا وظٌفة هامة من وظابؾ التقنٌنالتطوٌر التدرٌجً للقانون الدولً والتً هً أ
أنشطة أشخاص القانون الدولً لقواعد  بإخضاع توحٌد القواعد المطبقة وذلك إلً التقنٌن

ممارستها  قواعد مإكدة عند ىإلأن تستند  ىاألمر الذي من شؤنه أن ٌساعد عل قانونٌة محددة
القانون الدولً فً قواعد ثابتة  تجمٌد حرٌة أشخاص إلًأن ٌإدي التقنٌن كما ٌمكن لنشاطها 

وٌرجع أهدافها ٌتطلبه تطور نشاطها وتحقٌق الذي  والنح ىمع حاجتها العملٌة عل تتبلءمال 
تقنٌن  ما أثر مثبت على األقل خبلل فترة معٌنة وال شك أن ونح ىعل أن التقنٌن له إلًذلك 

النظام القانونً الذي ٌحكم أنشطة أشخاص  إطارقواعد تتمٌز باالستقرار والعمومٌة فً 
بمة ابً للعدٌد من الحلول المبلالتلق اإلعدادالنظام القانونً الدولً من شؤنه أن ٌعرقل 

 منها: أمور عدٌدةأهمٌة تقنٌن قانون البحار فً تكمن و لحاجاتها العملٌة والٌومٌة

خصوصا  :محاولة تقلٌل المشاكل الناجمة عن االستخدامات المتضاربة للمواد البحرٌة : اوال

السلم وبذلك ٌمكن المحافظة على  حروب الصٌدوالمنازعات حول مصابد األسماك 
  .واألمن الدولٌٌن

أن البحار تشكل أكثر من ثلثً سطح الكرة  إذ  :المساحة البحرٌة اتساعتنظٌم  :ثانٌا

 .(فوقها )ما ٌقرب من ثبلثة األرباعاألرضٌة التً نعٌش 

التنمٌة  إستراتجٌةتشكل موارد البحار عنصرا هاما وحٌوٌا فً  : اهمٌة موارد البحار :ثالثا

 بالنسبة لؤلمن القومً. وفً كثٌر من الدول سواء من الناحٌة االقتصادٌة أ

الموارد التً تحتوٌها تعد البحار عامبل من  ىباإلضافة إل : البحار وسٌلة اتصال :رابعا

قواعد وإجراءات  ىاالتصال بٌن الدول والقارات المختلفة لذلك فهً تحتاج إل عوامل
 تنظم التفاهم والتعاون بٌن الدول .

                                                           
(1) J.P. Queneudec , Chronique du Droit de la Mer, 1991-2000, AFD.I., 2000, p.    -     
(2) T. Treves, Réflexions sur quelques conséquences de l'entrée en vigueur de la convention 

des Nations Unies sur le Droit de la Mer, A.F.D.I,1994, p.    -      
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والوسابل واجبة التطبٌق عند  القواعد نبٌاوذلك ب: تحدٌد القواعد الواجبة التطبٌق :خامسا

وكذلك الجهات واستخدامها عات بٌن الدول حول تحدٌد المناطق البحرٌة ازنوجود 
 عات.االنز المختصة بتسوٌة

مشاركة كل مما ٌستوجب معه  التقنٌن ٌعكس مصالح المجتمع الدولً بؤسره وبما أن 
ومنذ وقت طوٌل  ،أعضاء األسرة الدولٌة فً إعداد القواعد القانونٌة موضوع قانون البحار

الذي فشل فً تقنٌن  80<6بخبلؾ مإتمر عام و ظهرت عدة محاوالت لتقنٌن قانون البحار
ثبلث مإتمرات تحت رعاٌة األمم  عقدت، األممعصبة  هدقواعد قانون البحار فً ع

المتحدة.
(1)

 

وذلك  0;<6المتحدة الثانً حول قانون البحار فقد عقد فً عام  األمم مإتمر أما 
 النجاح.ولكن لم ٌصادفه  وحدود الصٌد اإلقلٌمًعرض البحر  ثلبح

 وممٌزاتها اتفاقٌة تقنٌن قانون البحار : الفرع الثالث

عقد مإتمر األمم المتحدة الثالث حول قانون البحار  أخٌرا :اتفاقٌة تقنٌن قانون البحار :اوال
لتوقٌع علٌها فً نهاٌة عام اتحدة لقانون البحار وكذلك مقٌة األمم الاالذي انتهى بتبنً اتف

6>=7.
(2)

 

فً تارٌخ العبلقات الدولٌة  جذرٌاتعتبر اتفاقٌة األمم المتحدة لقانون البحار تحوال و 
أنشؤت حٌث  لقانون الدولً المعاصرا تطور البحرٌة وعبلمة بارزة من عبلمات

تحوال كبٌرا فٌما ٌتعلق  0><6 سنة البحار وتمثلتقنٌن الجمعٌة العامة لجنة لدراسة 
 هاسدٌسمبر من السنة نف >6المتحدة ٌوم  لؤلممفقد تبنت الجمعٌة العامة  ،ارـبقانون البح

التً تحكم قاع البحار والمحٌطات فً ما وراء حدود  المبادئ بإعبلنلق عٌت قرار
شخص  أي وأ دولة أي تتملكها أنٌمكن  ال أنهاقرر ٌالذي واالختصاص الوطنً 

)قرار  ءجمعا لئلنسانٌةهذه المنطقة هً تراث مشترك  أنمعنوي باعتبار  وأطبٌعً 
 الثالث حول قانون البحار)قرار المتحدة األممتص بدعوة مإتمر ٌخ وقرار، (:7/<9>7

 .إلى إعبلن المبادئاتفاقٌة تستند  بإعداد( والذي كلؾ :7/ج/0:>7

خبلل دورتها قرار المتحدة  لؤلممالجمعٌة العامة  أصدرت 7><6دٌسمبر عام  =6وفً  
 األمموالثانٌة لمإتمر  األولىٌن الدورت العام للمنظمة دعوة األمٌنتطلب فٌه من  >7رقم 

قت بعد ذلك دورات المإتمر واستمرت حوقد تبل ،لث حول قانون البحاراالمتحدة الث
 المتحدة حول قانون البحار. األممتبنً التوقٌع على اتفاقٌة بهت تتقرٌبا عشرة سنوات ان

                                                           
(1) V. Charney, progress in international maritime boundary delimitation law, AJIL, 1994, 

p. 22 - 25   
 .:><6منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة ، القانون الدولً البحري فً أبعاده الجدٌدة محمد طلعت الؽنٌمً، (2)



 6  

 

 أصوات أربعةصوتا ضد  680 بؤؼلبٌة 7=<6 ابرٌل  80 وقد تم تبنً االتفاقٌة ٌوم 
ة العظمى ٌالؽالب تؤٌٌداالتفاقٌة قد اكتسبت  أندولة عن التصوٌت مما ٌعنً  >6وامتناع 

 جاماٌكاب ياجوب ًتم التوقٌع على االتفاقٌة فً مونت 7=<6وفً دٌسمبر  ،من دول العالم

وتتمٌز االتفاقٌة :ممٌزات االتفاقٌة :ثانٌا 
(1) 

 :بما ٌلً

 وإنمالٌس فقط من جانب الدول وحدها  إلٌهاالتوقٌع علٌها واالنضمام  انه ٌجوز -ا
ؼبر متمتعة  واألقالٌم ،الدولٌة أخرى كالمنظماتنات قانونٌة دولٌة ٌاٌحق ذلك لك

 إٌداعخ ٌشهرا من تار 67نفاد االتفاقٌة بعد مرور وٌبدأ ، (:80 بالحكم الذاتً )مادة
 التالً إلٌداع  80 وبعد ذلك فً الٌوم  ،االنضمامٌق ودمن وثابق التص 0;الوثٌقة 

 (.=80انها )مادة ٌراالتفاقٌة بعد س إلًام لمن ٌنظم االنضم وأوثٌقة التصدٌق 

لم تسمح به صراحة )مادة  استثناءات على االتفاقٌة ما وأٌجوز وضع تحفظات  ال -ب
تفاقٌة على انه ٌجوز اال توحٌد تطبٌق نصوص إلىلك ٌهدؾ منع ذ أن ووٌبد، (<80

 وأالتصدٌق على االتفاقٌة  وأنات عند التوقٌع ابٌ وأ إعبلناتتصدر  أنلكل دولة 
 أحكام نوبٌ وأنظمتهاإلٌها ٌكون ؼرضها تحقٌق التنسٌق بٌن قوانٌنها  االنضمام

استبعاد األثر القانونً  وأتعدٌل  اإلعبلناتهذه  على ٌترتب ال أنتفاقٌة على الا
 (.860تفاقٌة )مادة الألحكام ا

تفاقٌات األخرى التً تكون طرفا فٌها العلى ؼٌرها من ا أولوٌةتفاقٌة لبل تكون -ج
 (.866تفاقٌة )فً حدود معٌنة نصت علٌها المادة الفً ا أطراؾدول 

انه ٌستثنً من ذلك األحكام الخاصة  إال، (;86 -867تفاقٌة )المواد االٌجوز تعدٌل  -د
 (.;/866)مادة  ;68المشترك لئلنسانٌة وفقا للمادة  بمبدأ التراث

تنظم كل أنها فً  7=<6تفاقٌة األمم المتحدة حول قانون البحار لعام وتتمٌز ا -ـه
تقرٌبا سواء كانت  فقد راعت حقوق كل الدول ،(2)التً تتعلق بقانون البحارالجوانب 
كذلك فقد نظمت  ،متخلفة وأ وفً سبٌلها إلى النموأمتقدمة ، ؼٌر شاطبٌة وأشاطبٌة 

استؽبلل قاع البحر واستؽبلل الموارد الحٌة داخل وخارج المنطقة االقتصادٌة 
البحرٌة ضد كافة صور  وتطرقت االتفاقٌة كذلك إلى حماٌة البٌبة، الخالصة

وفق استخدام البحار فً أؼراض المبلحة بطرٌقة ت أٌضاونظمت االتفاقٌة ، التلوث
لتً تحتم وضع قٌود على ذلك ( وحرٌة المبلحة من وابٌن سٌادة الدولة من ناحٌة )

كذلك فقد ضمت االتفاقٌة كل ، ة مثل هذه القٌود(ـ) والتً تقتضً إزال أخرىناحٌة 
 وأالمنطقة المبلصقة  وأ اإلقلٌمًالبحر  وأالمٌاه الداخلٌة  المناطق البحرٌة سواء

 الخ.البحر العالً ...  وأاالمتداد القاري  وأالمنطقة االقتصادٌة الخالصة 

                                                           
   .ص، )المرجع السابق(إبراهٌم العنانً، قانون البحار،  (1)
 .8=<6دار النهضة العربٌة  -القانون الدولً الجدٌد للبحار-مفٌد شهاب، دروس فً القانون الدولً العام (2)
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هناك العدٌد من االختبلفات بٌن اتفاقٌات عام   :تمٌٌز االتفاقٌة عن االتفاقٌات السابقة : ثالثا

 األخٌرةفقد قررت هذه ، 7=<6الخاصة بقانون البحار واتفاقٌة قانون البحار  =:<6
 األخرىاالختصاص على الموارد الطبٌعٌة والمصالح  وأللدولة الشاطبٌة السٌادة 
كذلك  ،(فكرة المنطقة االقتصادٌة الخالصةمٌل بحري ) 700المرتبطة بها حتى مسافة 

االتفاقٌة السلطة الدولٌة المختصة باستؽبلل قاع البحار فٌما وراء حدود  أنشؤتفقد 
 اإلقلٌمًوحددت عرض البحر  ،لئلنسانٌةالوطنً باعتبارها تراثا مشتركا  االختصاص

. =:<6سمها اتفاقٌة عام حعشر مٌبل وهً مسالة لم ت باثنً
(1)

 

تنظٌما جدٌدا خصوصا فٌما ٌتعلق  7=<6تقر اتفاقٌة  =:<6وبالمقارنة باتفاقٌات  

بالمرور العابر خبلل المضاٌق التً تخدم المبلحة الدولٌة والمرور خبلل المٌاه 
وبخصوص  ألمنهانسبة بال الشاطبٌةقة تهدؾ إلى حماٌة الدول ٌوذلك بطر األرخبٌلٌة

وأٌضا حقوق الدول فوق ، فً عٌن االعتبار مصالح المبلحة الدولٌة األخذوكذلك ، البٌبة
 =:<6واتفاقٌات  7=<6ٌتمثل الفارق األساسً بٌن اتفاقٌة  وأخٌرا، المنطقة االقتصادٌة

 التً كان ٌتعلق =:<6تنظم كل مسابل قانون البحار بخبلؾ اتفاقٌات  األولى أنفً 
إلى  7=<6التً تضمنتها اتفاقٌة  األحكام وتقسم( 69ضوع كل منها بنطاق محدد )مو

  قسمٌن:

لقانون  األربعةالعدٌد من القواعد التً تضمنتها االتفاقٌات  إدراجتم  ناحٌة،من  -أ 
 وأوالتً تنص على الكثٌر من قواعد القانون الدولً التقلٌدي  =:<6البحار لعام 

 .7=<6العرفً الخاصة بالبحار فً اتفاقٌة 

عدد كبٌر من االتجاهات الحدٌثة فً قانون  إدراج أٌضاومن ناحٌة أخرى تم  -ب 
ا ــالبحار والتً تبلورت بصفة خاصة نتٌجة للثورة الهابلة فً التكنولوجٌ

 المجاالت.والتً تمخضت على إثر التكنولوجٌا بصفة عامة وفً جمٌع  ة،ــالبحرٌ

(2) 

مصالح الدولة الشاطبٌة من ناحٌة ومصالح  ناالتفاقٌة على التوفٌق بٌ وقد عملت 
 : وٌتضح ذلك من عدة نواحً أخرىناحٌة  نوالجماعة الدولٌة م األخرىالدول 

فقد  اإلقلٌمًكانت االتفاقٌة قد قررت قاعدة األثناء عشر مٌبل كمساحة للبحر  إذا -3
وكذلك حق  اإلقلٌمٌةأٌضا على حق المرور البريء لكل السفن فً المٌاه  أكدت

  .المرور العابر ببل عابق فً المضاٌق الدولٌة

على حقوق الدولة الشاطبٌة فٌما ٌتعلق باستكشاؾ  أكدتإذا كانت االتفاقٌة قد  -4
ان هذه واستؽبلل الثروات الطبٌعٌة للمنطقة االقتصادٌة الخالصة واالمتداد القاري ف

ببل مبرر بحرٌة المبلحة والطٌران ووضع الكاببلت وكذلك  تضر أالالحقوق ٌجب 
 كل االستخدامات المشروعة للبحر .

                                                           
مددددددإتمر األمددددددم المتحدددددددة فددددددً إرسدددددداء القواعددددددد العرفٌددددددة لقددددددانون البحددددددار، المجلددددددة دور ، عبددددددد هللا االشددددددعل (1)

 .0> -:9 ، ص.<><6المصرٌة للقانون الدولً 
 .>><6الدراسات العربٌة، القاهرة والمصالح العربٌة، معهد البحوث ومفٌد شهاب، قانون البحار الجدٌد  (2)
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فً خضوع المٌاه الموجودة  األرخبٌلٌةإذا كانت االتفاقٌة قد استجابت لمطالب الدول  -5
لسلطانها  البحرٌة الخاصة بها االمتداداتالتً ٌبدأ منها قٌاس  األساسخلؾ خطوط 

فً منطقة  األرخبٌلً والمرور مع ذلك قررت حقً المرور البريء فإنها الٌتها،وو
  لسلطانها.المٌاه الخاضعة 

 المطلب الثانً
 راالتً تحكم استغالل البح الجدٌدة المبادئ

أي نظام قانونً عند  أشخاصتعتبر المبادئ ضوابط للسلوك ٌجب أن ٌراعٌها  
وقد نصت االتفاقٌة على بعض  بالتزاماتهم،وفابهم  ولحقوقهم أاستعمالهم  وممارستهم أ

وسنتعرض لهذه  مراعاتها،التً ٌجب على أطرافها  809 – 800المواد فً المبادئ العامة 
  وهً: المبادئ فً فروع خمسة كما ٌلً

  النٌةمبدأ حسن  :الفرع االول 

عد مبدأ حسن النٌة أهم أسس العبلقات الدولٌة الحالٌة باعتباره شرطا أساسٌا لتوفٌر ٌ 
ة ٌعاد سوء النٌة عند الوفاء بااللتزامات الدولباستأن الثقة واألمن القانونً وعلى أساس 

الدول  تفً نلذلك نصت االتفاقٌة على أ (1)قات قانونٌة ثابتة ومستقرةٌعتبر الزما لوجود عبل
 لنصوصها.التً تتحملها تطبٌقا  بااللتزاماتاألطراؾ بحسن نٌة 

 مبدأ عدم التعسف فً استعمال الحق  :الفرع الثانً 

عدم التعسؾ فً استعمال الحق من المبادئ العامة الموجودة فً الكثٌر  مبدأٌعتبر  
 األٌدٌولوجًانتمابها  وأوبؽض النظر عن عقٌدة الدولة  ،من النظم القانونٌة الداخلٌة والدولٌة

ولما كانت االتفاقٌة قد قررت  ،داء علٌهاحماٌة حقوق الؽٌر وعدم االعت إلىٌهدؾ  مبدأ ووه
لذلك بات من الضروري أن تإكد على ضرورة  ألطرافهاالعدٌد من الحقوق والحرٌات 

ٌة من االتفاق 800ونصت المادة  ،ال ٌشكل تعسفا فً استعمال الحقوممارستهم لها على نح

فً االتفاقٌة أن "  األطراؾعلى منع التعسؾ فً استعمال الحق بتقرٌرها أن على الدول 
تمارس الحقوق واالختصاص والحرٌات المعترؾ بها فً هذه االتفاقٌة بطرٌقة ال تشكل 

 .تعسفا فً استعمال الحق

جواز  ىمع إشارة خاصة إلى مد استخدام البحار فً األغراض السلمٌة مبدأ :الفرع الثالث
 البحرٌة االمتداداتتلغٌم 

لذلك نصت دٌباجة  ،الحالً النظام الدولً أهداؾتحقٌق السبلم العالمً احد  إن 
عملٌة تدوٌن قانون البحار وتطوٌره التدرٌجً ستساهم فً تعزٌز السلم أن االتفاقٌة على 

 .من االتفاقٌة   806 ة وأكدت ذلك الماد ،والتعاون بٌن جمٌع الدول واألمن
                                                           

 ( 9=-8= ص.)، 8=<6للبحار،دار النهضة العربٌة، القاهرة القانون الدولً الجدٌد ، إبراهٌم محمد الدؼمة  (1)
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 األؼراضالسلمٌة ٌقتضً عدم استخدامها فً  األؼراضواستخدام البحار فً  
استخدام البحار فً تسٌٌر السفن الحربٌة بما فٌها  ٌمكن لكن للضرورات الحربٌة ،العسكرٌة

.ومن فٌها من عتاد وجنود
(1)

  

 البحرمبدأ حماٌة األشٌاء األثرٌة التارٌخٌة التً ٌعثر علٌها فً  : الفرع الرابع

تراث  وهًحماٌته  ٌا على كل بلد ٌجبواألثرٌة تراثا ؼال ةاألشٌاء التارٌخٌتشكل  
  منها. 808المادة  فًلذلك قررت االتفاقٌة حماٌة مثل هذه األشٌاء  لئلنسانٌةمشترك 

 المسؤولٌة عن األضرارمبدا  :الفرع الخامس 

أي نظام قانونً ال ٌرتب مسإولٌة األشخاص الخاضعٌن له عن األضرار الناجمة  إن 
ال  أنهاقررت االتفاقٌة لذلك  ،الواقع أمامٌعتبر نظاما هشا ال ٌصمد  امتناعهم وأعن أفعالهم 

مادة ال)   أطرافهابخصوص مسإولٌة  إعدادهامستقبلة قد ٌتم  وأقواعد قابمة  بؤٌةتخل 
809. ) 

 الثالث المطلب

 تنظٌم المنطقة االقتصادٌة الخالصة والجرف القاري

ن نظَث االجفاقية وضعية اىَنطقة االقحصادية اىخاىصة واىجشف اىقاسي بشنو يخحيف ع   

 :وسنفصو رىل في فشوع ذالخ مَا ييي االجفاقيات اىسابقة

 استمالل الجرف الماري عن الونطمت االلتصادٌت الخالصت  : الفرع االول

االتفاقٌة الجدٌدة على استقبلل نظام الجرؾ القاري عن نظام المنطقة  حافظت 
كانت االتفاقٌة الجدٌدة قد توسعت فً واالقتصادٌة الخالصة،على الرؼم من التداخل بٌنهما 

بعد أن طرحت جانبا معٌار العمق حتى مابتً ، تحدٌد امتداد الجرؾ القاري توسعا كبٌرا
)الذي قامت علٌه نظرٌة الجرؾ القاري فً اتفاقٌة جنٌؾ ، ؽبللالقدرة على االست وأ، متر

أن الجرؾ القاري ألٌة دولة ساحلٌة ٌشمل قاع  6/ ;> ة طبقا للماد م( معتبرة=:<6لعام 
وباطن أرض المساحات المؽمورة التً خارج بحرها اإلقلٌمً،

(2)
فً جمٌع أنحاء االمتداد  

 700إلى مسافة  وأ الطرؾ الخارجً للحافة القارٌة،الطبٌعً إلقلٌم تلك الدولة البري حتى 

إذا لم ٌكن الطرؾ  ،بحري من خطوط األساس التً ٌقاس منها عرض البحر اإلقلٌمً مٌل
تعتبر بذلك أن قاع  فإن االتفاقٌة الجدٌدةالمسافة  الخارجً للحافة القارٌة ٌمتد إلى تلك

مع جواز امتداد الجرؾ القاري  ارٌاالمنطقة االقتصادٌة الخالصة فً جمٌع الحاالت جرفا ق
مٌبل بحرٌا، مقٌسة من خطوط األساس التً ٌقاس منها عرض  8:0إلى مسافات أقصاها 

  .(;، :، 9، 7> المواد )وفقا لنص البحر اإلقلٌمً

                                                           
(1) T. Treves ,la limite éxtérieure du Plateau Continental, A.F.D.I ,1989, p. 724 et ss. 
(2) Gidel Gilbert, la Mer territoriale et la Zone Contiguë, R.C.A.D.I 1934. II, Tome 48, p.143. 
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وٌمكن القول بؤن الجرؾ القاري فً ظل االتفاقٌة الجدٌدة ال ٌوجد من الناحٌة الفعلٌة  
أي تتجاوز ، التً ٌمتد فٌها إلى مسافات تتجاوز امتداد المنطقة الخالصةإال فً تلك األحوال 

ذلك أن أحكام القسم ، مابتً مٌل بحري من خطوط األساس التً ٌقاس منها البحر اإلقلٌمً
والثروات ؼٌر ، ةـروات الحٌــل الثـة تشمـالخامس الخاص بالمنطقة االقتصادٌة الخالص

ة ــة االقتصادٌــاع البحر وباطن تربته فً المنطقأي تشمل ثروات المٌاه وق الحٌة،
ومن ثم فإن من ؼٌر المنطقً أن ٌجري الحدٌث عن نظامٌن قانونٌٌن مستقلٌن ، ةــالخالص

بشؤن المنطقة االقتصادٌة الخالصة من ناحٌة، وقاعها وباطن تربتها من ناحٌة أخرى، ولعل 
فً النزول على اعتبارات المنطق القانونً والتزام مقتضٌاته ما ٌدعونا إلى القول بوحدة 

نطقة،خاصة وانه فً الؽالب األعم من الحاالت ال ٌوجد الجرؾ النظام القانونً لتلك الم
ومن ثم ، وإنما ٌوجد لمسافات دون هذا االمتداد للمنطقة االقتصادٌةالقاري على امتداد 

من قبٌل تحقٌق  ووه، اعتبار قاع المنطقة االقتصادٌة الخالصة فً جمٌع الحاالت جرفا قارٌا
واالستجابة لتطلعات الدول الساحلٌة فً ، ادٌة الخالصةوحدة النظام القانونً للمنطقة االقتص

  .من المسطحات البحرٌة ٌدوبسط سلطانها على المز استؽبلل ثروات تلك المنطقة

الجرؾ القاري خبلل دورات المإتمر الثالث لقانون البحار  النقاش حول موضوع إن 
القاري امتداد المنطقة قد تركز بصفة أساسٌة حول تلك األحوال التً ٌتجاوز فٌها الجرؾ 

وكان النقاش والمفاضلة ٌجرٌان بٌن ، مٌل بحري لمبتًاأي مسافة  االقتصادٌة الخالصة،
والمقترحات  ة،ـة والجٌولوجٌـارات الطبٌعٌـالتً كانت تلتزم باالعتب المقترحات االٌرلندٌة

سافة مابة مٌل السوفٌتٌة التً كانت تنادي باألخذ بمعٌار ال ٌسمح بتجاوز الجرؾ القاري لم
.بحري من الحد الخارجً للمنطقة االقتصادٌة الخالصة

(1)
  

مقررا عدم جواز تجاوز ، من االتفاقٌة توفٌقا بٌن االتجاهٌن ;>وجاء نص المادة  
فً هذه النتٌجة  حوال ٌقد مٌبل بحرٌا من خطوط األساس 8:0امتداد الجرؾ القاري لمسافة 

الجدٌدة )الخاصة بالمنطقة االقتصادٌة الخالصة( قد  أن نصوص القسم الخامس من االتفاقٌة
إلى األحكام القسم السادس )الخاص بالجرؾ القاري(  ;:أحالت فً الفقرة الثالثة من المادة 

هذه  أنذلك  فٌما ٌتعلق بممارسة الدولة الساحلٌة لحقوقها بالنسبة لقاع البحر وباطن أرضه،
تكون سبٌبل إلى تجزبة النظام القانونً الخاص  اإلحالة ال ٌمكن لها بحال من األحوال أن

المتعلقة باستؽبلل  األحكامكافة  إٌرادألن من المنطقً أن ٌتم ، بالمنطقة االقتصادٌة الخالصة
وال ٌمكن ، لك المتعلق بالجرؾ القاريذ وه، ثروات قاع البحر وباطن أرضه قسم واحد

االتفاقٌة ٌقرر للدولة الساحلٌة حقوقا االحتجاج من ناحٌة أخرى بؤن القسم السادس من 
وذلك استنادا  تتجاوز تلك المقررة فً القسم الخامس بالنسبة لثروات القاع وما تحت تربته،

تشٌر فً فقرتها الثانٌة إلى "أن الحقوق المشار إلٌها  ًوالت، من االتفاقٌة >>إلى نص المادة 
  ."خالصة 6فً الفقرة 

                                                           
(1) Awadh Mohamed Al Mour, the legal status of the exclusive zone, revue Egyptienne de 

droit international,vol.33,1977, P38. 
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استؽبلل موارده  والدولة الساحلٌة باستكشاؾ الجرؾ القاري أعنى أنه إذا لم تقم ٌ 
الطبٌعٌة

(1)
من الدولة  صرٌحةبدون موافقة  األنشطةفبل ٌجوز ألحد أن ٌقوم بهذه  

تعد جزءا من النظام القانونً الستكشاؾ واستؽبلل  >>ذلك ألن أحكام المادة  ،ةــالساحلٌ
إلى أحكام القسم السادس  8/;:لة المادة وإحا، الثروات الطبٌعٌة لقاع البحر وباطن تربته

بالنسبة الستؽبلل ثروات قاع المنطقة االقتصادٌة وباطن تربته، ٌعنً إحالة إلى النظام ككل 
ومن ثم فبل ٌكون هناك أي فرق فً النظام القانونً لقاع المنطقة  بما فٌه تلك القواعد،

فإن تلك المشاركة  قارٌا جرفاه بوصف وأ، كذلكه بوصف االقتصادٌة الخالصة وباطن تربته
فً حدود وطبقا ألوضاع -تقتصر فقط على الموارد الحٌة للمنطقة االقتصادٌة الخالصة

ولٌس هناك أي إشارة إلى حق تلك الدول فً المشاركة فً -معٌنة إذا كان ثمة فابض
  .استؽبلل الثروات ؼٌر الحٌة فً المنطقة االقتصادٌة الخالصة

كانت قد طرحت خبلل دورات مإتمر األمم المتحدة الثالث  وهً تلك الفكرة التً 
من االتفاقٌة الجدٌدة أن حق الدولة  >>وتإكد المادة ، ولقٌت معارضة شدٌدة لقانون البحار،

كانت الدولة  ووأنه حتى ول انفرادي خالص، والحٌة ه رالساحلٌة فً استؽبلل الموارد ؼٌ
عن استؽبلل تلك الثروات ٌظل حقا خالصا للدولة ال ٌجوز  راؼبة والساحلٌة ؼٌر قادرة أ

الساحلٌة الحق فً  وللدولة موافقة الصرٌحة من الدولة الساحلٌة.الللؽٌر أن تشارك فٌه بؽٌر 
فً  األسماك أنواعؾ واستؽبلل الثروات الحٌة الحٌوانٌة والنباتٌة وتشمل كافة استكشا

  .المنطقة االقتصادٌة الخالصة

ضوء  فً فإنها قد اكتسبت أهمٌة، الثروات الحٌة النباتٌة فً المنطقة االقتصادٌةأما  
ما ثبت علمٌا من أهمٌة أنواع متعددة من األعشاب والنباتات البحرٌة كمصدر من مصادر 

وما بعدها من االتفاقٌة الجدٌدة على تقرٌر  6;وقد انطوت نصوص المواد  الؽذاء والبروتٌن

فً تحدٌد كمٌة الصٌد فً الموارد الحٌة، وبٌان الضوابط التً تنظم هذا حق الدولة الساحلٌة 
الحق وتكفل للدولة الساحلٌة الرقابة الفعالة على استؽبلل الثروات الحٌة فً منطقتها 

االقتصادٌة
(2)

، واستخدمها واألبنٌةللدولة الساحلٌة حق إقامة الجزر الصناعٌة والمنشآت و، 
وقد عبرت المادة  الوالٌة الخالصة على ما تقوم بإنشابه منها، حق تنفرد به وتكون لها ووه
هذا المبدأ فً فقرتها )أ( حٌث قررت أن للدولة الساحلٌة )ب( والٌة على الوجه  عن ;:

إقامة واستعمال الجزر ب المنصوص علٌه فً األحكام ذات الصلة فً هذه االتفاقٌة ٌتعلق
منطوٌة على األحكام التفصٌلٌة  0;المادة  ثم جاءت االصطناعٌة والمنشآت والتركٌبات،

للدولة الساحلٌة وحدها الوالٌة فٌما ٌتعلق بالبحث العلمً البحري و المتعلقة بهذا المبدأ
وللدولة ، ومنح التراخٌص لذلك ب(-/أ;:وصٌانة البٌبة البحرٌة والحفاظ علٌها)المادة 

ٌتعلق بحماٌة البٌبة البحرٌة الساحلٌة االختصاص المطلق فً منطقتها االقتصادٌة فٌما 
وقوانٌن  أنظمة وذلك باعتماد بما فً ذلك مقاومة التلوث وتخفٌؾ حدته والحفاظ علٌها،

تملك الدولة الساحلٌة حقا فً كما  ، (:/766المادة )لمنعه وفقا للمعاٌٌر الدولٌة المطبقة 

                                                           
(1)

 Coflish .Lucius, les zones maritimes sous juridiction nationales-Leurs limites et leur 

délimitation- R.G.D.I.P., tome 84, 1980/1 ,p.p.  8 et 55. 
الحقوق، جامعة  ةرفعت عبد المجٌد، المنطقة االقتصادٌة الخالصة فً البحار، أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه، كلٌ (2)

 .<>ص.  .7=<6القاهرة 
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مت الدولة الساحلٌة ممارسة المطاردة الحثٌثة للسفن التً تقوم بانتهاك القوانٌن التً قا
المادة ) االقتصادٌةالجدٌدة لتطبق فً نطاق منطقتها  االتفاقٌةبوضعها وفقا لنصوص 

 االتفاقٌة.من  (666/7

 التساهاث الذولت الساحلٍت على هنطمتها االلتصادٌت الخالصت  : الفرع الثانً

الجدٌدة قد قررت للدولة الساحلٌة تلك الحقوق التً عرضنا ألهمها  االتفاقٌةإذا كانت  
فإن ممارستها لتلك الحقوق ٌجب أال تإدي إلى التؤثٌر على تؤكٌد مبدأ حرٌة  فٌما تقدم،

 االتفاقٌة الجدٌدة على عاتق الدولة الساحلٌة ًتلقة فً المنطقة االقتصادٌة الخالصة والمبلح
وإدارة  فً منطقتها االقتصادٌة الخالصة الثروات الطبٌعٌة الحٌةالتزاما بالعمل على صون 
 7/:;بموجب نص المادة  تلك الثروات إدارة رشٌدة

(1)
ألقت االتفاقٌة الجدٌدة على عاتق و ،

فً  الدولة الساحلٌة االلتزام بالعمل على المحافظة على البٌبة البحرٌة وصٌانتها ضد التلوث
تمنح الدولة الساحلٌة فً الظروؾ العادٌة و ،من االتفاقٌة >70ة فً المادمنطقتها االقتصادٌة 

المنظمات  وموافقتها على مشارٌع البحث العلمً البحري التً تضطلع بها الدول األخرى أ
وفقا ألحكام االتفاقٌة  8/;89 بنص المادة الدولٌة المختصة فً منطقتها االقتصادٌة

وفقا لؤلؼراض السلمٌة ومن أجل زٌادة المعرفة العلمٌة بالبٌبة البحري لمنفعة اإلنسانٌة 
بالقٌام بتعٌٌن حدود المنطقة االقتصادٌة فً الدول  تلتزم الدولة الساحلٌةو ،أ6/<79مادة لل

كما  نون الدولًالمتجاورة عن طرٌق االتفاق على أساس القا وذوات السواحل المتقابلة أ
لتوصل إلى حل منصؾ لمن النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة  =8أشٌر إلٌه فً المادة 

جاءت المنطقة االقتصادٌة الخالصة استجابة لتطلعات الدول الساحلٌة إلى ، و(9/6>ادة مال)

اتفاقٌة األمم المتحدة لقانون  بسط والٌتها على المزٌد من المسطحات البحرٌة،وحاولت
أن تقٌم نوعا من التوازن بٌن اإلقرار للدول  البحار وهً تعبر عن االستجابة لتلك الرؼبة

الساحلٌة بالحقوق والسلطات والوالٌة على المنطقة االقتصادٌة الخالصة وبٌن واقع اقتطاع 
لٌست بحرا إقلٌمٌا  ةلصتلك المنطقة بكاملها من أعالً البحار فالمنطقة االقتصادٌة الخا

ومن ثم  وإنما هً منطقة تتقرر علٌها للدولة الساحلٌة بعض الحقوق والسلطات، متسعا،
ٌكون متعٌنا مراعاة ما كان قابما من حقوق من قبل على تلك المنطقة بوصفها جزءا من 

الخالصة  فالمبدأ العام فٌما ٌتعلق بحقوق الدول الؽٌر فً المنطقة االقتصادٌة ،أعالً البحار
فٌما عدا استؽبلل الثروات  اإلبقاء على الحرٌات التقلٌدٌة المقررة فً أعالً البحار، وه

التً تنفرد بها الدولة الساحلٌة الحٌة وؼٌر الحٌة
(2)

الؽٌر فً  مع إمكانٌة اشتراك الدول 
  . محددة فً ضوء شروط وأوضاع استؽبلل الثروات الحٌة

 حمىق الذول الحبٍست والذول الوتضررة جغرافٍا فً هىارد الونطمت  : الفرع الثالج

الجدٌدة الجزء العاشر منها لحق وصول الدول ؼٌر الساحلٌة إلى  االتفاقٌةأفردت  
المادة  ؼٌر الساحلٌة عرفتها والعابر، وبالنسبة للدول الحبٌسة أالبحر ومنه وحرٌة المرور 

                                                           
القواعد الحدٌثة للقانون الدولً للبحار، أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه، كلٌة الحقوق ونبٌل حلمً، االمتداد القاري  (1)

 .   ص.  ،=><6عٌن شمس، جامعة 
(2) P. Weil, Délimitation Maritime et délimitation terrestre, in P.weil écrits de droit 

international, P.U.F, Paris, 2000.p. 2   -25   
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بعٌد  توقد طالبت الدول الحبٌسة منذ وق بحري. كل دولة لٌس لها ساحل أ بؤنها-689/6

وكان مإتمر األمم المتحدة ، الدول المجاورة لها تشاطًالبحار التً  على ثروات بحقوق
عن هذه المطالبة والتؤكٌد علٌها وقد جاء نص المادة  لئلعرابالثالث لقانون البحار مناسبة 

 االقتصادٌةروات المنطقة كة فً ثمقررا حق الدول الحبٌسة فً المشار االتفاقٌةمن  <;

وواضعا الضوابط التً تحكم ذلك ، ذلك الحق على فابض الثروات الحٌة الخالصة وقاصرا
اإلشارة إلى أن هذا الحق للدول الحبٌسة فً المشاركة فً الثروات الحٌة للمنطقة  روتجد

دها اعتماد شبه االقتصادٌة الخالصة ال ٌسري فً حالة الدولة الساحلٌة التً ٌعتمد اقتصا
 .(6>)المادة  كلى على استؽبلل الموارد الحٌة لمنطقتها االقتصادٌة الخالصة

على تعرٌؾ دقٌق وواضح  االتفاقتعذر رؼم و وبالنسبة للدول المتضررة جؽرافٌا 
فإن نص ، الوصؾ علٌها ألسباب متنوعة بانطباقللمقصود به إلدعاء عدد كبٌر من الدول 

قد حدد المقصود بتلك الدول فً فقرته الثانٌة التً قررت ألؼراض  االتفاقٌةمن  0>المادة 

تعنً "الدول المتضررة جؽرافٌا"الدول الساحلٌة بما فٌها الدول المشاطبة لبحار ، هذا الجزء
كافٌة  إمداداتالتً ٌجعلها موقعها الجؽرافً معتمدة فً حصولها على ، شبه مؽلقة ومؽلقة أ

الموارد الحٌة  استؽبللجزء من سكانها على  وتؽذٌة سكانها أمن األسماك ألؼراض 
الخالصة لدول أخرى واقعة فً نفس المنطقة دون اإلقلٌمٌة وكذلك  االقتصادٌةللمناطق 

وقد وضعت  ،بها خاصة دعاء مناطق اقتصادٌة خالصةاالدول الساحلٌة التً ال تستطٌع 
المبدأ العام فٌما ٌتعلق بحق الدول المتضررة جؽرافٌا فً المشاركة فً  0/6>المادة 

إذا كان للدول الؽٌر من و الخالصة للدول المجاورة االقتصادٌةالثروات الحٌة للمناطق 
الحقوق والحرٌات المقررة فً المنطقة االقتصادٌة الخالصة

(1)
 االتفاقٌةبموجب أحكام  

التً ترتبط  االلتزاماتبعض  إن من البدٌهً أن ٌقابل تلك الحقوق والحرٌاتف، الجدٌدة
القاعدة العامة بشؤن نطاق المنطقة  االتفاقٌةمن  >:وضعت المادة و ،بممارستها بالضرورة

الخالصة إلى أكثر من  االقتصادٌةصها على أن "ال تمتد المنطقة نالخالصة ب االقتصادٌة
األساس التً ٌقاس منها عرض البحر اإلقلٌمً".مٌل بحري من خطوط  700

(2)
  

 المطلب الرابع

أعالً البحار والتراث المشترك لإلنسانٌةمنطقة  تنظٌم
(3)

 

نظَث االجفاقية جسييش واسحغاله ٍنطقة اعاىي اىبحاس واىحشاخ اىَشحشك ىإلنسانية  

 :في فشوع ذالذة مَا ييي وهزا اىَفهىً اىجذيذ ، وسنحطشق ىهزا اىحنظيٌاىزي يعذ ٍفهىٍا جذيذا

 

                                                           
 .:66 – >> ص.، 7=<6حول بعض مشاكل الدول الحبٌسة، المجلة المصرٌة للقانون الدولً، ، عبد هللا األشعل (1)

(2) 
Institut du droit économique de la Mer, le processus de délimitation maritime, étude d’un 

cas fictif, Pedone , Paris,2004, p.391,(conclusions de G. Guillaume). 
(3) 

A. Bekkouche, la récupération du concept de patrimoine commun de l'humanité par les 

pays industrialisés, R.B.D.I., 1987. P.124-     
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 تنظٍن هنطمت اعالً البحار  : الفرع االول

حٌث تبلػ ، األرضٌةالنسبة الؽالبة من سطح الكرة  البحار والمحٌطات تمثل 
فلقد كان من الطبٌعً  اإلشارةمن مجموع ذلك المسطح الكلً كما سبقت بالمابة    حوالً

وان ٌحظى تنظٌمها القانونً بالعناٌة التً تتناسب مع  تلك المسطحات باالهتمام تستؤثر أن
انتصر الرأي الذي طالب بوجوب اعتبار تلك المسطحات  أن البالؽة منذ األهمٌةتلك 

 .القرن الثامن عشر فًمفتوحة أمام الجمٌع والبحرٌة حرة 

وقد نشؤت بالتدرٌج منذ ذلك الوقت مجموعة من القواعد الدولٌة العرفٌة الخاصة  
البحار  جزاءأمن  جزأٌن هذه القواعد كانت تمٌز منذ البداٌة بٌنوبحكم البحار 

والذي ٌؤخذ  البحر االقلٌمى ووه ةـخضع لسٌادة الدولة الشاطبٌٌأول  جزء، اتــالمحٌطو
 التًمع التسلٌم ببعض القٌود  ق بحق الدولة الساحلٌة علٌه،حكم إقلٌم الدولة البري فٌما ٌتعل

حق المرور البرئ والقواعد الخاصة ك ترد على سلطة الدولة علٌه نظرا لطبٌعته الخاصة
تم التسلٌم لجمٌع الدول بحرٌات معٌنة ، أعالً البحار وثان ه جزءو ،األجنبٌةبمعاملة السفن 

تحدٌد  إلًالقواعد العرفٌة الخاصة بؤعالً البحار  انصرفتتستطٌع أن تباشرها فٌه وقد 
 األمملبلتصال بٌن  أداةتكون  أنن ـال ٌنحرؾ بها ع الذي اإلطارأبعاد تلك الحرٌة ورسمت 

 الممارسة أدت وإذ، ذاءـوارد الؽـعلى بعض مومصدر من مصادر حصولها  والشعوب
 دابرة إلىا، فقد وجدت سبٌلها ـة ووضوحهـٌفتلك القواعد العر إبراز إلىالدولٌة المستقرة 

المدون الدولًالقانون 
(1)

 باعالى الخاصة =:<6اتفاقٌة جنٌؾ لعام  فًعندما جرى تقنٌنها  

المتحدة الثالث لقانون  األمممإتمر  أعماللم تثر خبلفا خبلل  التًوهى القواعد  ،البحار
ون ــلقان المتحدة األمممن اتفاقٌة  الجزء السابع فًالبحار، فظهرت منقحة ومطورة 

 .حرٌة اعالى البحار مبدأعن  >=ار، وقد عبرت المادة ــالبح

 ظهىر هفهىم التراث الوشترن لإلنسانٍت  : الفرع الثانً

تشمل قٌعان البحار والمحٌطات فٌما  التًتتعلق بالمنطقة  التًتلك القواعد  إقراران  
ومواردهاتلك المنطقة  إلىنظر الواإلقلٌمٌة ٌجاوز حدود الوالٌة 

(2)
بوصفها تراثا مشتركا  

 وإنمالٌس فٌما ٌتعلق بقانون البحار فحسب،  ٌمثل منعطفا هاما( ;68 المادة) لئلنسانٌة

وتكرٌس لنظام اقتصادي دولً ٌحفظ حقوق الدول النامٌة لطالما  العام الدولًبالنسبة للقانون 
 سعت هذه األخٌرة لوضع قواعد جدٌدة تإسس له.

 ألعمال تتوٌجا 7=<6رٌل فا فًالمتحدة لقانون البحار  األمماتفاقٌة  إقرارعندما تم و 
، كان 8><6 تعاقبت دوراته منذ دٌسمبر الذيالمتحدة الثالث لقانون البحار،  األمم مإتمر

اعتبر ثروات  الذيذلك الن الجزء ، عشر من االتفاقٌة معقد الدقة والصعوبة الحاديالجزء 
ة تراث مشترك ـدولة بمثاب ألٌة اإلقلٌمٌةٌجاوز حدود الوالٌة  فٌما قٌعان البحار والمحٌطات

                                                           
(1) Oxman, Bernard H., The Third United Nations Conference on the law of the Sea, the Tenth 

session 1981, A.J.I.L., 1982. pp 1-2   
(2) 

Ph. le Prestre , protection de l’environnement et relations internationales, Armand colin, 

Paris,2005, p477. 
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عارضته الدول ، الثـم الثـكبٌرا لدول العال اانتصار هبوصف إلٌهنظر  والذي لئلنسانٌة
 .معارضة شدٌدة الصناعٌة المتقدمة

 االهن الوتحذة وتمنٍن هفهىم التراث الوشترن لإلنسانٍت  :الفرع الثالج

وأصابت تقدما كبٌرا على الصعٌد  فابقة،أهمٌة اكتست فكرة التراث المشترك  
.>;<6أثٌرت أمام الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة فً عام  ان منذ القانونً،

(1)
 

 أدىإعبلن المبادئ المشار إلٌه قد  أنعلى  التؤكٌدوحرصت دول العالم الثالث على  
  .ل ثروات قٌعان البحار والمحٌطاتدولً جدٌد فٌما ٌتعلق باستؽبل نظامإلى نشؤة 

جدٌدة فً تارٌخ المجتمع الدولً المعاصر  المتحدة نظام وقواعد األمم وأرست 
على إدارة الثروات الكامنة فً قٌعان البحار والمحٌطات فً ما ٌجاوز حدود  هاإلقدام

واسطة ما ٌسمى السلطة الدولٌة لقاع ة بوصفها تراث مشترك لئلنسانٌة بالوالٌة الوطنٌ
البحار.

(2)
 

وتلقى ، فقط ٌكون إلعطاء الترخٌص أن ترؼب لهذا الجهاز كبرىوكانت الدول ال 
توزٌعها على الدول األعضاء فً المجتمع  وإعادةوتجمٌعها  باالستؽبللالعوابد من القابمٌن 

( لهذا الجهاز >>النامٌة ) مجموعة بٌنما أرادت الدول  ،الدولً وفقا للنظام التً ٌتفق علٌه
وٌصل به إلى حد اإلدارة ، كاما على تلك الثرواتحوإشراؾ أكثر أ، دورا أكثر فعالٌة

الدخول مع الؽٌر فً مشروعات  وأ لبلستؽبللخٌص االمباشرة مع إمكانٌة إعطاء تر
 . الجهاز بالتوافق إنشاءوبعد مفاوضات عسٌرة تم االتفاق على  مشتركة لذلك االستؽبلل

 ســــالمطلب الخام
 ريـــــً البحـــمالبحث العلم ـــتنظٌ

وحذدت اىَبادئ اىحي جحنَه ورىل إلسساء  نظَث االجفاقية اىبحد اىعيَي بشنو جذيذ 

 :قىاعذ جذعٌ اىنظاً االقحصادي اىذوىي وسنفصو رىل في فشوع ذالخ مَا ييي

 تبلىر هفهىم البحج العلوً البحري  : الفرع االول

تشجٌع البحث العلمً البحري البد وان ٌعكس آثاره االٌجابٌة على البٌبة البحرٌة  إن 
لذلك عنٌت االتفاقٌة بتنظٌم هذا البحث وبٌان مداه ) المواد  ،وكذلك على اقتصادٌات الدول

                                                           
(1) Bennouna Mohamed, Les Droits d' exploitations des ressources Minérales des Océans, 

R.G.D.I.P., Tome L XXX IV 1980 ,PP.129-      
(2)

 Apollis Gilbert, l'emprise maritime de l'état Côtier, paris , A. Pedone 1981, pp 81 –  2  
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المنظمات و –بؽض النظر عن موقعها الجؽرافً  –فقررت حق الدول  (، :>7 – =78
تشجٌعه. والبحث العلمً البحري  إجراءالدولٌة المختصة فً 

(1)
 

 الوبادئ التً تحكن البحج العلوً وتمنٍنها  : ثانًالفرع ال

  : من االتفاقٌة المبادئ اآلتٌة 780مادة وفقا للٌحكم إجراء البحث العلمً البحري 

  .ة وحدهاٌالسلم لؤلؼراضٌجري البحث العلمً البحري  -
 ٌجري البحث العلمً البحري بوسابل وطرق علمٌة مناسبة تنفق مع االتفاقٌة  -

االستخدام المشروعة  ألوجهال ٌتعرض البحث العلمً البحري بطرٌقة ال ٌمكن تبرٌرها  -
 هذه.االستخدام  أوجه ققٌة وٌولً االحترام فً سٌاهذه االتفاع للبحار المتفقة م األخرى

ذه ــذات الصلة المعتمدة طبقا له األنظمةٌجري البحث العلمً البحري وفقا لكافة  -
 علٌها.الحفاظ والمتعلقة بحماٌة البٌبة البحرٌة  األنظمةبما فٌها  ة،ــاالتفاقٌ

مها هاو البحري،وقررت االتفاقٌة أٌضا العدٌد من القواعد التً تحكم البحث العلمً  
مطالبة بؤي جزء من البٌبة  ألٌةال تشكل أنشطة البحث العلمً البحري األساس القانونً  ان

البحث العلمً البحري فً البحر  إجراءٌكون  ، وان( 796مواردها ) مادة  وأالبحرٌة 

والمنطقة االقتصادٌة الخالصة واالمتداد القاري من حق الدولة الساحلٌة  اإلقلٌمً
منظمة  وأ أخرىوٌكون للدولة الساحلٌة حق حجب موافقتها على قٌام دولة  ،اــبموافقتهو

المشروعكان  إذادولٌة مختصة بمثل هذا البحث 
(2 )

:  

ؼٌر الحٌة  وبٌعٌة الحٌة منها أعلى استكشاؾ واستؽبلل الموارد الط مباشراذا اثر  –
 (.:6المادة )

مواد ضارة  إدخال وأاستخدام المتفجرات  وأٌنطوي على حفر فً الجرؾ القاري  –
 البحرٌة.إلى البٌبة 

تشؽٌل الجزر االصطناعٌة والمنشآت والتركٌبات المشار إلٌها  وأٌنطوي على بناء  –
 .من االتفاقٌة 0= و 0;فً المادتٌن 

المادتان ) دقٌقةٌتضمن معلومات تتعلق بطبٌعٌة وأهداؾ المشروع ولكنها ؼٌر  –
79: – 79; ) 

على الدول والمنظمات الدولٌة المختصة عند إجراء البحث العلمً البحري فً  وٌجب 
تمتثل للشروط التالٌة  أنعلى الجرؾ القاري لدولة ساحلٌة  وأالمنطقة االقتصادٌة الخالصة 

  (: <79مادة ال) 

مشروع البحث  رؼبت فً إذا تشتركضمان حقوق الدولة الساحلٌة فً أن شرط  –
 المشروع.فً تكالٌؾ  باإلسهام إلزامهاالعلمً ودون 

                                                           
(1) J. P. Lévy – la première décennie de l'Autorité Internationale des Fonds Marins, 

R.G.D.I.P, 2005 ,P.104 –   5  
 .    .ص ،)المرجع السابق(إبراهٌم محمد الدؼمة، القانون الدولً الجدٌد للبحار،  (2)
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ما ٌمكن  بؤسرع األولٌةبالتقارٌر ، بناء على طلبها، تزوٌد الدولة الساحلٌةشرط  –
 وبالنتابج واالستنتاجات النهابٌة بعد انجاز البحث .

على جمٌع البٌانات  طلبها،بناء على  الساحلٌة،التعهد بتٌسٌر حصول الدولة شرط  –
 البحري. ًلبحث العلموالعٌنات المستمدة من مشروع ا

بتقٌٌم لهذه البٌانات والعٌنات ونتابج البحث  عند الطلب تزوٌد الدولة الساحلٌةشرط  –
 تفسٌرها. وأتقدٌم المساعدة فً تقٌٌمها  وأ

 ةـالدولٌ وأ نتابج البحث على الصعٌد الدولً بالطرق الوطنٌة إتاحةضمان شرط  –
  .لٌامما ٌمكن ع وبؤسرع ة،ـالمناسب

 البحث.تؽٌٌر ربٌسً فً برنامج  بؤيالدولة الساحلٌة فورا  إعبلمشرط  –
لم ٌتفق  ما , من البحث االنتهاءمعدات البحث العلمً إثر  وأمنشآت  إزالةشرط  –

 ذلك.على ؼٌر 

أنشطة البحث العلمً  إٌقاؾ وأعلى حق الدولة الساحلٌة تعلٌق  7:8نصت المادة و 
  .البحري

المترتبة على  األضرارمسإولٌة الدول والمنظمات الدولٌة عن  مبدأقررت االتفاقٌة و 
المادة  فً نٌابة عنها قام به آخرون وأالبحث العلمً سواء قامت به بنفسها  بؤعمالقٌامها 

7;8  . 

البحث العلمً  إجراءعن ضمان  مسبولةتكون الدول والمنظمات الدولٌة المختصة و 
عما تتخذه  هً مسبولة أٌضاو ،االتفاقٌةنٌابة عنها وفقا لهذه  وأالبحري سواء من قبلها هً 

 ومن تدابٌر خرقا لهذه االتفاقٌة فٌما ٌتعلق بالبحث العلمً البحري الذي تجرٌه دول أخرى أ
م تعوٌضا عن ٌتقدبه منظمات دولٌة مختصة ٌالذي تجر وأ اعتبارٌة وأون ٌأشخاصا طبٌع

الناجمة عن تلك التدابٌر األضرار
(1)

. 

عن  780عمبل بالمادة  مسبولةتكون الدول والمنظمات الدولٌة المختصة كما  

األضرار التً ٌسببها تلوث البٌبة البحرٌة والناجمة عن البحث العلمً البحري الذي تجرٌه 
  .نٌابة عنها ىٌجر وهً أ

 تقنٌن قواعد البحث العلمً البحري دعما للنظام االقتصادي الدولً : الفرع الثالث

وهً قواعد تنطبق على ، البحث العلمً البحري إجراءالقواعد التً تحكم  أهم عرفنا 
على أنه بالنسبة ، والٌة الدولة الساحلٌة وكل االمتدادات البحرٌة التً تخضع لسٌادة أ

عند  تتشدد أنٌمكن للدولة اإلقلٌمً البحر وللمناطق الخاضعة لسٌادة الدولة كالمٌاه الداخلٌة 
 إلؽاء إمكانٌةن تقرر اك الموافقة بخصوص شروط البحث العلمً فً المٌاه المذكورة إعطاء

                                                           
، )7=<6الوفاء، القانون الدولً للبحار )على ضوء احكام المحاكم الدولٌة والوطنٌة وسلوك الدول واتفاقٌة  وأحمد أب (1)

 >:6ص. )المرجع السابق(، 



 1  

 

تشترط الحصول على نسبة معٌنة من  واألسباب أ إبداءالبحث العلمً فً أي وقت ودون 
على استؽبلل نتابجه. وؼٌرها المترتبة على البحث العلمً أ والنتابج المالٌة أ

(1)
 

منطقة البحث العلمً للتفتٌش من جانب الجهات على خضوع االتفاقٌة تنص و 
تقرر تفتٌش السفن واألشخاص والمعدات عند دخولها و ،المختصة فً الدولة فً أي وقت
نص على تشدٌد العقوبة على كل مخالفة للقوانٌن ت، وألمنهاإلى منطقة البحث العلمً حماٌة 

وقد تصادر العتاد دون ، لعلمًوقعت المخالفة فً منطقة البحث ا إذاالنظم المعمول بها  وأ
الجرؾ  ووٌختلؾ األمر عن البحث العلمً فً المنطقة االقتصادٌة الخالصة أ تعوٌض

  .رأٌناالقاري كما سبق أن 

ونقلها فً المجال البحري فقد  فً البحث العلمً ونظر ألهمٌة تنمٌة التكنولوجٌا 
على ضرورة النهوض بها وتنمٌة التعاون الدولً  =>7 – ;;7فً المواد نصت االتفاقٌة 

فً هذا المجال عن طرٌق تنسٌق البرامج الدولٌة وإنشاء مراكز علمٌة وتكنولوجٌة بحرٌة 
سٌر ٌالكافٌة لت األموالان تقوم السلطة بتوفٌر و، والتعاون بٌن المنظمات وإقلٌمٌةوطنٌة 

 السٌماتكنولوجٌة البحرٌة وتطلبها ومساعدة فنٌة فً مٌدان الإلى التً تحتاج  لحصول الدو
  .الدول النامٌة

على ضرورة قٌام الدول بالتنسٌق مع  >>7 – :>7فً المواد  أخٌرا نصت االتفاقٌة 

عن طرٌق المنظمات الدولٌة المختصة بإنشاء مراكز علمٌة وتكنولوجٌة بحرٌة على  وأ
.اإلقلٌمً الصعٌدٌن الوطنً و

(2)
 

النظام االقتصادي الدولً الذي عملت هٌبة  أساسوتعتبر هذه القواعد الجدٌدة هً  
 القانونٌةمنظومتها ضمن  إلدراجهبمساعدة الدول النامٌة وتسعى  تؤسٌسهالمتحدة على  األمم

لتخرج  اإللزامًالطابع  وتؤخذشرعٌة  أكثرالمتمثلة فً مٌثاقها لتصبح هذه القواعد  الدولٌة
 توصٌات ؼٌر ملزمة وال اثر لها. من كونها مجرد

هذه القواعد فً  إدراج إمكانٌةوسنتعرض فً الفصل الثانً من هذا الباب لمدى  
  .تم بها ذلكالتً ت والكٌفٌة األخٌرعدٌل هذا المتحدة عن طرٌق ت األمممٌثاق 

                                                           
 .0=6ص.  ،)المرجعنفس (، الوفاء وأحمد أب (1)
، 7( ط7=<6المتحدة لقانون البحار لعام صبلح الدٌن عامر، القانون الدولً للبحار )دراسة ألهم احكام اتفاقٌة األمم  (2)

 .7000القاهرة ، دار النهضة العربٌة
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 الثانًالفصل 

 الحالـً النظام االقتصادي الدولًظل فً إصالح األمم المتحدة 

إن الجهود الدولٌة انصرفت إلى ضرورة االهتمام بوضع قواعد لحماٌة الطرؾ 
ن هذه الجهود قد توجهت أساسا فً زاوٌتٌن ربٌسٌتٌن او ،الضعٌؾ فً الروابط الدولٌة

ٌحدد واجبات كافة األطراؾ فٌها من دول نامٌة  تتمثل فً إنشاء مٌثاق دولً للتنمٌة ىاألول
والثانٌة تتمثل فً تكثٌؾ الجهود الدولٌة من أجل تحقٌق  ،إلى دول ؼنٌة إلى منظمات دولٌة

 اإلستراتٌجٌةأهداؾ محددة للتنمٌة خالل فترات تحدد بواسطة األمم المتحدة، وتوضح 
ٌة فً مختلؾ مجاالت التنمٌة وأساس الدولٌة للتنمٌة الوسابل المختلفة لمساعدة الدول النام

الدولٌة للتنمٌة هو ما جاء فً مٌثاق األمم المتحدة التً حددت مقاصد  اإلستراتٌجٌةهذه 
األمم المتحدة فً حفظ السلم واألمن والتً أوجبت لتحقٌق هذه الؽاٌة اتخاذ التدابٌر المشتركة 

أن هذه المادة تهتم بالتهدٌد الذي ٌنتج الفعالة لمنع األسباب التً تهدد السلم وإلزالتها، ورؼم 
عن استخدام القوة المسلحة، إال أنه من المستقر علٌه اآلن أن التهدٌد للسلم ٌوجد كذلك فً 
الخرق المستمر لحقوق اإلنسان والسٌما حقه فً التنمٌة وحقه فً إٌجاد نظام اقتصادي 

القواعد التً عملت على  لمن خال دولً فعال وهو ما سعت منظمة األمم المتحدة لتحقٌقه
 وهو ما ،إٌجادها وتحاول إدماجها فً منظومتها القانونٌة لتصبح أكثر فعالٌة وأكثر إلزامٌة

سنراه فً هذا الفصل الثانً المتعلق بضرورة إصالح منظومة األمم المتحدة بإدراج القواعد 
أربعة مباحث كما  الجدٌدة للنظام االقتصادي الدولً ضمن نظامها القانونً وذلك من خالل

 : ٌلً

       االقتصادي الدولً منظمة األمم المتحدة وإرساء قواعد النظام : المبحث األول

 تعدٌل المواثٌق الدولٌة : المبحث الثانً
 ضرورة تعدٌل مٌثاق األمم المتحدة : المبحث الثالث
 تعدٌل مٌثاق األمم المتحدة : المبحث الرابع

 

 

 

 

 

 

 



708 

 

 المبحث األول

 (1)األمم المتحدة وإرساء قواعد النظام االقتصادي الدولًمنظمة 

تحقٌق التعاون االقتصادي بٌن الدول كان ضمن اهتمامات المإسسٌن لألمم  نإ
 دولًالمتحدة، كما جرت محاوالت متعددة من جانب الدول النامٌة إلنشاء نظام اقتصادي 

وذلك فً مواجهة النظام  المتحدةجدٌد سواء داخل المنظمات اإلقلٌمٌة أو داخل منظمة األمم 
المتحدة عن طرٌق  األممخارج  إرساإهاالقتصادي الدولً الجدٌد الذي تحاول الدول الكبرى 

تها خصٌصا لذلك والمتمثلة فً البنك الدولً وصندوق النقد الدولً ؤمإسساتها التً انش
طار ما ٌسمى وذلك فً إ سابقا إلٌهمومنظمة التجارة العالمٌة التً سبق وان تعرضنا 

بدعم من  هذا النظام أسسفً تكوٌن  المتحدة األمم لمنظمة األكبروكان الدور ، بالعولمة
المتحدة للتنظٌم  األممرة ظسنراه فً هذا المبحث من خالل تعرضنا لن وهو ما الدول النامٌة

 االقتصادٌة المكلفة بذلك أجهزتهااالقتصادي ككل من خالل نصوص مٌثاقها وسلطات 
ار القانونً الذي حددته لهذا النظام ومدى استٌعابه لهذه القواعد االقتصادٌة الجدٌدة واإلط

وسنتعرض لكل ذلك فً مطالب  كخطوة أولى لتبنٌه ضمن هٌاكلها ومنظومتها القانونٌة
 : أربعة ضمن هذا المبحث وهً

  المتحدة األممخصابص التنظٌم االقتصادي فً مٌثاق  : األولالمطلب 
  المتحدة والنظام االقتصادي الدولً الجدٌد االمم منظمة : انًالمطلب الث

 لألمم المتحدةاالقتصادٌة  األجهزةالقصور فً سلطات  : المطلب الثالث

  الدولً إنشاء إطار قانونً جدٌد للنظام االقتصادي : المطلب الرابع 

 المطلب األول

 خصائص التنظٌم االقتصادي فً مٌثاق األمم المتحدة

الدولً الذي  االقتصاديثاق األمم المتحدة مفهوم لخصابص وعناصر النظام تضمن مٌ
 وسنتناول هذا المفهوم والخصابص فً ثالث فروع وهً :  إلرسابهٌسعى 

 لنظام االقتصادي الدولً ل مٌثاق االمم المتحدةمفهوم  :الفرع االول

مٌثاق األمم لقواعد التعاون االقتصادي واالجتماعً الدولً فً  نامن خالل دراست
 ما ٌلً:الدولً ك االقتصاديأن مفهوم المٌثاق للنظام المتحدة ٌمكن أن نستنتج 

إن التعاون الدولً فً المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ٌعتبر أسلوبا  -
لتحقٌق السالم العالمً كهدؾ أساسً من المٌثاق وأساس ذلك أن الحرب قد تنشب 

                                                           
 ،أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه ان في التنمية االقتصادية وحمايتو دوليا،صفاء الدين محمد عبد الحكيم، حق اإلنس (1)

 .343 .، ص7002جامعة عين شمس 
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واالجتماعٌةلسبب األوضاع االقتصادٌة 
(1)

احتٌاجات  ؼٌر المتوازنة والتً ال تلبً 
 الدول فً المجتمع الدولً.

إن فكرة التعاون الدولً التً أخذ بها مٌثاق األمم المتحدة تقوم على أساس منهج  -
تحقٌقها وجهاز عام لشامل وعام ٌتكون من مجموعة من األهداؾ والمبادئ ووسابل 

 ٌق وتحقٌق تلك المبادئ.ٌتولى المسإولٌة واإلشراؾ على تطب

إن قواعد التعاون االقتصادي واالجتماعً فً مٌثاق األمم المتحدة وضعت موضع  -
وعقد مع  هالتطبٌق الفعلً فقد قام المجلس االقتصادي واالجتماعً بمسإولٌات

 أي الوكاالت المتخصصة التً تمارس تبعات التعاون فً المجاالت ؼٌر السٌاسٌة
صحٌة وما ٌتصل بها من الشإون اتفاقٌات الثقافٌة والة وجتماعٌالقتصادٌة واالا

 للوصل بقصد تنسٌق وتنظٌم جهودهما فً المجتمع الدولً.

فهناك مجموعة تخصصت فً شإون ، تعددت مجاالت عمل الوكاالت المتخصصة -
تموٌل التنمٌة االقتصادٌة وهً البنك الدولً لإلنشاء والتنمٌة وصندوق النقد الدولً 

الدولٌة للتموٌل ومإسسة التنمٌة  ةوالوكال أو منظمة التجارة بعد ذلك تومنظمة الجا
ثالثة تعمل فً مجال المواصالت الدولٌة وهً منظمة  ةوهناك مجموع، الدولٌة

الطٌران المدنً واتحاد البرٌد العالمً واالتحاد الدولً للمواصالت السلكٌة 
مجموعة أخرى تعمل فً والالسلكٌة والمنظمة البحرٌة الحكومٌة االستشارٌة و

المجال الفنً وهً المنظمة العالمٌة لألرصاد الجوٌة والوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة 
 ومنظمة تنمٌة الصناعة الدولٌة.

كما ٌعتبر مإتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة الذي تحول إلى جهاز دابم بمقتضى  
األمم المتحدة فً تطبٌق القواعد قرار الجمعٌة العامة دلٌال واضحا على رؼبة أعضاء 

 النظرٌة فً مجال التعاون االقتصادي واالجتماعً.

أولت قواعد التعاون االقتصادي الدولً فً مٌثاق األمم المتحدة أهمٌة كبرى  -
ادة ــدران السٌـللمنظمات المتخصصة باعتبارها حٌلة قانونٌة للتسلل عبر ج

ومات للتعاون فٌما بٌنها فً المجاالت حٌث ٌمكن عن طرٌقها توجٌه الحك، ةــالقومٌ
ؼٌر السٌاسٌة وخلق عاطفة التضامن اإلنسانً بٌن الشعوب

(2)
. 

إسناد مهمة تحقٌق التعاون الدولً إلى أحد األجهزة الربٌسٌة لألمم المتحدة وهو  -
المجلس االقتصادي واالجتماعً تحت إشراؾ الجهاز العام لألمم المتحدة وهو 

التكامل بٌن الجوانب السٌاسٌة للمنظمة كما ٌعبر عنها جهازها الجمعٌة العامة ٌحقق 
 العام، والجوانب ؼٌر السٌاسٌة التً ٌختص بها المجلس االقتصادي واالجتماعً.

                                                           
 .503 .، ص2964 القاىرة أ.ل.كمود، النظام والسالم العالمي، ترجمة د.عبد اهلل العريان، دار النيضة العربية، (1)
القاىرة  ،دار النيضة العربية، تجاري الدولي) في ظل عالم منقسم(اإلطار القانوني لمتنظيم العبد الواحد محمد الفار،  (2)

 .73 .ص ،7006
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تقوم جهود األمم المتحدة بتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة على أساس النظرٌة الواردة فً  -
 إستراتٌجٌةودٌة بٌن األمم ووفق من المٌثاق لتحقٌق العالقات السلمٌة وال 55المادة 

دولٌة للتنمٌة تضع أهدافا للتقدم االقتصادي واالجتماعً وتعبر عن التزام الدول 
األعضاء بتنفٌذ إجراءات محددة حتى ٌمكن تنفٌذ األهداؾ

(1)
،

 
ومإدى ذلك أن تحقٌق 
أهداؾ األمم المتحدة من التنظٌم االقتصادي الدولً ٌرتبط بمدى التزام الدول 

عضاء وقدرتها على ترجمة هذه األهداؾ إلى حقابق، وقد كانت ظروؾ العالقة األ
بٌن الدول األعضاء من انقسام بٌن الدول الؽنٌة والدول الفقٌرة وتعارض المصالح 
الذاتٌة لكل فرٌق من أهم أسباب عدم فعالٌة التنظٌم االقتصادي الدولً فً ظل األمم 

 بذل من جهود دولٌة.المتحدة على الرؼم من كثرة ما بذل وٌ

أصبحت قواعد التنظٌم االقتصادي الدولً محددة وواضحة من ناحٌة بٌان أهداؾ  -
التعاون االقتصادي الدولً، ولكنها لم تقدم منهجا قانونٌا متكامال فً إطار تعهدات 
محددة لبلوغ تلك األهداؾ وألجل معالجة هذا النقص فً تلك القواعد فقد توالت 

ضع إطار وأسس جدٌدة للتعاون االقتصادي الدولً.الجهود الدولٌة لو
(2)

 

إن قواعد التنظٌم االقتصادي الدولً ذات طبٌعة سٌاسٌة باعتبار أنها وردت ضمن  -
أسس ومبادئ التنظٌم السٌاسً الدولً، ومن ثم فهً تفتقد إلى االلتزام القانونً 

تمع الدولً الفعلً الذي ٌمكن من فرض التزامات قانونٌة محددة على أعضاء المج
لتحقٌق أهداؾ التعاون االقتصادي الدولً

(3)
. 

على الرؼم من أن قواعد التعاون االقتصادي الدولً فً مٌثاق األمم المتحدة لم تضع  -
منهجا متكامال لتحقٌق أهداؾ التعاون االقتصادي الدولً، إال أنها من ناحٌة أخرى 

ه اسم القانون الدولً وضعت أساسا لفرعا مستقال من القانون الدولً ٌطلق علٌ
للتنمٌة ومنهجا للتعاون الدولً الذي ٌهدؾ لتحقٌق الرفاهٌة للشعوب وتحقٌق حاجاتها 
المشتركة وفق أهداؾ وتنظٌم مشترك وقد برز منهج التعاون االقتصادي اإلقلٌمً 
بٌن الدول النامٌة كؤسلوب متمٌز تدعو إلٌه المإتمرات الدولٌة وتدعمه اإلدارة 

 الدولٌة. 

 انُظاو االقتظادي انذوني في يفهىو االيى انًتحذة  خظائض : نفرع انثاَيا

النظام االقتصاد الدولً الجدٌد كما عبرت عنه الجمعٌة العامة لألمم المتحدة  ٌتضمن
 : خاصٌتانبوحً من الدول النامٌة 

فقر والذي جعل حالة ال 2945ذي ظهر منذ عام ال: إزالة النظام االقتصادي العالمً : اوال

والتخلؾ تستمر لدى الدول الفقٌرة وحافظ فً نفس الوقت على مزاٌا ومصالح الدول 
المتقدمة، ألنه مإسس على االستؽالل والتبادل ؼٌر المتكافا فً سوق التجارة 

                                                           
 .59 .، ص2977حقائق أساسية عن األمم المتحدة، مكتب األمم المتحدة لإلعالم، القاىرة،  (1)

 (2)
Verwey, Economic développement peace and International Law, London, 1972, p132

 

 .67 .، ص2977جدة  لسالم، اإلطار القانون لمنظام االقتصادي الدولي الجديد،جعفر عبد ا (3)
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ٌجب التقلٌل وكبح جماح الشركات والمصالح األجنبٌة التً تساعد على  كما الدولٌة،
ى االستقالل السٌاسً الشكلً الذي ال ٌدعمه استمرار االستؽالل رؼم الحصول عل

 استقالل اقتصادي حقٌقً.

ففضال عن التبادل ؼٌر المتكافا فً األسواق الدولٌة، كان االستعمار سخٌا فً منح 
عقود االمتٌاز بشروط مٌسرة لرعاٌاه من المستثمرٌن إبان حقبة السٌطرة المباشرة، وكان 

تعمرة، حٌث أطلق ٌده فً منح عقود االمتٌاز أكثر سخاء عشٌة رحٌله من البالد المس
ألزمان طوٌلة دون مراعاة لمصالح االقتصاد الوطنً، وقد وصفت تلك العقود بؽٌر 
األخالقٌة ومتعارضة مع ضرورات التنمٌة فً العالم الثالث، وكان ال بد من إعادة النظر 

الجالء تلزم الدول فٌها رؼم أن الدول االستعمارٌة كانت قد أدرجت نصوصا فً معاهدات 
النامٌة باحترام تلك العقود وضمان سرٌانها إلى أن تنتهً حسب المدة المحددة بتلك العقود 
وكذلك عدم نزع ملكٌة األجانب إال فً مقابل تعوٌض حال وعادل وفعال ومعظم 
االستثمارات األجنبٌة الطوٌلة استعملت فً الصناعات االستخراجٌة مثل المعادن والمجاالت 

زراعٌة الالزمة لمد الصناعات االستعمارٌة بالمواد األولٌةال
(1)

، دون مراعاة حقٌقٌة 
لمصلحة االقتصاد الوطنً وأؼراض التنمٌة، ولذلك كانت هذه االستثمارات أشبه بجزر 
منعزلة ٌسٌطر علٌها األجانب وبعٌدة عن الهٌكل والبنٌة االقتصادٌة الوطنٌة وتمثل امتدادا 

 لصناعً فً دول المركز المتطور فً الشمال.طبٌعٌا لالقتصاد ا

هذه الحالة االقتصادٌة التً وجدت الدول حدٌثة االستقالل نفسها فٌها وهً تستعد 
لقٌادة شعوبها نحو التنمٌة والتقدم، فاصطدمت بالفقر والجوع والمرض، ووجدت اقتصادها 

نها إال بإزالة فً حالة تبعٌة ومشدود نحو المركز بخٌوط كثٌفة من الصعب التخلص م
 الوضع السابق تماما.

قطاعات متقدمة وأخرى متخلفة والثروات فً أٌدي قلة من  ،فاالقتصادٌات مشوهة
األجانب الذٌن منحهم االستعمار عقود مٌسرة وطوٌلة األجل فً استؽالل الثروات 

معدالت  ة، وال توجد خطط اقتصادٌة للتنمٌة أو التكامل االقتصادي أو العمالة ورفعــالوطنٌ
المعٌشة أو التعلٌم الفنً والمتخصص، وعرفت دول العالم الثالث أنه ال استقالل سٌاسً 

 دون استقالل اقتصادي.

مإسس على العدالة والمساواة فً السٌادة والتعاون : بناء نظام اقتصادي جدٌد  :ثانٌا
دٌة والمصلحة المشتركة بٌن كل الدول بصرؾ النظر عن نظمها السٌاسٌة واالقتصا

واالجتماعٌة هذا النظام ٌعدل وٌصحح عدم المساواة وٌرفع الظلم الواقع على البلدان 
وٌسمح بالقضاء على الفوارق المتزاٌدة بٌن الدول النامٌة والمتقدمة نامٌةال

(2)
. 

                                                           
 .345ص.صفاء الدين محمد عبد الحكيم، حق اإلنسان في التنمية االقتصادية وحمايتو دوليا )المرجع السابق(،  (1)
مكتبة األدب، القاىرة ، ول العالم الثالثي لمجماعة االقتصادية األوربية داخل دـاعدي اإلنمائـدور القـم، الـعتم محمد ازمـح (2)

 . 55ص.، 2994



727 

 

وترمً جهود الدول النامٌة فً إطار األمم المتحدة إلى إعادة تنظٌم سوق المواد 
لدول النامٌة، وفقا ألسعار مربوطة بؤسعار المنتجات الصناعٌة األولٌة المصدرة بواسطة ا

القادمة من الدول الؽنٌة، وكذلك نظام معاملة تفضٌلٌة لمنتجات الدول النامٌة ؼٌر مرتبطة 
بمبدأ المعاملة بالمثل، ونقل التكنولوجٌا وإرسال رأسمال حقٌقً لتموٌل خطط التنمٌة فً 

الدولً الدول المتخلفة وإصالح نظام النقد
(1)

. 

فالدول النامٌة من خالل هذا النظام الجدٌد تهدؾ إلى بناء نظام جدٌد متكافا 
للتبادالت الدولٌة وتنمٌة وتنوٌع معامالتها التجارٌة كمٌا ونوعٌا بدال من تلقً صدمات 
وأزمات النظام الرأسمالً الذي ٌصدر أزماته نحوها من خالل التضٌٌق على صادراتها 

 ن أجل توفٌر المستوى الالبق والمستمر لسكانه فً الشمال.وبخس أثمانها م

جهود الدول النامٌة إال بإزالة الممارسات التجارٌة المقٌدة ورفع الحواجز لن تثمر و
أمام منتجاتها وإزالة العقبات الضرٌبٌة والجمركٌة وشبه الجمركٌة والمعاٌٌر الفنٌة وإعطاء 

ق مبدأ المعاملة بالمثل وربط أسعار المواد األولٌة منتجاتها معاملة تفضٌلٌة خاصة دون تطبٌ
بؤسعار المنتجات الصناعٌة التً تتزاٌد أسعارها ٌوما بعد ٌوم منذ الخمسٌنات والستٌنات من 
القرن العشرٌن، مع بقاء أسعار المواد األولٌة ثابتة دون تؽٌٌر باستثناء أسعار البترول التً 

ثم أنخفض سعرها فٌما بعد إذا ما قارناه بؤسعار ارتفعت ارتفاعا طفٌفا فً السبعٌنات 
 المنتجات الصناعٌة فً الدول المتقدمة.

 ممً الجدٌد ألمعارضة الدول المتقدمة للمفهوم ا : الفرع الثالث

الدول المتقدمة هذا النظام الجدٌد ألنه ٌنزع امتٌازاتهم وٌجعل الدول النامٌة  عارضت
ٌعٌة وٌقٌم عالقة أو رابطة بٌن سعر الصادرات من صاحبة سٌادة على مصادر ثرواتها الطب

الدول النامٌة وسعر وارداتها وٌزٌل العجز التجاري المزمن فً مٌزان مدفوعاتها وٌحد من 
منافسة المواد المصنعة للمواد األولٌة مثل المطاط الصناعً والبالستٌك وؼٌره وكذلك 

سٌطرة على أنشطة الشركات متعددة الحصول بؤسعار معتدلة على التكنولوجٌا المناسبة وال
الدول الصناعٌة أن تحقٌق التنمٌة ٌكون من خالل حرٌة التجارة بالمعنى ترى و ،الجنسٌات

الذي ٌحقق مصالحها، وإن إقامة نظام دولً اقتصادي بمفهوم الدول النامٌة سوؾ ٌإدي إلى 
ٌة فً دول العالم تدمٌر نظام المعامالت الدولٌة كله، لذلك تعترض علٌه وترى أن التنم
لذلك فشلت الدول  ،الثالث تتحقق من خالل المنافسة والمساعدات التً تقدمها للدول النامٌة

-2977النامٌة فً وضع هذا النظام موضع التطبٌق عندما بدأ حوار الشمال والجنوب عام 
فً إقامة نظام جدٌد لكنه لٌس  2993-2986ام ـبٌنما نجحت جولة أورجواي ع ،2978

ام الذي نادت به الدول النامٌة من خالل الجمعٌة العامة ومإتمر األمم المتحدة للتجارة النظ
التً  2995والتنمٌة وهو ما تمثل فً منظمة الجات وبعدها منظمة التجارة العالمٌة سنة 

 أصبحت تتحكم فً التجارة الدولٌة بالشكل الذي تراه مالبما.

                                                           
(1)
  M. Bulagic, Les Relations Commerciales dans le Droit international, Pedone, T2, 1991, 
p.    -    .  
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اقتصادي دولً جدٌد اعترفت الجمعٌة  وحٌن إقرارها لبرنامج العمل إلقامة نظام
العامة أن الظلم االقتصادي ٌعتبر تهدٌدا للسالم واألمن الدولٌٌن، كذلك عند إقرارها لمٌثاق 
الحقوق والواجبات االقتصادٌة للدول وؼٌرها من القرارات التً تعمل لصالح الدول النامٌة 

 مٌتها.إال أن كل هذه القرارات لم ٌكن لها أثر فعلً لعدم إلزا

وهكذا كانت أفكار دول العالم الثالث التً حاولت تفعٌلها داخل اإلطار التنظٌمً 
لألمم المتحدة ورؼم جدٌتها وحداثتها إال أن نتابجها كانت محدودة لحد ما إال أن األمم 
المتحدة التزمت بسٌاستها الهادفة إلحداث نوع من التوازن على مستوى التعاون االقتصادي 

 الدولً.

 مطلب الثانًال

الجدٌد دولًمنظمة األمم المتحدة والنظام االقتصادي ال
(1) 

األمم المتحدة دورا فً التؤسٌس لنظام اقتصادي دولً وبذلت جهودا كبٌرة لكن هذه  تلعب 
 الجهود تنقصها الفعالٌة وهو ما سنتعرض له فً الثالث فروع التالٌة : 

 دولً جدٌد  اقتصادياالمم المتحدة والتأسٌس لنظام  :الفرع االول

إٌجاد  سعت األمم المتحدة إلى جانب مجموعة من المنظمات االقتصادٌة الدولٌة إلى
تنظٌم اإلنتاج والتبادل التجاري بٌن الدول وتحقٌق التنسٌق والتعاون ب قواعد جدٌدة تتعلق

 دٌد النظام الدولً فً المدفوعات وتموٌل برامج التنمٌةجإضافة إلى ت هاوالتكامل بٌن
  واالستثمار.

وٌقوم النظام االقتصادي الدولً الجدٌد على المبادئ الواردة فً المواثٌق الدولٌة 
 .2945السٌما المنظمات الدولٌة خاصة االقتصادٌة منها وذلك منذ نشؤة األمم المتحدة سنة 

وكان لدعوة الدول النامٌة إلنشاء نظام اقتصادي دولً جدٌد
(2)

من خالل تكثٌؾ  
ل منظمة األمم المتحدة وكذا داخل الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة ذات جهودها داخ

التً سبق اإلشارة إلٌها فً فصلنا األول  الطابع الدٌمقراطً مما أدى إلى صدور القرارات
من هذا الباب والتً أصبحت بمثابة قواعد وأسس لبناء هذا النظام االقتصادي الدولً وتتمثل 

 :هذه القرارات فً

 بشؤن إقامة نظام اقتصادي 2974نة الصادر من الجمعٌة العامة س 3702ر رقم القرا -

 جدٌد. دولً

                                                           
 .7004 القاىرة،أبو العال عمى أبو العال النمر، العولمة والنظام العالمي الجديد، دار النيضة العربية الطبعة األولى (1)
جامعة عين ، لنيل شيادة الدكتوراه في القانون أطروحة، جاسم محمد زكريا، مفيوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر (2)

  795 .ص، 7002شمس 
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والخاص بإقرار برنامج  2974الصادر من الجمعٌة العامة سنة  3707القرار رقم  -

 جدٌد.اقتصادي دولً العمل الدولً إلقامة نظام 

ٌثاق حقوق الصادر من الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بشؤن م 3772القرار رقم  -

 :مجموعة حقوق وهً  الدول وواجباتها االقتصادٌة والذي اشتمل على

 حق كل الدول فً السٌادة الدابمة على مواردها الطبٌعٌة. -

حق كل الدول فً التؤمٌم وتنظٌم الوضع القانونً للشركات عبر القارٌة القابمة  -
 على أراضٌها.

العالم الثالث على نحو من  ضرورة تعدٌل األسعار للمواد األولٌة الخاصة بدول -
 العدالة.

 أهمٌة تشجٌع قٌام تكتالت الدول المنتجة للمواد األولٌة. -

 ضرورة كفالة وتنظٌم نقل التكنولوجٌا لدول العالم الثالث. -

حق كافة الدول فً المساهمة الفعالة فً التجارة الدولٌة وحق دول العالم الثالث  -
 لدول الصناعٌة.فً الحصول على معاملة تفضٌلٌة من قبل ا

 ضرورة إعادة النظر فً النظام النقدي الدولً والنظام الدولً لتموٌل اإلنماء. -

حق دول العالم الثالث بالمشاركة الكاملة الفاعلة والمتكافبة فً إعادة بناء النظام  -
 الجدٌد. دولًاالقتصادي ال

 دي الدولً الجدٌداهمٌة جهود االمم المتحدة فً التأسٌس للنظام االقتصا :الفرع الثانً

ورؼم االنتقادات التً وجهت لهذه القرارات إال أنها أدت إلى القلٌل من الفوابد 
والمزاٌا الهامشٌة لدول العالم الثالث والتً تماشت فً مضمونها مع نتابج المإتمرات 

ها المتعاقبة لمإتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة ومن أهمها المزاٌا التفضٌلٌة التً قررت
( 2999-2974( واتفاقات لومً )2974-2963المجموعة األوربٌة فً اتفاقٌات ٌاوندي )

مع الدول النامٌة وخاصة فً المستعمرات السابقة إال أن ؼالبٌة الفقهاء ٌروا أن أعمال هذه 
النظم التفضٌلٌة فً ظل مبدأي التؤقٌت واالعتماد المتبادل وفً ظل التقٌٌم ؼٌر المتكافا 

لً والمساواة الشكلٌة فً السٌادة قد ظهرت محاولة فاشلة لتجمٌل الوجه القبٌح للعمل الدو
للمبادئ الرأسمالٌة فً مواجهة دول العالم الثالث والمتمثلة فً مبدأ عدم التمٌٌز، مبدأ 
التكافإ، مبدأ الدولة األكثر رعاٌة، مبدأ شرط الحقوق المكتسبة لألجانب وهً ذاتها نفس 

ال صداها باقٌا فً اتفاقٌات الشركة األوربٌة مع الدول العربٌة )دول المبادئ التً ال ٌز
حوض البحر المتوسط( وحتى الوصول لمنظمة التجارة العالمٌة بعد عدة جوالت من 

 المفاوضات.

وكانت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة الناطق الرسمً باسم دول العالم الثالث وذلك 
لدولٌة التً سبق التعرض إلٌها باعتبارها الجهاز الوحٌد فً تكرٌسها للعدٌد من القرارات ا

الذي ٌكفل دٌمقراطٌة العالقات الدولٌة، وكان الستخدام دول العالم الثالث لسالح البترول 
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الدور الفعال فً تدوٌل قضٌة التخلؾ ونقلها للساحة الدولٌة حٌث انعقدت من  2973سنة 
سة الخاصة للجمعٌة العامة لألمم المتحدة الدورة الساد 2974جراء ذلك فً أفرٌل وماي 

 وأقرت حٌنذاك وثٌقتٌن هامتٌن وهما: 

جدٌد والقرار  دولًالمتعلق بإقامة نظام اقتصادي  3702القراران السابق ذكرهما 
الخاص ببرنامج العمل الخاص بؤعمال هذا النظام وكانت هذه االنطالقة وراء إقرار  3707

المتعلق  2974دٌسمبر  24الصادر فً  3772رقم قرار  الجمعٌة العامة لألمم المتحدة
 بمٌثاق حقوق الدول وواجباتها االقتصادٌة.

الجدٌد والقرارات الصادرة بشؤنه فقد كانت  الدولً االقتصادي وبخصوص النظام
الخاص بمٌثاق حقوق  3772من الدول النامٌة إصدار القرار  الدءوبنهاٌة هذا السعً 

صادٌة والذي لم ٌشكك الفقه الؽربً فً قٌمته النظرٌة حٌث ٌقوم على الدول وواجباتها االقت
عدة مبادئ أهمها حق كل دولة على مواردها الطبٌعٌة وعلى سابر مظاهر النشاط 
االقتصادي فٌها وعلى حق سابر الدول فً تؤمٌم وفً تنظٌم الوضع القانونً للشركات 

عدٌل أسعار المواد األولٌة لدول العالم متعددة الجنسٌات القابمة فً أرضٌها وعلى ضرورة ت
الثالث على النحو الذي ٌتفق مع مقتضٌات العدالة والتناسب مع األسعار العالمٌة للمنتجات 
الصناعٌة التً تقوم على أساس من تلك المواد وعلى أهمٌة تشجٌع تكتالت الدول المنتجة 

لدول العالم الثالث وحق دول  االتكنولوجٌللمواد األولٌة وعلى ضرورة كفالة وتنظٌم نقل 
العالم الثالث فً المشاركة الكاملة الفاعلة والمتكافبة فً إعادة بناء النظام االقتصادي 

دولًال
(1)

 . 

 الدولً عدم فعالٌة جهود االمم المتحدة فً التأسٌس للنظام االقتصادي :الفرع الثالث
 الجدٌد

إلٌه الدول النامٌة التً تمثل رؼم عدالة ووجاهة هذا الدور الشارع الذي توصلت  
ثالثة أرباع العالم داخل أروقة المنظمة الدولٌة العالمٌة، فإن هذا المٌثاق لم ٌكتب له النجاح 
عملٌا حٌث ظل قابعا داخل محفوظات األمم المتحدة نتٌجة تعنت الدول الؽربٌة عموما 

حكومات دول العالم إضافة إلى تباٌن مواقؾ  األمٌركٌةوعلى رأسها الوالٌات المتحدة 
الثالث ٌبٌن التواطإ مع الؽرب ضد طموح شعوبها وبٌن اللهث وراء تعزٌز حكم األقلٌة 

فضال عن ضعؾ قوى العالم  هامشٌهبكافة السبل القمعٌة وانزالق البعض لتعزٌز قضاٌا 
الثالث التفاوضٌة فً مواجهة الدول الصناعٌة الكبرى األمر الذي أدى إلى بزوغ القانون 

فً عالقات التعاون الثنابٌة وهً عالقات ٌسودها عدم التكافإ الواقعً بٌن  لتنمٌةدولً لال
دول الشمال والجنوب وتإدي فً نهاٌة األمر إلى التبعٌة رؼم المنافع الوهمٌة من وراء 

ٌل المتواجدة على قمة هذا القانون ذو الصفة الثنابٌة أحٌانا ضالزدواج القاعدي ونظم التفا
 ة.واإلقلٌمٌ

                                                           
 . 302 .ص، جاسم محمد زكريا، مفيوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر، )المرجع السابق( (1)
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وهكذا خضعت التنمٌة االقتصادٌة الدولٌة للعدٌد من القواعد القانونٌة االقتصادٌة 
المدرجة فً مواثٌق المنظمات الدولٌة االقتصادٌة وكذا قواعد القانون الدولً لإلنماء الذي 

األوربً أو  تحادٌستمد قواعده من خالل االتفاقٌات المبرمة بٌن دول العالم الثالث ودول اإل
لك الدول والوالٌات المتحدة والٌابان سواء تم هذا االتفاق ثنابٌا أو فً صورة بٌن ت

مٌثاق »مجموعات اقتصادٌة إقلٌمٌة بٌن الدول النامٌة فٌما بٌنها، وذلك بعد فشل تطبٌق 
الذي سعت إلٌه الدول النامٌة وانتزعته فً صورة قرار من « حقوق الدول وواجباتها

دة حٌث لم ٌخرج إلى حٌز التنفٌذ العملًالجمعٌة العامة لألمم المتح
(1)

. 

 المطلب الثالث

القصور فً سلطات األجهزة االقتصادٌة لألمم المتحدة:
(2) 

الدولً إال أن هذا  االقتصاديرؼم ما جاء فً مٌثاق األمم المتحدة من دعم للنظام  
نصوص المٌثاق شابه قصور اصبح معه ال ٌفً بالؽرض وبالتالً جاءت محاوالت لتفعٌل 

 المٌثاق وهو ما سنبٌنه فً الثالث فروع التالٌة : 

 ييثاق االيى انًتحذة وتذعيى انُظاو االقتظادي انذوني  :انفرع االول

كان لمنظمة األمم المتحدة دورا رابدا فً محاولة إنماء التعاون االقتصادي 
ى والثانٌة قد أكدت واالجتماعً وكانت المادة األولى من مٌثاق األمم المتحدة وفقرتٌها األول

إنماء العالقات الودٌة بٌن األمم على أساس احترام المبدأ الذي »على أن من أهم أهدافها 
ٌقضى بالتسوٌة فً الحقوق بٌن الشعوب وبؤن ٌكون لكل منها تقرٌر مصٌرها وكذلك اتخاذ 

مسابل التدابٌر األخرى المالبمة لتعزٌز السلم العام وتحقٌق التعاون الدولً على حل ال
الدولٌة ذات الصبؽة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة واإلنسانٌة وعلى تعزٌز احترام حقوق 
اإلنسان والحرٌات األساسٌة للناس جمٌعا والتشجٌع على ذلك إطالقا بال تمٌٌز بسبب الجنس 

 «.أو اللؽة أو الدٌن وال تفرٌق بٌن الرجال والنساء

المٌثاق األهداؾ التً ٌفترض أن تعمل المنظمة كفل الفصالن التاسع والعاشر من  و
 الدولٌة العالمٌة على تحقٌقها بالتعاون مع الوكاالت المتخصصة.

« التعاون الدولً االقتصادي واالجتماعً:»المعنونوالفصل التاسع من المٌثاق 
رؼبة فً تهٌبة »استهل فً ذلك الشؤن بالمادة الخامسة والخمسٌن التً كان مإداها أنه: 

اعً االستقرار والرفاهٌة الضرورٌٌن لقٌام عالقات سلٌمة ودٌة بٌن األمم مإسسة على دو

                                                           
أطروحة ،المعاصر()دراسة في القانون الدولي العام مصير مبدأ السيادة في ظل العولمة،، لسعداويمراد جابر مبارك ا (1)

 .752.، ص7003جامعة عين شمس  ،لنيل شيادة الدكتوراه
 ،دار الفكر الجامعي محمد عبد الستار كامل نصار، دور القانون الدولي في النظام االقتصادي العالمي الجديد،( 2)

 . 242 .ص، 7007اإلسكندرية 
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احترام المبدأ الذي ٌقضى بالتسوٌة فً الحقوق بٌن الشعوب وبؤن ٌكون لكل منها تقرٌر 
 مصٌرها، تعمل األمم المتحدة على:

هوض تحقٌق مستوى أعلى للمعٌشة وتوفٌر أسباب االستخدام المتصل لكل فرد والن -
 بعوامل التطوٌر والتقدم االقتصادي واالجتماعً.

تٌسٌر الحلول للمشاكل الدولٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والصحٌة وما ٌتصل بها  -
 وتعزٌز التعاون الدولً فً أمور الثقافة والتعلٌم.

أن ٌشٌع فً العالم احترام حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة للجمٌع بال تمٌٌز بسبب  -
للؽة أو الدٌن، وال تفرٌق بٌن الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق الجنس وا

 والحرٌات فعال.

 قظىر انًيثاق في تذعيى انُظاو االقتظادي انذوني  :انفرع انثاَي

ولمـا كان هذا هو الشؤن فً أهداؾ األمم المتحدة فً مجاالت اإلنماء وتدعٌم التعاون 
واقع األمـر أنه آل بصفة خاصة فً ذلك الشؤن االقتصادي واالجتماعً على سبٌل العموم ف

) التً انصرفت بحسبانها المادة األخٌرة من مواد الفصل التاسع من مٌثاق  60إلى المادة 

األمم ذاته( تعداد أجهزة األمم المتحدة التً انصرؾ إلٌها على سبٌل التخصٌص أعمال تلك 
مقاصد الهٌبة المبنٌة فً هذا »أن  إذ كان مإدى تلك المادة فً ذلك الشؤن ،األهداؾ قاطبة

الفصل تقع مسإولٌة تحقٌقها على عاتق الجمعٌة العامة كما تقع على عاتق المجلس 
االقتصادي واالجتماعً تحت إشراؾ الجمعٌة العامة وٌكون لهذا المجلس من أجل ذلك 

 «.السلطات المبنٌة فً الفصل العاشر

60إذن الحقٌقة أنه كان مإدى المادة 
(1)

مٌثاق األمم المتحدة أن انصرؾ بحسب  من 

األصل العام إلى الجمعٌة العامة لألمم المتحدة وحدها االختصاص العام فً شؤن أعمال 
إذ أن كفالة ، أهداؾ الجماعة الدولٌة الخاصة بإنماء التعاون الدولً االقتصادي واالجتماعً

ؤن إنما انصرؾ هنا تلك المادة الختصاص المجلس االقتصادي واالجتماعً فً هذا الش
وهو الوضع  ،اـبحسبانه اختصاصا تبعٌا ٌباشره المجلس تحت إشراؾ الجمعٌة العامة ذاته

الذي تمخض والشك عن صٌرورته وضعا ؼٌر عادي خاصة وأن المجلس االقتصادي 
واالجتماعً إنما انصرؾ فً ظل مٌثاق األمم المتحدة ذاته بحسبانه أحد األجهزة الربٌسٌة 

حدة المفترض من ثم أن تصٌر عالقاتها مع األجهزة الربٌسٌة األخرى ومنها لألمم المت
ؼٌر أن هذا الوضع الشاذ ألول ، الجمعٌة العامة لألمم المتحدة ذاتها إلى التكافإ ال التبعٌة

وهلة فً مواجهة المجلس االقتصادي واالجتماعً لن ٌلبث وأن ٌصٌر متفهما، بؽٌر 
لص إذا ما أخذ فً الحسبان المآل التارٌخً للمجلس ذاته مصادرة على أساسه النظري الخا

إذ اعتبره المإتمر أحد األجهزة الفرعٌة لألمم  ،فً ظل مقررات مإتمر دمبارتن أوكس
المتحدة وبالتالً سٌنهض وٌتكفل باختصاصه فً ظل اإلشراؾ الدابم للجمعٌة العامة لألمم 

اص األصٌل فً مباشرة أهداؾ األمم المتحدة التً ٌإول إلٌها حسب ذلك المإتمر االختص
المتحدة الخاصة بإنماء التعاون االقتصادي واالجتماعً حسب ما جاء تفصٌله فً الفصل 

                                                           
 من ميثاق األمم المتحدة  60المادة  (1)
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العاشر من مٌثاق األمم المتحدة وصٌرورة المجلس االقتصادي واالجتماعً جهازا ربٌسٌا 
خاصة ما استحدثته  ذلك بصفة وأكدلألمم المتحدة حسب ما كفلته المادة السابقة من مٌثاقها، 

كو التً دعٌت إلى المشاركة فً أعمالها سابر سفً ذلك الشؤن مقررات مإتمر سان فرانسٌ
الدول التً أعلنت الحرب على دول المحور، وأعتمد ذلك المإتمر اقتراحا كانت قد طرحته 

ران آنذاك العدٌد من دول العالم الثالث، وكان مإدى االقتراح حٌن اعتماده من قبل المإتم
أدراج المجلس االقتصادي واالجتماعً ذاته فً صلب المادة السابعة من المٌثاق بحسبانه 

ؼٌر أن ذلك اإلدراج لم ٌكن من شؤنه على الرؼم من ، أحد األجهزة الربٌسٌة لألمم المتحدة
ذلك أن صارت إلى إمكانٌة التعدٌل أي من نصوص الفصل العاشر من المٌثاق الخاصة 

إنماء التعاون االقتصادي واالجتماعً من جهة وفً شؤن إرساء عالقات بدور المجلس فً 
التنسٌق مع الوكاالت المتخصصة ذاتها من جهة أخرى، وهو وضع كان من شؤنه أن ألقى 
الفصالن التاسع والعاشر من المٌثاق بالتبعات الربٌسٌة فً شؤن إحقاق مقاصد المنظمة 

صادي واالجتماعً على عاتق الجمعٌة العامة بصفة العالمٌة فً إنماء التعاون الدولً االقت
الذي أخضع فً ذلك  ،ثم بصفة تبعٌة على عاتق المجلس االقتصادي واالجتماعً ،ربٌسٌة

الشؤن لرقابة الجمعٌة العامة وإشرافها وهو األمر الذي عرقل وجمد عملٌا دور المجلس فً 
ه الجمعٌة العامة، الممثلة مجال اختصاصه خاصة مع الرقابة الشدٌدة التً تفرضها علٌ

لجمٌع دول العالم الثالث عكس المجلس الذي ٌمثل جزء فقط من الدول حسب ما تكفله المادة 
62 

(1)
 من مٌثاق األمم المتحدة . 

ورؼم خضوع المجلس وتبعٌته للجمعٌة العامة نرى أن المٌثاق ال ٌحدد العالقة بٌن 
هذه العالقة إلى حد كبٌر بالؽموض  الجهازٌن بصورة واضحة أو دقٌقة وإنما اتسمت

والتكرار، األمر الذي أدى إلى نوع من تنازع االختصاص وتداخل الوظابؾ بٌن الجهازٌن 
فضال عن الممارسات االرتجالٌة والتجاوزات التً ال تتوقؾ من جانب الجمعٌة العامة على 

لوثابق وضٌاع إضافة لتداخل ملحوظ فً ا، دور ووظٌفة المجلس االقتصادي واالجتماعً
الموارد، كما ٌدل العمل الدولً فً إطار المجلس وتحقٌق وظابفه المرسومة له فً عالقته 
بالجمعٌة العامة على هذا الؽموض واالبتكار سواء فٌما ٌتعلق بوظٌفة المجلس فً التنسٌق 

ه أو فً المناقشة والتداول حول المسابل االقتصادٌة واالجتماعٌة أو فٌما ٌختص بدوره شب
التشرٌعً فً إنشاء مشروعات االتفاقٌات والوكاالت المتخصصة الجدٌدة، وكان نتٌجة 
ؼموض العالقة بٌن الجمعٌة العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعً أن أصبح دور هذا 
األخٌر ؼٌر فعال فً أدابه وأصبحت العالقة بٌنهما حسب قول األمٌن العام ؼٌر مثمرة 

ففً سنة ، أن تكون وظهر ذلك جلٌا فً العدٌد من المناسباتولٌست على نحو ما ٌنبؽً 
قررت الجمعٌة العامة ضرورة القٌام باستعراض عام لنشاط وبرامج األمم المتحدة  2966

لجنة موسعة »االقتصادٌة واالجتماعٌة والمنظمات المرتبطة بها وعهدت بهذه المهمة إلى 
أمام الجمعٌة العامة  مسبولةعلى أن تكون  وات،ـأقامتها لمدة ثالث سن« للبرنامج والتنسٌق

وأمام المجلس االقتصادي واالجتماعً تحت سلطة الجمعٌة العامة، وقد نظر المجلس إلى 
إقامة مثل هذه اللجنة على أنه بمثابة تعبٌر عن عدم الثقة السابد بٌن الجمعٌة العامة 

 والمجلس.

                                                           
 من ميثاق األمم المتحدة. 62المادة  (1)
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اجٌة فً العمل بٌن المجلسكما كشؾ العمل فً مجال العلم والتكنولوجٌا عن ازدو
(1)

 
والجمعٌة العامة وعدم وجود تمٌٌز واضح بٌن مسإولٌات هذٌن الجهازٌن فً التنسٌق، 
فالمجلس االقتصادي واالجتماعً أقام اللجنة االستشارٌة لتطبٌق العلم والتكنولوجٌا فً سنة 

ت الصلة من أجل مساعدته فً تنسٌق البرامج العلمٌة لنظام األمم المتحدة ذا 2965

المباشرة بالتنمٌة، أما الجمعٌة العامة فهً تملك أربع لجان خاصة بها لمعالجة العلم 
عدة قرارات وسعت  2968والتكنولوجٌا إضافة إلى أن الجمعٌة العامة أصدرت سنة 

وعدلت بموجبها المهام األصلٌة التً حددها المجلس للجنة االستشارٌة لتطبٌق العلم 
 والتكنولوجٌا.

ة ـة العامــن الجمعٌـل مـات كــة تداخلت مسإولٌــجال تخطٌط التنمٌوفً م
لم ٌمنع الجمعٌة  2965والمجلس، فوجود لجنة تخطٌط التنمٌة التً أنشؤها المجلس سنة 

الثانً، كذلك بادرت الجمعٌة  للتنمٌة العامة من إنشاء لجنة تحضٌرٌة لعقد األمم المتحدة
ددة ـام محــالب مباشرة للجنة تخطٌط التنمٌة للقٌان بمهالعامة فً مناسبات عدة بتقدٌم مط

ووقفت الجمعٌة العامة وراء إنشاء الكثٌر من البرامج واألجهزة الجدٌدة التً لم ٌلق معظمها 
اهتماما مسبقا من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعً مثل برنامج الؽذاء العالمً الذي 

ك بٌن الجمعٌة العامة ومإتمر منظمة األؼذٌة نتٌجة للعمل المشتر 2962أجٌز وأقر سنة 

ناحٌة العملٌة لم تتردد الجمعٌة العامة من جانبها فً تقدٌم ما ٌرقى إلى الوالزراعة، من 
ات، وخاطرت بتقدٌم توصٌات برامج ـً بعض األوقـه فـمرتبة أوامر إلى المجلس وإلى لجان

وهو ما بعث باالستٌاء من  إلى الوكاالت المتخصصة كل على حدة بدون واسطة المجلس
جانب الوكاالت المتخصصة من ناحٌة وعلى عدم ثقة هذه الوكاالت فً المجلس االقتصادي 

 واالجتماعً من ناحٌة أخرى.

وأجازت الجمعٌة العامة تحت ضؽط الدول النامٌة إنشاء أجهزة تابعة لها مستقلة عن 
أثرت بالسلب على الدور المجلس ومنحت هذه األجهزة وظابؾ تنسٌقٌة هامة وواسعة 

التقلٌدي للمجلس االقتصادي واالجتماعً فً تنسٌق البرامج ووجوه النشاط االقتصادٌة 
ة ـارة والتنمٌـر األمم المتحدة للتجـا مإتمـواالجتماعٌة داخل نظام األمم المتحدة وأهمه

 ومنظمة األمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة والصندوق الخاص للتنمٌة الصناعٌة.

 60ٌظهر الؽموض فً العالقة بٌن الجهازٌن من عدة جوانب فنص المادة و
(2)

من  

مٌثاق األمم المتحدة على أن مقاصد الهٌبة الخاصة بالتعاون الدولً االقتصادي واالجتماعً 
تقع مسإولٌة تحقٌقها على عاتق الجمعٌة العامة كما تقع على عاتق المجلس االقتصادي 

معٌة العامة وٌتضح من هذا النص أن المسابل األكثر أهمٌة واالجتماعً تحت إشراؾ الج
جتها السٌما لفً المجال االقتصادي واالجتماعً تحال من المجلس إلى الجمعٌة العامة لمعا

إذا كان األمر متعلقا بمسإولٌات الحكومات فً هذا الصدد والممارسة العملٌة كشفت عن 
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طار، حٌث أصبح المجلس بمثابة مصدر لبنود ازدواجٌة فً العمل بٌن الجهازٌن فً هذا اإل
جدول أعمال الجمعٌة العامة ولجنتٌها الثانٌة والثالثة كذلك جاءت المناقشة العامة حول 
االقتصاد العالمً داخل لجنتً الجمعٌة العامة تكرارا لما ٌدور فً المجلس كمنبر للتداول 

نهاٌة مجرد لجنة تحضٌر والمناقشة حول االقتصاد العالمً حتى أضحى المجلس فً ال
للجمعٌة العامة ولجانها المعنٌة بالمسابل االقتصادٌة واالجتماعٌة وهو ما ترتب علٌه تبدٌد 

 للمواد وضٌاع للوقت، وتضارب وتداخل فً موضوعات الوثابق.

من المٌثاق األمم المتحدة على أن ٌقوم المجلس بدراسات وإعداد  67وتنص المادة 

خصوص المسابل الداخلٌة فً نطاق اختصاصه على أن هذه تقارٌر وعمل توصٌات ب
 من المٌثاق. 23السلطات كلها هً أٌضا من حق الجمعٌة العامة بمقتضى نص المادة 

ٌتعهد جمٌع األعضاء بتحقٌق » على أن: اٌضا من المٌثاق 67تنص المادة كما 

االقتصادٌة  مستوٌات أعلى من المعٌشة والعمالة الكاملة فً ظروؾ التقدم والتنمٌة
، على أن تحقٌق األهداؾ الواردة فً هذا النص تقع فً نطاق اختصاص كل «واالجتماعٌة

 من الجمعٌة العامة والمجلس.

وبناء على ذلك فقد عمل كل منهما كمنبر للمناقشة والتداول وصنع القرار بصدد 
 القضاٌا االقتصادٌة واالجتماعٌة.

المجلس فً إنشاء الوظٌفة األولى لمإتمر إضافة لتدخل الجمعٌة العامة فً وظٌفة 
األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة فقد منح هذا الجهاز أٌضا إلى وظابفه التنسٌقٌة الواسعة 
وظٌفة التداول والمفاوضة حول القضاٌا االقتصادٌة واالجتماعٌة الربٌسٌة المتعلقة بالتنمٌة 

دورات هذا المإتمر ٌضم بٌن وبإقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد وأضحى جدول أعمال 
جناحٌه كافة المشاكل الكبرى فً مجال التعاون الدولً من أجل التنمٌة والقضاٌا الربٌسٌة 
ذات الصلة بالحوار بٌن الشمال والجنوب فضال عن الموضوعات األساسٌة الخاصة بالنظام 

االقتصادي الدولً الجدٌد
(1)

. 

صادي واالجتماعً القٌام بدور شبه وٌمكن القول أن المٌثاق ٌخول المجلس االقت
حق التشرٌعً على أن تؤتً الجمعٌة العامة بعد ذلك لتحد من هذا الدور، فللمجلس 

إنشاء وكاالت متخصصة جدٌدة ذات مسإولٌات واسعة فً المجال  بمفاوضات من أجل
ومن المعلوم أن المجلس قد قاد عملٌا المفاوضات ، (59االقتصادي واالجتماعً )المادة 

فً حٌن اكتفت الجمعٌة العامة بإعطاء موافقتها الرسمٌة ، الحكومٌة التمهٌدٌة فً هذا الشؤن
للترتٌبات التً تمت فً هذا الصدد، وللمجلس أن ٌعقد مإتمرات دولٌة حكومٌة أو ؼٌر 

على أن الجمعٌة العامة ، (67حكومٌة لمعالجة أٌة مسؤلة تقع فً نطاق اختصاصه )المادة 

لسلطة قٌودا تتمثل فً تحدٌد قواعد عقد مثل هذه المإتمرات وفً تفرض على هذه ا
تخصٌص األرصدة الالزمة، وللمجلس أن ٌضع مشروعات اتفاقات تعرض على الجمعٌة 

وبؽض النظر على أن الجمعٌة  ،العامة فً صدد المسابل التً تدخل فً دابرة اختصاصه
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االتفاقات فإن الجمعٌة العامة من العامة هً التً تملك سلطة الموافقة الرسمٌة على هذه 
الناحٌة المالٌة تشاطر المجلس هذا الدور رؼم أنها فً كثٌر من المسابل األخرى قد تدخلت 

 فً اختصاصه.

وهذا التداخل فً إطار العمل كان نتٌجة تمتع الدول النامٌة باألؼلبٌة العددٌة داخل 
أجهزة األمم المتحدة وخلق المنظمة الدولٌة ومارست ضؽوطا بهدؾ إعادة توجٌه عمل 

أجهزة جدٌدة تعكس اهتمامات ومصالح الدول النامٌة، نتج عن ذلك أن أنشؤت الجمعٌة 
العامة رؼم مقاومة الدول المتقدمة أجهزة جدٌدة فً مجاالت التجارة والتنمٌة )مإتمر األمم 

تحدة للتنمٌة والتنمٌة الصناعٌة )منظمة األمم الم ،2964المتحدة للتجارة والتنمٌة( سنة 
 .2966، والمساعدة المالٌة للتنمٌة )الصندوق الخاص للتنمٌة( سنة 2965الصناعٌة( سنة 

وجمٌع هذه األجهزة تتمتع باالستقاللٌة الذاتٌة وال تتبع المجلس االقتصادي 
واالجتماعً وتكتفً بإرسال تقارٌرها عن طرٌقه إلى الجمعٌة العامة، وٌترتب أحٌانا على 

ادي ـاالقتص ا مع وظابؾ المجلسـة تعارض وظابفهـزة المستقلـاألجه ذهــإنشاء ه
واالجتماعً، فٌما ٌتعلق بتنسٌق نشاطات األمم المتحدة فً المجاالت االقتصادٌة 

 واالجتماعٌة مما جعل دور المجلس ٌتضاءل فً هذا المجال.

 وني انجذيذ يحاونت تفعيم دور انًيثاق نتذعيى انُظاو االقتظادي انذ :انفرع انثانث 

وقد رأت الدول النامٌة فً المجلس االقتصادي واالجتماعً جهازا محافظا ؼٌر قادر 
على أن ٌعكس التوازن السٌاسً المتؽٌر فً األمم المتحدة أو المناهج الجدٌدة للعدالة 

وجعلت هذه األخٌرة من المنظمات  ،والتوازن االقتصادي التً ظهرت فً دول العالم الثالث
منبرا عالمٌا جدٌدا مإتمر التنمٌة مثل التً أنشؤتها عن طرٌق الجمعٌة العامة  المتخصصة

ٌمكنهم من خالله التعرٌؾ بمطالبهم الخاصة والحصول على وسابل لتنسٌق سٌاساتهم 
ونشاطاتهم فً مجال التنمٌة والضؽط على الدول المتقدمة لتقدٌم المساعدات الالزمة لتحقٌق 

امة تمكنها من إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد أكثر عدال التنمٌة وٌضمن لها أداة ه
وإنصافا، وهو ما جعل الدول المتقدمة تعتبر أن إنشاء مثل هذه المنظمات هو تجاوز 
الختصاصات وصالحٌات المجلس االقتصادي واالجتماعً وترى فً ذلك مخالفة لنصوص 

 لس.المٌثاق وإنكارا لسلطات التنسٌق التً ٌمنحها المٌثاق للمج

لذلك ضعفت فعالٌة المجلس ووجهت له انتقادات عدٌدة تتعلق خاصة بوظٌفة التنسٌق 
التً ٌمارسها المتمثلة فً تنسٌق النشاط االقتصادي واالجتماعً داخل نظام األمم المتحدة 
وتتمثل هذه االنتقادات خاصة فً ضعؾ سلطة المجلس فً التنسٌق وازدواجٌة دوره فً 

جاه الوكاالت المتخصصةالتنسٌق وضعؾ سلطته ت
(1)

. 
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وٌتمثل ازدواج دور المجلس فً التنسٌق فً أنه ٌعمل طبقا للمٌثاق على مستوٌٌن  
ربٌسٌٌن، فهو من ناحٌة ٌعمل كمنسق عام لنشاط وبرامج األمم المتحدة والوكاالت 
المتخصصة فً المجالٌن االقتصادي واالجتماعً وتؽطى وظٌفة المجلس فً هذا المجال 

باإلضافة إلى برنامج عمل األمم المتحدة كمنظمة مستقلة لها ، ام األمم المتحدةكامل نظ
ومن ناحٌة أخرى ٌعمل المجلس  ،برامجها الخاصة فً المجالٌن االقتصادي واالجتماعً

عن مسابل اقتصادٌة واجتماعٌة، تخضع لسٌطرته المباشرة والكاملة وتحتاج  مسبولكجهاز 
 األجهزة والمنظمات األخرى. ألن تنسق بالضرورة مع نشاطات

وهذا الدور المزدوج للتنسٌق ٌشكل مصدرا أساسٌا لعدم قدرة المجلس على أداء 
إضافة إلى أن المجلس كثٌرا ما ٌتجاهل هذه الطبٌعة المزدوجة لدوره  ،عمله على نحو فعال

على نحو ٌثٌر قلق الوكاالت المتخصصة، مما جعل البعض ٌرى وجوب إعفاء المجلس من 
سابل التنسٌق اإلداري التً تنفذ فً نطاق الوكاالت المتخصصة عن طرٌق أجهزتها م

وٌرى البعض األخر ضرورة إعفاء المجلس من العمل كوكالة متخصصة  ،الحاكمة الخاصة
عن قطاع من العمل االقتصادي واالجتماعً وأن ٌتركز عمل المجلس فً تنسٌق  مسبولة

 ال االقتصادي واالجتماعً.برامج أجهزة األمم المتحدة فً المج

ورؼم أن المجلس قد قام بؤدوار هامة بصفته أحد األجهزة الربٌسٌة لألمم المتحدة 
من المٌثاق 55المكلفة بتحقٌق األهداؾ االقتصادٌة المنصوص علٌها فً المادة 

(1)
إال أنه لم  

أهم سلبٌاته ٌقم بالدور المؤمول منه فً التنسٌق والتوجٌه فً المٌدان االقتصادي، ولعل 
إضافة إلى ما سبق وأن تعرضنا إلٌه من انتقادات للمنظومة االقتصادٌة لألمم المتحدة ككل 
فإنه ٌإخذ على المجلس بصفته الرقم األول فً المجال االقتصادي تقرٌبا حتى وإن كان 

تحت إشراؾ الجمعٌة العامة فً عدم إلزام األعضاء بتوصٌاته
(2)

فلٌس للمجلس أن ٌلزم  
بتنفٌذ توصٌاته وهً أهم نقطة ضعؾ فً النظام االقتصادي لألمم المتحدة وٌرجع  الدول

ذلك إلى عدم اهتمام واضعً المٌثاق بالمسابل االقتصادٌة عند وضع المٌثاق وتركٌز كل 
 االهتمام على مسابل األمن الدولً الذي جعلت معه قرارات مجلس األمن ملزمة.

ل النامٌة فً المجلس االقتصادي رؼم أؼلبٌة إضافة إلى عدم التمثٌل العادل للدو
الدول النامٌة فً منظمة األمم المتحدة، وقد حاول المجلس أن ٌستعٌض عن هذا التمثٌل 
بإنشاء اللجان اإلقلٌمٌة لتكون له عونا فً مختلؾ مناطق العالم لإللمام بظروفها ومشاكلها 

اجحة فً معالجة المشاكل االقتصادٌة لٌسهل علٌه اتخاذ السٌاسات واإلجراءات الن
 االقتصادٌة التً تواجهها.

كما لوحظ عدم كفاٌة الموارد لبرامج التعاون االقتصادي فالمجلس ٌضع البرامج فً 
شتى المٌادٌن وخصوصا االقتصادٌة وال ٌوفر لها المواد الالزمة فبرامج المساعدة الفنٌة 

 هداؾ كاملة.مثال لم توفر لها األموال الالزمة وبالتالً لم تحقق أ
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وٌوجد كذلك تداخل فً اختصاصات شتى وكاالت المنظمة ولجانها وإخفاق األمانة 
العامة فً كثٌر من األحٌان فً المساعدة على التوصل إلى أساس لتوافق اآلراء، لذلك 
تناقش نفس القضاٌا لمـرات عدٌدة وال تتضمن الوثابق التً تعد فً هذا الصدد سوى 

وأعربت العدٌد من الدول عن قلقها ، نظر الدول المناقشة فقط مالحظات وآراء ووجهات
فٌما ٌتعلق بفعالٌة هذه الهٌبات ومن بٌن األسباب الربٌسٌة للشكوى تداخل االختصاصات 

 مما ٌإدي إلى تكرار المناقشات وجداول األعمال المطولة وعملٌات التوثٌق الضخمة.

دٌة للهٌبة ووسابلها ظهرت الدعوات ومع هذه االنتقادات الكبٌرة للمنظومة االقتصا
وأجرٌت عدة دراسات  ،إلصالح هذه الهٌاكل لتإدي الدور المنوط بها وتكون أكثر فعالٌة

لإلصالح وترتب على إهمال المسابل االقتصادٌة داخل األمم المتحدة أن استؽلت دول العالم 
وأدى ذلك بالتدرٌج إلى تراكم الثالث أؼلبٌتها إلنشاء أجهزة وفروع ثانوٌة للقٌام بهذه المهمة 

عدد ضخم من األجهزة التً ٌتسم عملها بالبٌروقراطٌة الشدٌدة
(1)

وكل االتجاهات تصب  ،
المنظومة االقتصادٌة لألمم المتحدة الحالٌة للقٌام بالدور االقتصادي  مالبمةفً عدم 

 الجدٌد. دولًالمطلوب من األمم المتحدة فً النظام االقتصادي ال

ناع متزاٌد بؤن إصالح األمم المتحدة ٌتطلب إعادة نظر شاملة فً توزٌع وهناك اقت
بحٌث ٌصبح هناك نوع من  ،السلطات والصالحٌات على أجهزة األمم المتحدة الربٌسٌة

التوازن بٌن السلطات الممنوحة لألجهزة العاملة فً مجال المحافظة على السلم واألمن 
املة فً مجال السلم بمعناه الواسع المتعلق بالشإون الدولٌٌن بمعناه المباشر واألجهزة الع

 االقتصادٌة وؼٌرها.

وللوصول لذلك تعددت اآلراء وقدمت أفكار لعل أهمها ٌتمثل فً منح صالحٌات 
إضافة لتنظٌم إدارتها لتكون أكثر فعالٌة  ،أكبر للهٌبات االقتصادٌة وجعل قراراتها ملزمة

تعدٌل مٌثاق األمم المتحدة وجعله أكثر مساٌرة فً األداء وال ٌكون ذلك إال من خالل 
للظروؾ والواقع الجدٌد لتؤكٌد مفهوم إرساء نظام اقتصادي دولً جدٌد أكثر عدالة وأكثر 

 فعالٌة.

 عـــالمطلب الراب

 اديـاالقتصام ـللنظد ـً جدٌــً دولــار قانونــاء إطــإنش

همت القواعد الجدٌدة التً نظرا للحاجة الملحة لوجود اطار قانونً دولً جدٌد سا 
سبق ذكرها فً اٌجاد فرع جدٌد للقانون الدولً ٌهتم بالتنمٌة رؼم قصر القواعد الجدٌدة 
وعدم فعالٌتها مما اصبحت الحاجة معه ملحة لوجود فرع للقانون الدولً ٌتعلق بالتنمٌة 

 وتدعٌمه ومحاولة تطوٌره وهو ما سنتعرض له فً الثالث فروع التالٌة : 
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 مٌالد القانون الدولً للتنمٌة  :رع االولالف

التنمٌة االقتصادٌة أو  االقتصاديبالنظام لم ٌكن الفكر القانونً إلى وقت قرٌب ٌهتم 
باعتبارها من الموضوعات التً ٌعالجها علم االقتصاد، وهذا األخٌر ال ٌهتم كثٌرا باألسس 

فٌة قٌام التنمٌة وبالمفترضات األساسٌة القانونٌة التً تحكم نشاط التنمٌة وإنما ٌهتم أساسا بكٌ
 لوجودها وبمختلؾ العوامل التً تإثر فٌها.

وبعد مضً فترة طوٌلة على قٌام التنمٌة دون أن تحقق هدفها فً التقرٌب بٌن 
المستوٌات المعٌشٌة بٌن الدول الؽنٌة والدول الفقٌرة، اتجه الفقه إلى القانون للتدخل فً 

ره نشاطا دولٌا واعتبار أن القانون هو أداة فرض االلتزامات على تنظٌم هذا النشاط باعتبا
 مختلؾ األطراؾ فً عملٌة التنمٌة.

والقانون التقلٌدي لم ٌكن ٌهتم بمشاكل التنمٌة وال ٌبحث فً االلتزام القانونً 
بالمساعدة، إال أنه بإنشاء عدة وكاالت للمساعدة فً نطاق التنمٌة سواء بالتموٌل أو الخبرة 

اتخاذ العدٌد من القرارات من المنظمات الدولٌة فً هذه المجاالت وإبرام العدٌد من وب
االتفاقات الثنابٌة والمتعددة األطراؾ للمساعدة فً التنمٌة فقد ولد فرعا جدٌدا من فروع 
القانون الدولً ٌعرؾ بالقانون الدولً للتنمٌة، وٌعبر هذا القانون عن معانً التضامن 

بدأ ٌظهر فً المجتمع الدولً وذلك بالوعً بالمصالح التً تربط بٌن  االجتماعً الذي
البشرٌة والتكامل بٌن مختلؾ أقالٌم العالم فً النطاق االقتصادي وٌهدؾ للقضاء على 

 التخلؾ االقتصادي وحكم النشاط الدولً لمصلحة التنمٌة.

عا دولٌا حادا وعند اتساع الهوة بٌن الدول الؽنٌة والدول الفقٌرة وبدأت تتخذ طاب
وأصبحت التنمٌة االقتصادٌة مشكلة دولٌة، وجدت مجموعة من المبادئ والقواعد من خالل 
المجهودات المستمرة التً بذلت فً النطاق الدولً لدفع عملٌة بناء الدولة وتطوٌرها من 

 خالل المنظمات الدولٌة.

 :وامتدت هذه المجهودات لتتناول جانبٌن ربٌسٌٌن

الثالث ٌتمثل فً إنماء القدر األكبر من الموارد لكً تستفٌد منها دول العالم  الجانب األول:
  .على شكل مساعدات مالٌة وفنٌة

فً االتجاه نحو إعادة الفحص الكامل للنظام القانونً الدولً إلعادة ٌتمثل  :الجانب الثانً
تؤسٌسه على عناصر جدٌدة أكثر عدالة ولكً تستبعد منه اآللٌة الضارة 

لحاجاتها مالبمةول النامٌة وبما ٌجعله أكثر بالد
(1)

. 

وٌهتم القانون الدولً للتنمٌة بتحدٌد القواعد والمبادئ التً تحكم التنمٌة وهً تشمل 
كافة المسابل التً تتصل بتحقٌق التقدم للدول النامٌة وتكافإها مع الدول المتقدمة كالمبادئ 
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لتعاون االقتصادي وبٌن مختلؾ الدول والضوابط التً تتصل بالمساعدة االقتصادٌة وا
والمبادئ التً تحكم العالقات التجارٌة ومشاكل النقد والتموٌل واالستثمارات وحماٌة 

 األموال المستثمرة فً الخارج إلى ؼٌرها من المسابل.

وٌهتم القانون الدولً للتنمٌة
(1)

أٌضا بوضع اإلطار القانونً للمنظمات الدولٌة التً  
التنمٌة وذلك ببٌان القواعد التً تحكم هذه المنظمات وطرٌقة إصدار تعمل فً مجال 

 قراراتها وتنفٌذها وعالقتها بالدول األعضاء وبالمنظمات الدولٌة األخرى.

 عذو فعانيت جهىد االيى انًتحذة  :انفرع انثاَي

ورؼم الجهود التً تبذلها األمم المتحدة فً مجال التنمٌة بقٌت الهوة بٌن الدول  
 إستراتٌجٌةتقدمة والدول النامٌة فً اتساع، ورؼم النجاح النسبً لألمم المتحدة فً شن الم

تحقق فً حقب زمنٌة، نجد أنها لم تنجح فً وضع مٌثاق تللتنمٌة وفً تحدٌد أهداؾ مرحلٌة 
شامل للتنمٌة، وقد حاولت الدول النامٌة مرارا أن تنشا مٌثاقا للتنمٌة وقد بدأ ذلك 

وبحثت تفصٌالت فً مإتمر دول  ،2962صدرت عن مإتمر بلؽراد سنة بالتوصٌات التً 
ولقٌت قبوال هاما فً مإتمر األمم المتحدة للتجارة  ،2967عدم االنحٌاز الذي عقد عام 

العدٌد  وأصدروعقد أول اجتماعاته بجنٌؾ فً نفس السنة  2964والتنمٌة الذي تؤسس عام 
 ٌكل القانون الدولً للتنمٌة.من المبادئ الهامة التً أسهمت فً تشكٌل ه

والمالحظ أن كل تدابٌر التنمٌة أو مواثٌقها قد صدرت بقرارات من الجمعٌة العامة 
لألمم المتحدة، إال أننا نالحظ أن الدول قد حاولت فٌها أن تتخذ القرارات بدون تصوٌت 

رضة حتى ال تضعؾ القرارات نتٌجة لمعارضة بعض الدول، ومن ثم نجد أن الدول المعا
مٌة نالت إستراتٌجٌةكانت تقبل القرارات وتتحفظ على ما ال تإٌده منها، حدث ذلك فً قبول 

 .2974، وكذلك عند إقرار مٌثاق النظام االقتصادي الدولً الجدٌد عام 2969عام 

وهذه التوصٌات الصادرة من الجمعٌة العامة ال تعتبر ملزمة قانونا ورؼم ذلك ال 
ونٌة، وصدور توصٌة بؤؼلبٌة كبٌرة ٌجعلها أقوى من توصٌة صادرة ٌجردها من القٌمة القان

بؤؼلبٌة بسٌطة، والتوصٌة التً تقرها الدول الكبرى لها وزن أكبر من التوصٌة التً 
وتإثر التوصٌات الصادرة من الجمعٌة العامة فً مجال التنمٌة على عملٌات  ،تعارضها

شات الالحقة تجرى فً صؾ التزام السٌاسة صناعة القرار الالحقة فً هذا المجال، فالمناق
ٌظهر بوضوح فً توصٌات  ما التً صنعتها المنظمة عن طرٌق توصٌاتها السابقة وهو

 التنمٌة.

إضافة للتوصٌات تصدر الجمعٌة العامة تصرٌحات، فقد صدرت العدٌد من قواعد 
كاإلعالن  القانون الدولً للتنمٌة فً شكل تصرٌحات أو إعالنات من الجمعٌة العامة،

العالمً لحقوق اإلنسان وإعالن السٌادة الدابمة للدول على مواردها الطبٌعٌة وقد تضمنت 
 هذه اإلعالنات دساتٌر العدٌد من الدول.
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وتلجؤ المنظمة الدولٌة ألسلوب إعداد اتفاقات توافق علٌها الدول األعضاء فٌها 
التً تنشؤ بها القواعد القانونٌة فً النطاق لالستفادة بقوتها الملزمة باعتبارها األداة التقلٌدٌة 

 الدولً.

وصدرت عدة قواعد ومبادئ خاصة بالتنمٌة بهذا الشكل منها اتفاقٌتا الحقوق  
االقتصادٌة واالجتماعٌة والحقوق المدنٌة والسٌاسٌة التً أصدرتهما الجمعٌة العامة لألمم 

 .2966دٌسمبر  26المتحدة فً 

التنمٌة الدولٌة والعقد  وإستراتٌجٌة 2966ٌة الدولً سنة كما صدر إعالن مٌثاق التنم
 الثانً للتنمٌة فً شكل إعالن لم ٌتم التصوٌت علٌه.

لألمم المتحدة التً تنطوي على قواعد العامة والواقع أن كافة قرارات الجمعٌة 
ات سواء اتخذت شكل التوصٌات أو اإلعالن لإللزامقانونٌة لها قٌمة قانونٌة كبٌرة قد تصل 

التصرٌحات أو االتفاقات ذلك أن موافقة أؼلبٌة ضخمة تمثل مختلؾ الدول فً العالم على أو 
 مثل هذه القواعد إنما ٌمثل بحد ذاته قوة قانونٌة كبٌرة، وٌعتبر بمثابة التشرٌع الدولً.

وبالتالً حتى تكون للتنمٌة فعالٌة فً إطار األمم المتحدة ال بد من قانون خاص بها 
ؽة اإللزامٌة لٌضمن احترامها من كافة بدبها وٌحدد أسسها وٌسعى إلعطابها الصٌإطر مبا

بل  نامٌةأعضاء المجتمع الدولً وال تبقى فً إطار الصراع بٌن الدول المتقدمة والدول ال
ها دون ذاخالبد أن تكون منظومة قانونٌة دولٌة ٌحترمها الجمٌع وٌسعى لتؤكٌدها وات

تبٌنها من مختلؾ األطراؾ واالعتقاد بجدٌة بؤنها فً صالح  صراعات وتناقضات فال بد من
الجمٌع 

(1)
. 

فالمسابل االقتصادٌة واالجتماعٌة تتوافر إلى حد كبٌر على مصلحة مشتركة لمختلؾ 
الدول فً معالجتها على النطاق الدولً وال تمس مسابل السٌادة الحساسة وٌترتب على ذلك 

 من شؤنه تطور المجتمع الدولً. أن استمرار التعاون من أجل التنمٌة

 اهًيت وجىد قاَىٌ دوني نهتًُيت  :انفرع انثانث

تظهر أهمٌة القانون الدولً للتنمٌة أنه ما لم تصطبػ السٌاسات الدولٌة التً تجرى  
فً نطاق هذا القانون والتدابٌر التً تتخذ من المنظمات الدولٌة لتحقٌق التنمٌة بالطابع 

إذ أنه سوؾ ٌنقصها طابع  ،كن أن تخدم الؽرض النهابً للتنمٌةالقانونً فإنها ال ٌم
وبالتالً فالقانون الدولً للتنمٌة ٌسعى لقٌام السلم  اإللزاماالستقرار وسوؾ ٌنقصها طابع 

الدولً وتحقٌق المصالح الدولٌة المشتركة التً تعود بالتنمٌة على الدول الؽنٌة والدول 
انون أن ٌستجٌب لمتطلبات الضرورات االجتماعٌة وعلى هذا الق الفقٌرة على حد سواء

وعلٌه أن ٌعبر عنها وٌحتوٌها بالتنظٌم الذي ٌجعل األنظمة تسٌر خاصة وأن المجتمع 
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الدولً أصبح مجتمعا عالمٌا بعد أن اتصلت وحداته وتشابكت مصالحه تشابكا قوٌا بحٌث 
 أصبح التعاون الدولً بٌنها أمرا حتمٌا.

لمفاهٌم االعتراؾ بالدول النامٌة وحقوقها وهو ما ظهر فً ونتج عن تكرٌس هذه ا
العدٌد من القرارات التً سبقت اإلشارة إلٌها واألبرز فً كل ذلك اتفاقٌة قانون البحار وما 

وما تلً هذه االتفاقٌة من مالحق كلها فً  ،نتج عنها من اعتراؾ بحقوق الدول النامٌة
صالح الدول النامٌة

(1) 
بحار وأعماق المحٌطات وبداٌة تكرٌس وضع قانونً كاستؽالل قاع ال

إضافة للتكرٌس السابق من خالل مٌثاق األمم المتحدة فً مواده التً ، جدٌد ملزم للجمٌع
وكان قٌام العدٌد من ، سبق وأن أشرنا إلٌها السٌما الفصلٌن التاسع والعاشر من المٌثاق

إون التنمٌة وصدور العدٌد من االتفاقات الثنابٌة وتخصص العدٌد من الوكاالت فً ش
التوصٌات والقرارات من األمم المتحدة فً هذا المجال أضفى تحدٌدا مناسبا على هذه 

 النصوص ؼٌر أوضاع المجتمع الدولً.

وجعل تحقٌق خدمة البشرٌة من الواجبات األساسٌة الملقاة على عاتق أعضاء 
إذ أن األمم  ،نونٌة لهذه االلتزاماتالمجتمع الدولً ودعم عمل األمم المتحدة الطبٌعة القا

المتحدة ألزمت الدول بالتعاون من أجل التنمٌة المشتركة للبشرٌة متخطٌة فً ذلك الحدود 
بٌنها، والخالفات االقتصادٌة واالجتماعٌة مولٌة االهتمام إلى ضرورة أن توجه التنمٌة إلى 

 دول العالم الثالث كؤشخاص دولٌة تحتاج إلى حماٌة.

أن العدٌد من القرارات التً صدرت عن الجمعٌة العامة فً إطار مساعدات ونجد  
وإنما تتصل  ،كتؾ بالحدٌث عن ضرورة التعاون أو عن واجب تحقٌق التعاونتالتنمٌة ال 

تحت رقم  2970أكتوبر سنة  77مباشرة بواجب التعاون كقرار الجمعٌة العامة الصادر فً 
الدولٌة للتنمٌة الخاصة بالعقد الثانً للتنمٌة ونصت  ةاإلستراتٌجٌ( الذي حدد 75)د   7676
الدول مدفوعة بروح األخوة البناءة والتعاون وتؤسٌسا على الترابط فً »بؤن  هنم 29المادة 

مصالحها واستهدافا لؽرس نظام رشٌد لتقسٌم العمل الدولً وبلورة إلرادتها السٌاسٌة 
وبمناسبة إعالن هذا القرار صرح  ،«اصدوعزمها المشترك على تحقٌق هذه األهداؾ والمق

التً تمت الموافقة علٌها حتى اآلن  قراراتٌمثل أكثر ال»األمٌن العام لألمم المتحدة أنه 
 «.بالنسبة للعمل بٌن األؼنٌاء والفقراء معا من أجل مستقبل كوكبنا

وهكذا تظهر الحاجة إلنشاء إطار قانونً دولً جدٌد للتنمٌة ٌنظم أحكام وقواعد 
لتنمٌة أكثر فعالٌة وٌحاول أن ٌنسق بٌن مختلؾ اآلراء للدول الؽنٌة والفقٌرة فً إطار واحد 
ومصلحة واحدة خالٌة من نظرة الصراعات القدٌمة بٌن شمال وجنوب واالستفادة من ما 
كرسته األمم المتحدة من قرارات فً هذا المجال وجعل هذه القرارات أكثر إلزامٌة وال تبقى 

 ت ال تقدم وال تإخر.مجرد توصٌا

وٌكون كل هذا فً إطار قانونً جدٌد ٌتمثل فً القانون الدولً للتنمٌة ومن هذا الباب 
ظهرت الحاجة لتعدٌل مٌثاق األمم المتحدة كما سبق وإن ذكرنا لٌتكٌؾ مع الواقع الجدٌد 
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 تارٌخ نشؤة 2945شارك فً وضع قواعده سنة توٌحفظ حقوق دول العالم الثالث التً لم 

هٌبة األمم المتحدة التً قررت قواعدها مجموعة محدودة من الدول الؽنٌة والتً أرست 
قواعد تراعً مصالحها فقط ألنها آنذاك لم تكن تعترؾ بدول أخرى ؼٌرها ألن باقً الدول 
كانت خاضعة لسٌطرتها ومستعمرة وبالتالً لم تكن تعتبرها فً مركز قانونً واحد معها بل 

الثانٌة هذا إذا اعتبرتها دول من األصل هً دول من الدرجة
(1)

. 
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 ًــالمبحث الثان

 ةـــق الدولٌـــل المواثٌـــتعدٌ

بعد أن توصلنا إلى فكرة مفادها وجوب تعدٌل مٌثاق األمم المتحدة لٌتالءم مع 
كانت  الوضع الجدٌد وٌكرس النظام االقتصادي الجدٌد الذي ٌكون مالبما لجمٌع الدول فقٌرة

وقبل التطرق لتعدٌل  ،وتدمج فٌه القواعد واألسس الجدٌدة التً سبقت اإلشارة إلٌها أو ؼنٌة،
مٌثاق األمم المتحدة كان لزاما علٌنا توضٌح كٌفٌة تعدٌل المواثٌق الدولٌة باعتبار أن هٌبة 
 األمم المتحدة هً المنظمة الدولٌة األولى حتى ٌتسن لنا معرفة إجراءات وطبٌعة هذا

التعدٌل
(1)

 : مطالب كالتالً ثالثة وسنشرح كل ذلك فً ،

 الطبٌعة القانونٌة للمواثٌق الدولٌة :المطلب األول

 طرق تعدٌل المواثٌق الدولٌةالثانً:المطلب 
 تعدٌل مٌثاق األمم المتحدةالثالث: المطلب

 المطلب األول

 ةـــق الدولٌــة للمواثٌـــة القانونٌــالطبٌع

الدولٌة كٌان حدٌث الوالدة منفصل عن مفهوم الدولة ٌحكمه مٌثاق تعتبر المنظمات  
 الثالث مإسس وله قٌمة قانونٌة خاصة تختلؾ عن مفهوم الدولة وهو ما سنراه فً الفروع

  :التالٌة

 َشأة انًُظًاث انذونيت  :انفرع االول

ٌطلق تنشؤ المنظمات الدولٌة نتٌجة توافق إرادات مجموعة دول فً اتفاقٌة جماعٌة  
علٌها ؼالبا اسم )مٌثاق( حٌث ٌحدد فً هذه االتفاقٌة أهداؾ ومبادئ المنظمة وسلطاتها 
واختصاص أجهزتها وموظفٌها وعالقاتها الخارجٌة، وٌبدأ نفاذ المٌثاق بعد التصدٌق علٌه 

ً ــوتبدأ المنظمة نشاطها كشخص قانونً ٌتمتع بؤهلٌة األداء القانونٌة فً المجتمع الدول
ن المواثٌق الدولٌة هً من صنع بشري وأنها تحكم عمل منظمة تعمل فً بٌبة ونظرا أل

تتمٌز بسرعة واستمرار التطورات فٌها، فقد أصبح ٌستلزم ضرورة مساٌرة نصوص 
نظرا لذلك فإن  ،المواثٌق لتلك التطورات حتى ال ٌنشؤ االنفصال بٌن النص والواقع العملً

شؤن المعاهدات لعملٌات التفسٌر والتعدٌل بصورها  هذه المواثٌق البد أن تخضع شؤنها فً
المختلفة، وبالتالً وقبل اللجوء لمعرفة وسابل وطرق تفسٌر وتعدٌل المواثٌق الدولٌة البد 
من معرفة الطبٌعة القانونٌة لهذه المواثٌق هذا الموضوع الذي كثر الحدٌث عنه بٌن من 

 ٌراها معاهدة وبٌن من ٌراها دستور.
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 انًيثاق انًؤسس نهًُظًت انذونيت  :يانفرع انثاَ

وفً هذا المجال ٌرى البعض أن المٌثاق المنشا لمنظمة دولٌة أو إقلٌمٌة هو معاهدة 
جماعٌة ذات صبؽة تشرٌعٌة ٌخضع لكل األحكام الخاصة بصحة المعاهدات من حٌث 

التً  الشكل والموضوع إال أنه معاهدة من نوع خاص بسبب تعدد أطرافها وطبٌعة العالقات
تنظمها والهٌكل التنظٌمً الذي ٌنشؤ عنها، وٌرى هذا الفرٌق أن المٌثاق المنشا للمنظمة 
الدولٌة ال ٌمكن أن ٌكون دستورا رؼم اتسامه بسمات تنظٌمٌة إذ ال ٌجوز استعمال لفظة 

دستور إال فً القانون الداخلً ألن القانون الدولً ال ٌمكن أن ٌكون دستورا
(1)

. 

خر أن مٌثاق المنظمة الدولٌة ٌعد قسما ثالثا من أقسام المعاهدات وٌرى البعض اآل
أي أنه لٌس بمعاهدة شارعه وال بمعاهدة عقدٌة، وإنما له صفة الدستور وٌنبؽً تفسٌره على 

ة دستور هو أساس تنظٌمها ولٌس هناك مانع اسٌلكل جماعة سٌبسبب أن هذا األساس وذلك 
ة، ومضمون ـة دولٌـا منظمـدة، التً تنشـلمعاهؾ اـمن استعارة تعبٌر الدستور لوص

المٌثاق المنشا لمنظمة دولٌة ٌبرر هذه االستعارة فهو ٌشمل مسابل تتعلق بالعضوٌة 
والتصوٌت واألجهزة المكونة للمنظمة واختصاصات كل منها، وقد تختلؾ المعاهدات 

ها تحدد العالقة المنشبة فً النصوص ولكنها جمٌعا تشترك فً مالمح واحدة تتلخص فً أن
 بٌن المنظمة وبٌن الدول األعضاء وتخلق أجهزة معٌنة توزع بٌنها االختصاصات.

وهناك من ٌطلق على مٌثاق المنظمة الدولٌة وصؾ المعاهدة الدستور، وٌرى أن 
ن فرضت علٌها االمعاهدة الدستور ال تمس الشخصٌة القانونٌة للدولة العضو من حٌث هً و

لك أثره فً جوانب قانونٌة كثٌرة كتنقٌح المعاهدة حٌث تظل الدول بعض االلتزامات ولذ
األعضاء وحدها هً صاحبة الحق فً تنقٌح المعاهدة المنشبة للمنظمة، ؼٌر أن تقرٌر 
الصفة المزدوجة للمٌثاق المنشا لمنظمة دولٌة ٌحتاج لتقدٌم خطوة أخرى فالمٌثاق من حٌث 

ً ظله هو معاهدة ذات صبؽة تشرٌعٌة متعددة الشكل وحقوق والتزامات الدول األعضاء ف
األطراؾ وهو من حٌث الهدؾ الذي ٌسعى إلى تحقٌقه والطابع اإلنشابً الذي اكتسبه 
بإنشاء المنظمة وتحدٌد شروط االنتساب إلٌها وتنظٌم أجهزتها واختصاصاتها وقواعد 

إجراءاتها هو قرٌب الشبه بالدستور فً المجتمعات الوطنٌة
(2)

. 

 انقيًت انقاَىَيت نًيثاق انًُظًت انذونيت  :نثانثانفرع ا

وقد وردت تحفظات على وصؾ المٌثاق بالمعاهدة وعلى وصفه بالدستور، فإذا كان 
المٌثاق كمعاهدة ٌخضع ألحكام المعاهدات فإنه معاهدة من نوع خاص ال تقبل التحفظات 

المعتادة لتفسٌر عموما كؽٌرها من المعاهدات الشارعة الجماعٌة وال تفسر بالطرق 
المعاهدات وال ٌجوز تعدٌلها ببعض الوسابل والقواعد التً تجوز فً شؤن ؼٌرها من 
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المعاهدات الثنابٌة والجماعٌة، فالمعاهدات المنشبة لمنظمات دولٌة مثل األمم المتحدة عادة 
د ما ٌراعى فً إنشابها قواعد تختلؾ إلى حد كبٌر عن المعاهدات الجماعٌة التً تنشا مجر

طابع العالقات تعاقدٌة، كما تختلؾ إلى حد كبٌر عن المعاهدات المنشبة لمنظمات ؼٌر ذات 
 سٌاسً كمنظمة الصحة العالمٌة.ال

ن شابه المٌثاق الدساتٌر الوطنٌة فً بعض الوجوه فهو ٌخالفها فً الكثٌر اكما أنه و
التطبٌق والتنفٌذ  فالمٌثاق من حٌث المجال الجؽرافً ومن حٌث األهداؾ والمبادئ ووسابل

كما أن المٌثاق ٌعلو الدستور كما ٌعلو المعاهدة فً سلم القواعد  ،لٌس مثٌال للدستور
القانونٌة، وإذا كانت المواثٌق الدولٌة تقترب من الدساتٌر الوطنٌة وتفارق أحكام المعاهدات 

مٌع أعضاء قاعدة األؼلبٌة فً التعدٌل، فالدستور الوطنً ٌطبق بالنسبة لج إتباعفً صدد 
الجماعة الوطنٌة سواء فً ذلك من وافقوا على التعدٌل أو من لم ٌوافقوا على عكس الحال 
عندما ٌرفض بعض أعضاء المنظمة الدولٌة قبول التعدٌل إذ لهم حٌنبذ حق االنسحاب من 
المنظمة إذا رأوا فً التعدٌل ما ٌبرر ذلك، تؤسٌسا على ما سبق ٌصبح من الخطؤ أن نطبق 

مواثٌق الدولٌة كمٌثاق األمم المتحدة أحكام المعاهدات الدولٌة فً التفسٌر والتحفظ على ال
بصفة عامة، كذلك من الخطؤ أن نقٌس فً هذه المواثٌق على أحكام التطبٌق والتعدٌل فً 

 الدساتٌر الوطنٌة.

 ًــالمطلب الثان

ةــق الدولٌــل المواثٌــرق تعدٌـــط
(1) 

ق ندنيدددددددد قوذمددددددددذ ق  دددددددددق دددددددد قق  سدددددددد   ققتعددددددددذيق الد ليدددددددد ق اذ ايدددددددد ق  ددددددددز

ق:ل قمليلالثقفز عقكسنتعزضقاهقفيق

 انتحفظ  : نفرع االولا

ٌصعب أخذ القٌاس فً صدد المواثٌق الدولٌة على أحكام التفسٌر والتعدٌل فً 
المعاهدات والدساتٌر الوطنٌة إال أنه ٌمكن حصر أهم طرق تعدٌل المواثٌق الدولٌة فً قبول 

رة ناجمة عن الرؼبة فً انتشار المعاهدات الجماعٌة وانضمام الدول التحفظات وهذه الفك
ذه المعاهدات ــإلٌها بإباحة التحفظات التً تقترن بالتوقٌع أو التصدٌق أو االنضمام إلى ه

وإذا كان التحفظ جابزا فً المعاهدات المتعددة األطراؾ ؼٌر المنشبة لمنظمات دولٌة فإن 
ة، حٌث صعوبة ـات دولٌـــت الجماعٌة المنشبة لمنظماألمر ٌختلؾ فً صدد المعاهدا

التوفٌق بٌن وحدة المعاهدة وتحقٌق أؼراض المنظمة على الصعٌد اإلقلٌمً أو الدولً وبٌن 
أو التعدٌل الطارئ علٌها باسم قبول التصدٌقات ودخول المعاهدة )المرونة الالزمة فً 

لسٌاسٌة المتعددة والرؼبات الجامحة فً التحفظ( حٌز النفاذ، هذا فضال عن أن االعتبارات ا
إبداء التحفظات لحماٌة مختلؾ المصالح المتضاربة تجعل التحفظات التً تتعدى الجوانب 

 الفنٌة البحتة أو تلك التً تتعلق بكٌان المنظمة وإطار التعاون فٌها مستحٌلة وؼٌر جابزة.
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ال ٌتفق وتحقٌق المساواة  والواقع أن قبول إجراء التحفظات بالنسبة للمواثٌق الدولٌة
إذ ال ٌعقل أن ٌخضع هإالء األعضاء لقواعد مختلفة فً ، بٌن الدول أعضاء المنظمة الدولٌة

ثم أن التحفظات تعوق ما جرى علٌه العمل فً شؤن  ،تنظٌم نشاط وتحدٌد أهداؾ المنظمة
اثٌق الدولٌة فً هذا قٌام المنظمة بتعدٌل دستورها أو تفسٌره، والقاعدة التقلٌدٌة بالنسبة للمو

قبول  منعالصدد هً قاعدة اإلجماع التً جرى علٌها العمل فً عهد عصبة األمم والتً ت
التحفظات بؽٌر موافقة جمٌع الدول األطراؾ فً المعاهدة ؼٌر أن معظم المنظمات الدولٌة 

ءت رفضت هذه القاعدة والسٌما بالنسبة للمعاهدات ذات الطابع االجتماعً واإلنسانً وجا
لقانون المعاهدات لتضع قٌدا خاصا بقبول التحفظات فً المعاهدات المنشبة  فٌٌنااتفاقٌة 

لمنظمات دولٌة تمثل فً أن الجهة المختصة بقبول التحفظات والنظر فٌه باعتباره ال 
ٌتعارض مع األحكام األساسٌة للمٌثاق الدولً أو موضوعه وأؼراض المإتمر أو الهٌبة 

المعاهدة األصلٌة وتقدٌر عدد التصدٌقات التً تنفذ المعاهدة على أثر التً قامت بإنشاء 
إٌداعها أو الفرع المختص من فروع المنظمة بؤعمالها التشرٌعٌة وتفسٌر نصوص مٌثاقها 
وإجراء التعدٌالت فٌه ما لم تنص المعاهدة على عدم جواز التحفظات عامة أو بالنسبة 

ثاق على النص الصرٌح بإجازة التحفظات لبعض نصوصها وٌرى البعض أن صمت المٌ
بول تحفظ ماقٌتطلب إجماع الدول األطراؾ فً المعاهدة على 

(1)
. 

 انالحقت واالتفاقاث انتفسير :انفرع انثاَي

التفسٌر كوسٌلة لتعدٌل المواثٌق الدولٌة وهو مسؤلة تفرضها الضرورة والمنطق  ٌعد 
الجتماعٌة والسٌاسٌة واقتصار نصوص وذلك فً ضوء تؽٌر الظروؾ واألحول فً الحٌاة ا

هذه المواثٌق بصفة عامة على المبادئ العامة دون التفاصٌل، وكتابتها ؼالبا بعدة لؽات لها 
قوة رسمٌة واحدة مما ٌإدي إلى منازعات كبٌرة حول المعنى الحقٌقً للنصوص، وهنا 

ام بٌن النصوص تؤتً عملٌة التفسٌر كضرورة لمساٌرة الظروؾ المتؽٌرة وتحقٌق االنسج
 والواقع العملً وإلزالة الؽموض واللبس وتحدٌد معنى النصوص ونطاق تطبٌقها.

تمثل فً اللجوء والبحث عن مقاصد توتتنوع طرق التفسٌر من طرٌقة شخصٌة 
الدول األطراؾ عند التعاقد، وكذا فً النظر لألعمال التحضٌرٌة السابقة إلقرار المٌثاق من 

ت متتالٌة، إضافة للطرٌقة النصٌة وتتمثل فً االستهداء بقواعد محاضر جلسات ومشـروعا
التفسٌر فً القانون الداخلً والبحث عن مدلول النص من خالل النص ذاته أو فً عالقته 

 بالنصوص األخرى للمعاهدة وذلك بهدؾ التضٌٌق ما أمكن من تفسٌر النصوص.

إطار الوسط االجتماعً هناك طرٌقة التفسٌر الوظٌفً وتتمثل فً تفسٌر النص فً 
والسٌاسً الذي ٌعمل فٌه وهً طرٌقة مثلى فً تفسٌر المواثٌق الدولٌة بما ٌمكنها من تحقٌق 
وظابفها وأؼراضها فمن مزاٌاها االعتراؾ للمنظمة الدولٌة بحقوق لم ترد بالمعاهدة المنشبة 

الصالحٌة فً لها وذلك عن طرٌق اتخاذ قرارات باألؼلبٌة فً أجهزتها السٌاسٌة صاحبة 
التفسٌر والتطبٌق العملً ألحكام المٌثاق وذلك بقصد التوفٌق بٌن النصوص وحقابق الحٌاة 
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الدولٌة المتؽٌرة، وقد ٌترتب على هذه الطرٌقة ما قد ٌؽنً عن كل تعدٌل رسمً للمٌثاق 
وذلك عن طرٌق إعمال بعض األحكام والنصوص وتنقٌحها أو استكمالها بإضافة أحكام 

دٌدة فً صورة قرارات بما ٌسمى تفسٌرا وظٌفٌا للمٌثاق خاصة إذا كانت ومبادئ ج
نصوص هذا المٌثاق عامة أو كانت وسابل تعدٌله وإعادة النظر فٌه مستحٌلة أو صعبة 

ورؼم مزاٌا الطرٌقة الوظٌفٌة فقد انحازت اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات  ،ألسباب سٌاسٌة
والطرٌقة  /أ، ب، ج(32ة )المادة ـامة بالطرٌقة النصٌإلى األخذ فً تفسٌر المعاهدات ع

 دون أن تتؤثر بالتفسٌر الموضوعً أو الوظٌفً.، (37/د، المادة 32الشخصٌة )المادة 

وٌرى البعض أن تفسٌر مٌثاق المنظمة الدولٌة 
(1)

ٌخضع لقاعدة وجوب اتفاق الدول  
المٌثاق وذلك عند عدم  المتعاقدة باإلجماع على تحدٌد مدلول النص وما قصده واضعو

وهناك مبادئ ٌجب احترامها ولعل أهمها حق المنظمة الدولٌة طبقا  ،النص على خالؾ ذلك
للعرؾ الدولً فً تفسٌر مٌثاقها فً حدود ما ٌسمى بالسلطات الضمنٌة أو المضمرة على 

نظمة أساس أن المٌثاق ٌحدد أهداؾ المنظمة ومبادبها بطرٌقة عامة دون أن ٌعدد سلطات الم
على سبٌل الحصر، كذلك وجوب تفسٌر مٌثاق المنظمة تفسٌرا ضٌقا على أساس أن المٌثاق 

ام، وهو السٌادة المطلقة ـواستثناء ٌرد على األصل الع من سٌادة الدولة، ومن ثم فهو قٌدٌحد 
 وحدٌثا لم ٌعد التفسٌر الضٌق مبدأ عام فً تفسٌر المواثٌق الدولٌة. ،للدولة

عالٌة المنظمة الدولٌة كؤفضل القواعد التً ٌمكن أن ٌهتدي بها فً وتعٌٌن قاعدة ف
فهذه المواثٌق ذات طبٌعة مزدوجة، فهً بجانب كونها ، تفسٌر مواثٌق المنظمات الدولٌة

، فإنها تنشا فً الوقت نفسه منظمة دولٌة وتحدد اتمعاهدة تخضع لألحكام العامة للمعاهد
هذا المبدأ ٌتطابق مع التفسٌر الوظٌفًبناءها الهٌكلً واختصاصات أجهزتها و

(2)
. 

أما عن الجهة المختصة بالتفسٌر فاألصل فً المعاهدات أن تقوم الدول التً أنشؤتها 
باالتفاق على تحدٌد معناها، وهو ما ٌعرؾ بالتفسٌر الرسمً، إال أن األمر ٌختلؾ بالنسبة 

مجموعة الدول األعضاء حول  لتفسٌر المٌثاق المنشا للمنظمة الدولٌة، حٌث ٌتعذر التقاء
تفسٌر واحد للنص الؽامض ولذلك ٌندر وجود تفسٌرات رسمٌة لمٌثاق المنظمة الدولٌة 

فقد ٌجري التفسٌر  ،وعادة ما ٌتم تفسٌر المٌثاق بواسطة هٌبات أخرى ؼٌر الدول األعضاء
ادة بواسطة فروع أو لجان المنظمة الدولٌة أو عن طرٌق مإتمر ٌعقد لذلك الؽرض )الم

 أو بواسطة هٌبة تحكٌم أو محكمة دولٌة. (من مٌثاق األمم المتحدة 209

ما عن اآلثار القانونٌة للتفسٌر فٌمكن التمٌٌز بٌن رأٌٌن األول ٌرى أنه فً ؼٌبة أ
وفً ؼٌبة محكمة مختصة بإبداء الرأي  ،نص صرٌح أو معٌار قانونً واضح للتطبٌق

د العرؾ الدولً فً التفسٌر أو قٌام لجان مإقتة االستشاري فً هذا الصدد، أو تطبٌق قواع
ذلك تلعب االعتبارات السٌاسٌة دورها فً تطبٌق وتفسٌر كل تتولى هذه المهمة، فً ؼٌبة 

المٌثاق بقصد إٌجاد التنسٌق بٌن النصوص وبٌن حقابق الحٌاة الدولٌة المتؽٌرة، بحٌث ٌمكن 
وهناك رأي ٌرى أن  ،أكثر أو أقل أهمٌةأن ٌوجد فً التفسٌر وسٌلة لتعدٌل المٌثاق بطرٌقة 
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تعدٌل المٌثاق عن طرٌق ما تنتهجه األؼلبٌة داخل أجهزة المنظمة من وسابل التفسٌر 
أو تعطٌل عمل بعض األجهزة وإنشاء أخرى جدٌدة وؼٌر ذلك مما ٌسمى  ،والتطبٌق للمٌثاق

ا مرونة النصوص بالتعدٌل الفعلً للمٌثاق، إنما هو وسٌلة إلجراء تعدٌالت قد تسمح به
األصلٌة فً المٌثاق ولكنها ال تقٌد أو تلزم الدول األعضاء التً ال توافق علٌها أو ترفض 
العمل بها، حٌث ال ٌجرى هذا التعدٌل مجرى العرؾ فً العمل الدولً، وال تكون له أهمٌته 

اس نص ومن ثم ال ٌعتد فً تعدٌل المٌثاق إال بوسابل التعدٌل الرسمٌة على أس ،القاعدٌة
صرٌح أو على أساس إنشاء اتفاق جدٌد الحق بٌن جمٌع أو بعض الدول األعضاء فً 

 المنظمة على ضوء القواعد العرفٌة المستقرة فً القانون الدولً.

ونظرا ألن المٌثاق تعبٌر ، وكطرٌقة للتعدٌل أٌضا االتفاقات الالحقة أو التكمٌلٌة
لتعبٌر الصرٌح عن اإلرادة ٌمكن تعدٌله أو صرٌح عن إرادة األطراؾ المتعاقدة فإن هذا ا

إنهاإه بإنشاء اتفاقٌة جدٌدة بٌن جمٌع الدول األعضاء، لكن إذا لم ٌحز االتفاق الالحق 
موافقة جمٌع الدول األعضاء فً المعاهدة األصلٌة فإن اآلثار القانونٌة لهذا التعدٌل تكون 

اق السابق مع االتفاق الالحق أو فٌما محل مناقشة سواء فٌما ٌتعلق بعدم تعارض أحكام االتف
ٌتعلق بإمكان قٌام قطاعٌن قانونٌٌن منفصلٌن وإن لم ٌتعارضا، وفً حالة ما تكون المعاهدة 
األصلٌة منشبة لمنظمة دولٌة تملك شخصٌة دولٌة وتتمتع بإرادة ذاتٌة تتٌح لها اتخاذ 

أو إجراء تعدٌل فً المٌثاق القرارات باألؼلبٌة للموافقة على إنشاء االتفاقٌات الالحقة 
ن أمكن نظرٌا ؼٌر مالبم ااألصلً عن طرٌق إنشابها ٌصبح األمر من الناحٌة العملٌة و

لطبٌعة المٌثاق الدستورٌة وتوزع األعمال والنشاطات داخل المنظمة الدولٌة بٌن مجموعتٌن 
بعض  متناقضتٌن من الدول األعضاء )وجود أعضاء جدد فً االتفاق الالحق إلى جانب

 األعضاء األصلٌٌن فً االتفاق السابق(.

القول أن إنشاء االتفاقٌات الالحقة لٌس من طبٌعة المواثٌق الدولٌة، ما لم  مكنلذلك ٌ
ٌنص المٌثاق على ذلك أو كانت االتفاقٌة الالحقة تتفق والمبادئ األساسٌة التً تعبر عن 

موضوع وأؼراض المٌثاق
(1)

. 

نص صرٌح وذلك بؤن ٌنص فً المٌثاق صراحة إلى وقد ٌكون التعدٌل على أساس 
 إجراءات وقواعد التعدٌل الرسمً بما ٌسمح بإجراء هذا التعدٌل.

 تعدٌل المواثٌق الدولٌة  ثارآوقواعد  :الفرع الثالث

عن قواعد التعدٌل فتتفق المواثٌق الدولٌة فً النص على شروط وإجراءات  أما 
فمن المواثٌق  ،حٌث القاعدة المتبعة إلجراء التعدٌل التعدٌل لكنها تتفاوت فٌما بٌنها من

الدولٌة ما ٌكتفً باشتراط موافقة أؼلبٌة الثلثٌن إلجراء التعدٌل على أن ٌكون من حق الدول 
للقواعد العامة التً تقضً  إعماالم توافق علٌه االنسحاب من المنظمة، وذلك لالتً 

طراؾ، ومنها ما أخذ بقاعدتً اإلجماع بضرورة الموافقة على أحكام المعاهدة من كل األ
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واألؼلبٌة معا فٌشترط اإلجماع فً تعدٌل بعض النصوص ذات األهمٌة بٌنما ٌكتفً 
باألؼلبٌة فً تعدٌل باقً النصوص، )صندوق النقد الدولً(

(1)
ومن المواثٌق ما أخذ بقاعدة ، 

 تختلؾ بٌن اإلجماع واألؼلبٌة كمنظمة األمم المتحدة.

لمترتبة على التعدٌل من حٌث التزامات الدول األعضاء وتوزٌع أما اآلثار ا 
النشاطات فً المنظمة فال ٌثار الموضوع إذا تم التعدٌل بناء على مبدأ الموافقة، وٌثار 
التساإل حول التعدٌل باألؼلبٌة وتعالج بعض المواثٌق هذه الحالة عن طرٌق السماح للدول 

ظمة، وتذهب مواثٌق أخرى إلى طرد الدول التً ال التً رفضت التعدٌل باالنسحاب من المن
توافق على التعدٌل، وعادة ال ٌوجد نص صرٌح على إجازة االنسحاب فً المواثٌق الدولٌة 
حتى ال ٌشجع األعضاء على ذلك، وعادة تفضل المواثٌق الدولٌة االكتفاء بوضع تفسٌر 

 راحة على ذلك.متفق علٌه من شؤنه إجازة االنسحاب من المنظمة دون النص ص

 الثـــالمطلب الث

 دةـــم المتحـاق األمـــل مٌثـــتعدٌ

مزتبطق اتعذم ق لضلدنق اليث قق تحكلهققد وذقالتعذم ق نه ققد وذقو   ق  خزىق نصدصق

قكل قمليق:خ ص ق سنت زقق ايهقفيقلالل قفز عق

  دةـــم المتحـاألم ييثاقيضًىٌ  :انفرع االولق

 رة مادةــة من تسعة عشر فصال تتضمن مابة وإحدى عشٌتكون مٌثاق األمم المتحد
ودٌباجة تشٌر إلى البواعث التً دفعت إلى قٌام المنظمة الدولٌة وإلى بعض المبادئ التً 
تستند إلٌها فً عملها، وٌحدد شكل ومضمون المٌثاق طبٌعته القانونٌة وهً طبٌعة مزدوجة 

فالمٌثاق من حٌث  .تورٌة من ناحٌة أخرىفهو معاهدة دولٌة جماعٌة من ناحٌة وذو قٌمة دس

خصابصه الشكلٌة معاهدة دولٌة جماعٌة ومن ثم تسري علٌه معظم القواعد الخاصة 
بالمعاهدات، من حٌث شروط صحة االنعقاد واآلثار القانونٌة وحاالت االنقضاء، ومن أهم 

ترتب على ذلك هذه القواعد قدسٌة االتفاقات الدولٌة أي أن العقد شرٌعة المتعاقدٌن وٌ
(2)

: 

أن المٌثاق معاهدة ٌرجع أساس االلتزام بها إلى إرادة الدول األعضاء التً عبرت  -
 عنها بالتوقٌع أو التصدٌق.

ٌضم المٌثاق مجموع دول ذات سٌادة بوصفها أشخاصا قانونٌة دولٌة ومن ثم ال  -
 ٌمكن أن ٌضم أفرادا أو أمما.

                                                           
 .790 .ص، )المرجع السابق(، الجنيمي، الوجيز في التنظيم الدولي، النظرية العامةمحمد طمعت  (1)
 76ص. ، 7007/7008 القاىرة نيضة العربية،رجب عبد المنعم متولي، الوجيز في قانون المنظمات الدولية، دار ال (2)



736 

 

بتفسٌر المعاهدات وتعدٌلها إال أنه مع ذلك تسري على المٌثاق معظم القواعد المتعلقة  -
ال ٌنبؽً أن تطبق على المٌثاق أحكام المعاهدات الدولٌة عامة، وذلك لكونه معاهدة 

 من نوع خاص.

والمٌثاق ذو قٌمة دستورٌة، أي ال ٌكتفً بترتٌب التزامات فً مواجهة األطراؾ 
ه من المإسسات والقواعد وإنما ٌحقق تنظٌما للمجتمع الدولً الذي ٌنشبه أي ٌنشا فٌ

المنظمة لعملها ما ٌجعله أشبه بالدستور الداخلً للدولة، تلعب هذه القٌمة الدستورٌة للمٌثاق 
دورا حاسما فً تحدٌد عالقته بالمعاهدات الدولٌة، حٌث ٌسمو فً قٌمته القانونٌة على بقٌة 

ء فحسب، وإنما هو فً المعاهدات الدولٌة إذ أنه ال ٌعتبر مجرد اتفاق بٌن الدول األعضا
الحقٌقة قانون أساسً للمجتمع الدولً بؤسره، ومن ثم فله أولوٌة فً التطبٌق على ما عداه 

إال أنه إذا كان لمٌثاق األمم المتحدة قٌمة ، من المٌثاق( 203من معاهدات أخرى )المادة 

التعدٌل فً قٌس فً صدده على أحكام التطبٌق وندستورٌة فإنه من الخطؤ فً ذات الوقت أن 
الدساتٌر الوطنٌة، فمثال الدستور الوطنً المعدل ٌطبق بالنسبة لجمٌع أعضاء الجمعٌة 

وعلى العكس من ذلك نرى  ،الوطنٌة سواء فً ذلك من وافقوا على التعدٌل أو من لم ٌوافقوا
أنه من حق بعض أعضاء األمم المتحدة رفض قبول تعدٌل المٌثاق، كما ٌحق لهم االنسحاب 

 فً التعدٌل ما ٌبرر ذلك. ارأوإذا منها 

 دةـــم المتحـاألممٌثاق لتعدٌل  مةالعا قواعدال :الفرع الثانً

أما عن طرق تعدٌل مٌثاق األمم المتحدة فقد جاء فً المٌثاق كما انبثق عن مإتمر  
، لٌمثل نوعا من حلول الوساطة فٌما بٌن دول ذات أنظمة 2945نسٌسكو سنة اسان فر

ة ودرجات من القوة مختلفة وهو ما انعكس فً وضع سلطات ووظابؾ ومصالح متباٌن
كثٌرة للمنظمة الدولٌة فً عبارات عامة على أمل أن تفسر فً ضوء المستقبل والمواقؾ 

باإلضافة إلى ذلك فإن واضعً المٌثاق أنفسهم قد اعترفوا بؤنه أداة من صنع  ،المحددة
ه تنطوي على مرونة كافٌة للتطور من أجل بمعنى أن أحكام ،اإلنسان أكثر من أداة مثلى

وٌعنً ذلك فً المحل األول أن مٌثاق األمم المتحدة شؤنه فً  ،التكٌؾ مع الظروؾ المتؽٌرة
ذلك شؤن بقٌة المواثٌق المنشبة لمنظمات دولٌة وإقلٌمٌة لٌس بمنؤى عن التعدٌل فً جمٌع 

 صوره وأشكاله.

متحدة فال ٌحق ألي دولة عضو إبداء وقبول التحفظات مرفوضة فً مٌثاق األمم ال
تحفظات على المٌثاق لدى انضمامها لألمم المتحدة، وصمت المٌثاق على النص الصرٌح 
بإجازة التحفظات ٌعنً ضرورة إجماع جمٌع الدول األعضاء على قبول التحفظ، وإذا 

مٌثاق تذرعت إحدى الدول بفكرة السٌادة الوطنٌة لتدعى مشروعٌة تحفظ ما تبدٌه حول ال
فإنه ال ٌجوز بؤي حال االحتجاج به فً مواجهة األمم المتحدة إذ لٌس من المنطقً أن 

 هكما ان ،تخضع الدول األعضاء لقواعد مختلفة فً تنظٌم نشاط وتحدٌد أهداؾ األمم المتحدة
من ؼٌر الواقعً والمنطقً فً ذات الوقت أن تخٌر الدول النامٌة بٌن البقاء خارج األمم 

وبٌن االنضمام إلٌها مهما بدت ناقصة فً ضوء عدم إمكانٌة إبداء أي تحفظ حول المتحدة 
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هذا ٌتطلب ضمنا إعادة النظر فً المٌثاق وتعدٌله بهدؾ إعطاء الفرصة لهذه  إنالمٌثاق، 
 صوتها من خالل دمقرطة الحٌاة الدولٌة. إلسماعالدول 

ز ربٌسً له سلطة التفسٌر أما عن التفسٌر فإن مٌثاق األمم المتحدة لم ٌنص على جها
وذلك ألن األمم المتحدة منظمة دولٌة لها طبٌعة خاصة كما أنها لٌست حكومة عالمٌة وأمام 
ذلك فقد اتفق فً سان فرانسٌسكو على أن كل جهاز فً األمم المتحدة له أن ٌفسر 

وما ٌتعلق به من واقع تطبٌقه لنصوص المٌثاق هاختصاصات
(1)

. 

نسٌسكو اٌذكر فً المٌثاق إلى أي مدى تحكم وثابق سان فر وعلى الرؼم من أنه لم
تفسٌر المٌثـاق فإننا نجد قٌمة كبٌرة لهذه الوثابق فً تفسٌر المٌثاق وٌإخذ على تفسٌر 

 المٌثاق بهـذا الشكل ما ٌلً: 

عدم ضمان التجانس فً التفسٌر بخصوص المسابل التً تدخل فً نطاق اختصاص  -
نظمة، فقد نجد مثال تفسٌر مجلس األمن بصدد مسؤلة أكثر من جهاز من أجهزة الم

العضوٌة ٌختلؾ عن تفسٌر الجمعٌة العامة فً هذا الصدد بل قد ٌكون ألي عضو 
 من أعضاء المنظمة الدولٌة تفسٌر مخالؾ لتفسٌر الجهازٌن.

عدم ضمان استرشاد األعضاء بتفسٌرات األجهزة المختلفة من حٌث أن التفسٌرات  -
 لزام.لٌس لها صفة اإل

ممارسة الدول لحقها السٌادي فً تفسٌر نصوص المٌثاق كل على حسب ما تمٌله  -
 علٌها مصالحها الخاصة.

ورؼم ذلك فقد لعب التفسٌر دورا هاما فً تطوٌر نظام األمم المتحدة من ذلك أنه قد 
توسع فً تفسٌر المواد التً تعالج اختصاص الجمعٌة العامة على نحو سمح لها بالقٌام 

إولٌات تتعلق بالسلم واألمن الدولٌٌن وهً أصال مسإولٌات من صمٌم اختصاص بمس
، ومن ناحٌة أخرى فسر 2952مجلس األمن مثال ذلك قرار االتحاد من أجل السالم سنة 

امتناع الدول الدابمة بمجلس األمن عن التصوٌت بؤنه لٌس ممارسة لحق الفٌتو، ؼٌر أنه 
باألمم المتحدة عن طرٌق التفسٌر قد درج بصورة  ٌجب األخذ فً االعتبار أن التطور

محدودة بعض الشًء ألنه حٌن ٌتم فً حدود دستورٌة معٌنة تحدها نصوص المٌثاق 
ذاتها

(2)
. 

وٌعتبر عدم التطبٌق من الناحٌة الواقعٌة نوعا من اإللؽاء وأن كان لٌس كذلك من 
فً المٌثاق وهذا بدوره ٌستلزم الناحٌة القانونٌة، ألن اإللؽاء ٌستلزم إجراء تعدٌل رسمً 

موافقة الدول الخمس الكبرى، وهو ما أثبت الواقع أنه نادر الوقوع، وعادة ما ٌرجع السبب 
فً عدم التطبٌق إلى أن نصا أو جزء من النص قد أصبح ال محل له أو أن تعدٌله ٌحتاج 

ومساٌرة الواقع إلى وقت أطول ؼٌر متوفر لدى األجهزة الربٌسٌة أو أن التطور بالمنظمة 

                                                           
 . 37ص. (، السابقرجب عبد المنعم متولي، )المرجع  (1)
 .  33ص. (، السابقرجب عبد المنعم متولي، )المرجع  (2)
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( من المٌثاق 207 -206 -78قد أصبحا ٌستلزمان إلؽاءه ومن أمثلة ذلك أن المواد )
التً تنص على نظر الجمعٌة العامة فً التقارٌر  25وبالنسبة للمادة  ،أصبحت ال محل لها

التً ٌرفعها مجلس األمن واألجهزة األخرى، فإن الجمعٌة العامة كثٌرا ما تنظر فً هذه 
وكذلك الحال بالنسبة للمجلس االقتصادي واالجتماعً فً شؤن التقارٌر التً ترفع ، رٌرالتقا

 إلٌه من األجهزة واللجان التً أنشؤها وذلك بسبب ضٌق الوقت وازدحام أعمال المجلس.

وتجدر اإلشارة إلى أن ثمة ترابطا أو تداخال بٌن التفسٌر وعدم التطبٌق من ذلك أن 
التصوٌت من قبل األعضاء الدابمٌن فً مجلس األمن هو بمثابة  عدم اعتبار االمتناع عن

كما قد ٌإخذ على أنه  77/3ممارسة لحق االعتراض )الفٌتو( قد ٌإخذ على أنه تفسٌر للمادة 

بمثابة إهمال وعدم تطبٌق لعبارة وأصوات األعضاء الدابمٌن متفقة كما جاءت فً نص 
 المادة.

التً تبٌن بوضوح وتفصٌل بعض المواضٌع التً أما االتفاقات التكمٌلٌة وهً تلك 
أشار إلٌها المٌثاق إجماال تاركا تفصٌالتها لمثل هذه االتفاقٌات مثال ذلك االتفاقٌات التً 
ٌعقدها المجلس االقتصادي واالجتماعً مع الوكاالت المتخصصة للوصل بٌنها وبٌن األمم 

من المٌثاق واالتفاقٌات الخاصة بالوصاٌة المنصوص علٌها  63 و 57المتحدة طبقا للمادة 
 ات المكملة لهــمن المٌثاق( وتعتبر مرتبطة بالمٌثاق ومن االتفاقٌ 85 - 83فً المادتٌن )

والحقٌقة أن دور االتفاقٌات التكمٌلٌة محدود فً التطور بالمنظمة الدولٌة، ذلك أن إجراء 
ٌق إنشاء مثل هذه االتفاقٌات ٌصبح من الناحٌة العملٌة تعدٌالت فً المٌثاق األصلً عن طر

 ؼٌر مالبم لطبٌعة المٌثاق الدستورٌة وتوزٌع األعمال والنشاط داخل المنظمة.

 دةـــم المتحـاألمييثاق انُض انخاص نتعذيم  :انفرع انثانث

أما التعدٌل على أساس نص صرٌح فقد جاء فً الفصل الثامن عشر من المٌثاق فً  
( وهما تتناوالن طرق ووسابل تعدٌل المٌثاق 209-208ٌل المٌثاق( متضمنا المادتٌن ))تعد

 المطلوبة. واألؼلبٌةواإلجراءات المتعلقة بذلك من حٌث التصوٌت والتصدٌق 

208فطبقا للمادة 
(1) 

تختص الجمعٌة العامة بإدخال تعدٌالت على المٌثاق على أن ال 

األمم المتحدة إال إذا صدرت بموافقة ثلثً أعضاء  تسري تلك التعدٌالت على جمٌع أعضاء
الجمعٌة العامة وصدق علٌها ثلثا أعضاء األمم المتحدة ومن بٌنهم جمٌع أعضاء مجلس 

 األمن الدابمٌن وفقا لألوضاع الدستورٌة فً كل دولة.

209وطبقا للمادة 
(2) 

ٌمكن إدخال تعدٌالت على المٌثاق عن طرٌق مإتمر عام من 

م المتحدة إلعادة النظر فً المٌثاق على أن ال ٌسري أي تؽٌٌر ٌوصى به أعضاء األم
المإتمر بؤؼلبٌة ثلثً أعضابه إال إذا صدق علٌه ثلثا أعضاء األمم المتحدة ومن بٌنهم 

 األعضاء الدابمون فً مجلس األمن وفقا لألوضاع الدستورٌة فً كل دولة.

                                                           
 من ميثاق األمم المتحدة . 208أنظر المادة  (1)
 من ميثاق األمم المتحدة . 209أنظر المادة  (2)
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صل التشرٌعً باعتماد قاعدة األؼلبٌة والقاعدة المتبعة فً التعدٌل ووفقا لتطبٌق األ
حٌث تفرض األؼلبٌة إرادتها على األقلٌة

(1)
وٌعنً ذلك وجوب التؽاضً عن حق  ،

االعتراض من قبل أي من الدول الخمس الكبرى وما ٌنتج عن استخدام الفٌتو من الحٌلولة 
ل تختلؾ بٌن أما البعض اآلخر فٌرى أن قاعدة التعدٌ ،أي تعدٌل وهذا رأي البعض ذدون نفا

اإلجماع واألؼلبٌة ذلك أن موافقة ثلثً األمم المتحدة على التعدٌل تسري على جمٌع الدول 
التً عارضت التعدٌل، أو تلك التً تحفظت علٌه ما لم تبد نٌتها المؽاٌرة فً االنسحاب طبقا 

ثل للتصرٌح المفسر للمٌثاق والصادر عن مإتمر سان فرانسٌسكو فً هذا الصدد، بٌد أن م
هذا التعدٌل ال ٌكون له نفس األثر بالنسبة للدول الخمس الدابمة فً مجلس األمن ما لم 
توافق هً أٌضا على هذا التعدٌل باإلجماع، وكان الؽرض من ذلك أن ٌكون فً استخدام 

إحداها لحق االعتراض ما ٌحول دون انسحاب بعض الدول التً ترفض التعدٌل
(2).

وهكذا  

التعدٌل على التطور باألمم المتحدة من الناحٌة الواقعٌة هً قدرة  ٌمكن القول أن قدرة
محدودة وربما ٌرجع السبب فً ذلك إلى الخالؾ بٌن الدول وصعوبة تحقٌق االتفاق بٌن 

 تمر عام إلعادة النظر فً المٌثاقالدول الكبرى على تعدٌالت تقترح أو على طلب عقد مإ
لطانا من حٌث القوة فالمٌثاق هو دستور المنظمة وهذه الوسٌلة تعد أهم الطرق وأنفذها س

ٌعتبر تعدٌال دستورٌا ورسمٌا للمٌثاق بحٌث  209 و 208والتعدٌل عن طرٌق المادتٌن 

السٌما  ،ٌصبح التعدٌل جزءا من المٌثاق له صفة اإللزام كسابر نصوص المٌثاق األخرى
إللزام وتترتب عدة آثار على أن كافة الطرق األخرى السابقة ال تمتع بمثل هذه الصفة من ا

إذ ظهر فً مإتمر سان ، التعدٌل من حٌث التزامات الدول األعضاء وشمول العضوٌة
ٌجب قبوله فً صورة أو أخرى  اختٌاري فرانسٌسكو أن حق االنسحاب من األمم المتحدة

وتحول النقاش بعد ذلك إلى ما إذا كان ٌنص على االنسحاب صراحة أو أن ٌكتفً بوضع 
الطرٌقة  إتباعر متفق علٌه من شؤنه إجازة االنسحاب من المنظمة ورأى المإتمرون تفسٌ

 الثانٌة.

وتضمن التقرٌر الذي أعدته اللجنة المكلفة بهذا الشؤن أن االنسحاب من المنظمة لٌس 
حقا مطلقا وإنما هو رخصة ال ٌجوز استعمالها إال عند قٌام ما ٌسوؼها، وأن من بٌن تلك 

حقوق العضو والتزاماته من جراء تعدٌل فً أحكام المٌثاق لم ٌشترك  المسوؼات تؽٌر
العضو فً الموافقة علٌه وال قبـل له بالموافقة على قبوله، أو إذا كان التعدٌل الذي أقرته 

وؼنً  ،األؼلبٌة المطلوبة لم ٌحصل على تصدٌق العدد الالزم من الدول لكً ٌصبح نافذا
سحاب من المنظمة انقضاء أحكام المٌثاق بالنسبة للدول عن البٌان أنه ٌترتب على االن

المنسحبة
(3)

. 

 

                                                           
 .795 .لوجيز في التنظيم الدولي، النظرية العامة، )المرجع السابق(، صمحمد طمعت الجنيمي، ا (1)
، حــــــــــول تعــــــــــديل ميثــــــــــاق جامعــــــــــة الـــــــــدول العربيــــــــــة، النظريــــــــــة العامــــــــــة فــــــــــي تعــــــــــديل المواثيــــــــــق فــــــــــودهعـــــــــز الــــــــــدين  (2)

 .73ص. الدولية )المرجع السابق(، 
 .277ص. )المرجع السابق(،  القانون الدولي العام، محمد العناني، إبراىيم (3)
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 المبحث الثالث

 دةـــم المتحـاق األمـثــدٌل مٌــرورة تعــض

إن عملٌةةةةةةةةةة إعةةةةةةةةةادة تشةةةةةةةةةةكٌل نظةةةةةةةةةام األمةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةةدة فةةةةةةةةةً القطةةةةةةةةةةاعٌن 
 أساسٌٌن هما: عنصرٌن تدور حول ال بد أن االقتصادي واالجتماعً 

 دولً جدٌد ٌتسم بالعدل واإلنصاؾ. إقامة نظام اقتصادي 

 .تطوٌر البنٌان الهٌكلً القابم لمنظمة األمم المتحدة من أجل التقدم تجاه تحقٌق هذا النظام

ولما كانت أجهزة األمم المتحدة وفروعها الربٌسٌة والمنظمات والوكاالت التابعة  
المٌثاق فقد أصبح من  لنظامها تقوم على أنواعها واختالفها بؤداء وظابفها طبقا ألحكام

وفقا  ومراجعته فً المٌثاق الطبٌعً أن تستدعً عملٌة التطوٌر واإلصالح هذه إعادة النظر
حتى ٌعكس على نحو أفضل التطورات األخٌرة وما تستلزمه من تكٌٌؾ لهذه العناصر، 

 : ًفٌما ٌل مطالب أربعةسنبحثه فً هذا المبحث من خالل  ما وهو ومواءمة

 المتحدة األممضرورة مراجعة مٌثاق  :األولالمطلب 
 المتحدة األممالدول المإٌدة لتعدٌل مٌثاق  :المطلب الثانً
 الدول المعارضة لتعدٌل المٌثاق :المطلب الثالث
 ثاقاالتجاه التوفٌقً فً تعدٌل المٌ :المطلب الرابع

 المطلب األول

 دةـــاق األمم المتحــة مٌثــمراجعضرورة 

لمذكورٌن اعاله البد من مراجعة المٌثاق حتى ندرج هذٌن لتكرٌس العنصرٌن ا 
العنصرٌن كقواعد اساسٌة فً المٌثاق الجدٌد وهً األسباب الجدٌة التً تستوجب مراجعة 
المٌثاق لذلك ظهرت عدة اقتراحات فً هذا المجال بٌن معارض وموافق ومحاٌد وهو ما 

 سنشرحه فً ثالث فروع التالٌة : 

 دةـــاألمم المتح مٌثاقمراجعة  اسباب :الفرع االول

إن أول ما دعا إلى مراجعة المٌثاق 
(1 )

هو االهتمام بتضمٌنه المفاهٌم القانونٌة الجدٌدة 
التً أصبحت جزءا ال ٌتجزأ من القانون الدولً الوضعً فذلك هو الحال مثال بالنسبة 

والبد من هذه المراجعة للسٌادة الدابمة للشعوب على مواردها الطبٌعٌة أو الحق فً التؤمٌم، 

                                                           
، حـــــــــــول تعـــــــــــديل ميثـــــــــــاق جامعـــــــــــة الـــــــــــدول العربيـــــــــــة، النظريـــــــــــة العامـــــــــــة فـــــــــــي تعـــــــــــديل المواثيـــــــــــق فـــــــــــودهعزالـــــــــــدين  (1)

 .33.الدولية )المرجع السابق(، ص
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لتحوٌل المجلس االقتصادي واالجتماعً بحٌث ٌتالءم وما اكتسبته المشاكل االقتصادٌة 
واالجتماعٌة من أهمٌة فً عالم ٌبحث عن نظام جدٌد فً هذه المجاالت، كما ٌبدو أن 

دي إثراء بإدراج تؤسٌس لمفاهٌم مثـل سٌادة الدولة معرفة ببعدها االقتصا ًالمٌثاق ٌستدع
ومقوماتها السٌاسٌة على السواء أو التضامن والتكافل االقتصادي والحق فً التنمٌة واألمن 

 .االقتصادي الجماعً إلى ؼٌر ذلك

وبرزت عدة اقتراحات وصلت إلٌها المحادثات ضمن اللجنة الخاصة المكلفة بمٌثاق  
اق قبل التؤكد نهابٌا األمم المتحدة وتعزٌز دور المنظمة وتخوفت بعض الدول من تؽٌٌر المٌث

من اقتراحات مجموعة إعادة هٌكلة القطاعٌن االقتصادي واالجتماعً لمنظومة األمم 
المتحدة التابعة للجنة الخاصة، فً حٌن أن دوال أخرى اعتبرت هذه االقتراحات مفٌدة ولكن 

 ؼٌر كفٌلة بإضفاء القدر المطلوب من الفعالٌة على المنظمة.

 دةـــاألمم المتح مٌثاقت تعدٌل اقتراحا :الفرع الثانً

انصبت اقتراحات تعدٌل المٌثاق أساسا على المجلس االقتصادي واالجتماعً ونادت 
معظم الدول بتعزٌز هذا المجلس على أن ٌكون له دور أكبر فً التنسٌق وتوسٌع تشكٌلة هذا 

الجهاز
(1)

. 

هذا المجال وبالتالً من الضروري أن ٌضطلع المجلس بدور الجهاز المركزي فً 
مستلزما إناطته بمهمة جدٌدة تخوله صالحٌات كافة، ذلك أنه اتضح أنه من السهل أن ٌصبح 
المجلس األداة الناجعة لتنسٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ضمن منظومة األمم المتحدة 

مجلس أما فٌما ٌخص تشكٌلة ال، وأنه ٌكفً لتحقٌق ذلك إدخال تعدٌالت جد قلٌلة على المٌثاق
رها أكثر من مرة، تبٌن أن توسٌعا جدٌدا لضم عدد أوفر من الدول األعضاء ٌالتً سبق تؽٌ

 قد ٌسمح بحل اللجان التً أنشبت وصارت صالحٌتها متوازٌة مع صالحٌات المجلس.

 دةـــاألمم المتحمٌثاق مقاصد اقتراحات تعدٌل  :الفرع الثالث

وم والتقنٌات ٌشكل الٌوم المصدر قد بٌن عدد من الدول بإلحاح أن تطور العلل
وبالتالً بدا أنه البد من إنشاء جهاز ٌعمل على ترقٌة التعاون  ،الربٌسً لرقً البشرٌة

الدولً فً هذا المجال وتكثٌفه وعلى مراجعة القوانٌن الخاصة بالبراءات ضمانا أقصى 
ولهذا الؽرض ٌتعٌن  الستعمال المعارؾ العلمٌة والتكنولوجٌة الحالٌة استعماال أكثر عدالة،

تعدٌل المٌثاق قصد إنشاء مجلس للعلوم والتقنٌات كجهاز ربٌسً لألمم المتحدة بمفهوم 
من مٌثاقها، ٌكون مإهال إلنشاء أجهزة فرعٌة كلما دعت الحاجة لذلك ولمساعدة  7المادة 

تولى هذا المجلس وأجهزته اقتراح إنشاء منصب ألمٌن عام مساعد مكلؾ بالعلوم والتقنٌات ٌ
إدارة قسم منظم وفقا لخطة عمل ٌصادق علٌها المجلس، وعلى ؼرار مجلس األمن قد ٌكون 

                                                           
ــــــــــــار كامـــــــــــل نصـــــــــــار، (1) ـــــــــــد الستــ ـــــــــــد  محمـــــــــــد عب ـــــــــــي النظـــــــــــام االقتصـــــــــــادي العـــــــــــالمي الجدي ـــــــــــدولي ف ـــــــــــانون ال دور الق

 .    .ص )المرجع السابق(،
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من الفابدة بالنسبة للمجلس االقتصادي واالجتماعً ومجلس العلوم والتقنٌات أن ٌكونا 
 دابمٌن على حد رأي بعض الدول.

ه من إن اللجنة الخاصة لم تكن مكلفة سوى بمراجعة مٌثاق األمم المتحدة لكن
الضروري بالنسبة إلقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد التفكٌر فً مراجعة النصوص 

التً تعد من وسابل التسلط للدول الكبرى لمواصلة فرض  التؤسٌسٌة للهٌبات المالٌة الدولٌة
، وذلك هو الشؤن بالنسبة لمجموعة البنك العالمً الذي بقً جامدا على تصور هٌمنتها

والمعبر عن أطماع  المالٌة العالمٌة الذي كان سابدا فً الخمسٌناتالسلطة االقتصادٌة و
الذي حصرت فٌه البلدان النامٌة ٌستدعً  والمجحؾن الدور الثانوي او الدول الكبرى

بإلحاح تؽٌرات تقتضً مراجعة النصوص التؤسٌسٌة وبالتالً ال بد من العمل على تفسٌر 
 شامل لهذه النصوص ٌعتمد على التشاور.

 المنظمة الدولٌة للعمل ٌتضح أن تشكٌل مجلس إدارة المكتب الدولً للعمل فمثال
فمجموعة قلٌلة من الدول تحتل  ،وهو الهٌبة التنفٌذٌة ما زال دون المستوى المطلوب بكثٌر

فٌه المقاعد الدابمة بالمجلس وهً الدول األكثر تصنٌعا، وهذه تجاوزها الزمن ألنها تنطوي 
تمٌٌز الذي ال ٌعتمد سوى على األهمٌة الصناعٌة وهذا الطابع على عامل من عوامل ال

المتمٌز بنفوذ األقلٌة الذي تتصؾ به تشكٌلة الهٌبة التنفٌذٌة للمكتب الدولً للعمل والذي 
ٌخول للدول الصناعٌة االمتٌاز بالتمثٌل الدابم ٌتنافى ومقتضٌات العصر وال بد من الشروع 

 فً بسط الدٌمقراطٌة.

ثل هو أن ٌتقرر شؽل مناصب مجلس اإلدارة عن طرٌق االنتخابات وأن والحل األم
تتوفر لدى الدول موارد طبٌعٌة هامة وٌصبح لها مقعد دابم ضمن المجلس على ؼرار الدول 

 ذات الوزن الصناعً الذي ٌستدعً التحدٌد.

ذي وعلى سبٌل المقارنة نستشهد بالقانون األساسً للمنظمة الدولٌة للطٌران الدولً ال
ٌقضً بعالقات من هذا القبٌل على أساس المساواة بٌن الدول التً تملك أساطٌل جوٌة هامة 

 والدول التً تمنح أوسع التسهٌالت للمالحة الجوٌة.

وعند مالحظتنا لمدى سلطات مجلس إدارة المكتب الدولً للعمل الذي هو مركز 
نفٌذ نتؤكد من جدٌة دعوات سابر النشاطات المنظمة الدولٌة للعمل من حٌث التصور والت

 وجوب إتمام اإلصالح الهٌكلً لمنظمة األمم المتحدة.
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 المطلب الثانً

 دةــاق األمم المتحـــدٌل مٌثـدة لتعــدول المؤٌــال

 ظهرت عدة محاوالت لتعدٌل المٌثاق وسنبٌن كل منها فً فرع على حدى كما ٌلً: 

  دةـــاألمم المتح محاوالت الدول لتعدٌل لمٌثاق :الفرع االول

أمام النص على إمكانٌة وكٌفٌة إجراءات تعدٌل المٌثاق حاولت بعض الدول منذ 
الدورة األولى للجمعٌة العامة، إعادة النظر فً المٌثاق بؽٌة إدخال تعدٌالت علٌه وكانت 

بإقامة الجمعٌة العامة للجنة  2974دٌسمبر  29أخر تلك المحاوالت تلك التً توجت فً 

ة حول المٌثاق إلعادة النظر فً أراء الدول بشؤن هذا الموضوع، ثم بتحوٌل هذه المخصص
اللجنة الخاصة المعنٌة بالمٌثاق وبتعزٌز دور المنظمة الدولٌة، وتتعلق هذه المحاوالت بصفة 
عامة بإعادة النظر فً المٌثاق ككل، وإلؽاء الفٌتو وزٌادة عدد المقاعد باألجهزة الربٌسٌة 

والمجلس االقتصادي واالجتماعً ومحكمة العدل الدولٌة والتصوٌت فً كمجلس األمن 
مجلس األمن والتوزٌع الجؽرافً لعضوٌة لجنة حقوق اإلنسان وزٌادة عضوٌة اللجنة 
التنفٌذٌة لبرنامج المفوض العام، وزٌادة عضوٌة اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة ولجنة 

والتمثٌل العادل فً مجلس األمن والمجلس  ماعًواالجتالتنسٌق التابعة للمجلس االقتصادي 
 االقتصادي واالجتماعً.

 دةـــاألمم المتحييثاق انُظر في  إلعادة انذعىة :انفرع انثاَي

 2955وطبقا للمٌثاق أدرج فً جدول أعمال الجمعٌة العامة فً الدورة العاشرة سنة 

تحدة بؽرض إعادة النظر فً اقتراح بالدعوة إلى عقد مإتمر عام من كافة أعضاء األمم الم
إال أن الدورة لم تدع إلى مثل هذا المإتمر، ولكن الجمعٌة العامة أقامت لجنة ، المٌثاق

مهمتها النظر فً هذا المإتمر فً وقت مالبم، وظلت اللجنة تجتمع لعدة سنوات على فترات 
لة ما ، وذلك عندما أوصت بؤن تظل قابمة فً حا2967متقطعة كان آخرها فً سبتمبر 

ظهرت ثانٌة مسؤلة إعادة  2969تطلب أٌة دولة عضو عملها، وهو ما لم ٌحدث، وفً سنة 
 2970، وفً سنة اكولومبٌالنظر فً المٌثاق فً جدول أعمال الجمعٌة بناء على طلب 

طلبت الجمعٌة العامة من األمٌن العام دعوة الدول األعضاء بؤن ٌرسلوا إلٌه آرابهم 
لة إال أنه بالنظر إلى تقرٌر األمٌن العام المقدم للجمعٌة العامة سنة ومقترحاتهم حول المسؤ

 أرسل فقط ما ٌقل عن ربع األعضاء تعلٌقاتهم. 2977

كما طلبت الجمعٌة العامة من األمٌن العام دعوة األعضاء مرة ثانٌة إلى إرسال 
ة العامة سنة للجمعٌ 79مالحظاتهم وأن ٌرسل تقرٌرا بذلك إلى الجمعٌة العامة فً الدورة 

أقامت الجمعٌة العامة اللجنة المخصصة حول المٌثاق  2974دٌسمبر  29وفً  ،2974

والتً استبدلتها باللجنة الخاصة المعنٌة بالمٌثاق وبتعزٌز دور المنظمة الدولٌة لدراسة 
المقترحات الواردة من الحكومات فٌما ٌتعلق بصٌانة السلم واألمن الدولٌٌن وإنماء التعاون 

 ن جمٌع البلدان وتوطٌد قواعد القانون الدولً فً العالقات الدولٌة.بٌ
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ومواقؾ الدول  آراءوفً كل المحاوالت المتعلقة بإعادة النظر فً المٌثاق لم تكن 
األعضاء فً المنظمة الدولٌة متوافقة وإنما جاءت إلى حد كبٌر متباٌنة بحٌث ٌمكن التمٌٌز 

 سٌة لكل منها موقؾ ٌستند إلى حجج.فً هذا الصدد بٌن ثالث اتجاهات ربٌ

 دةـــاألمم المتحييثاق اساَيذ االتجاِ انًؤيذ نتعذيم  :انفرع انثانث

تلك التً  السٌماالمإٌد للتعدٌل وتمثله بصفة عامة الدول النامٌة و جاهوبرز االت
انضمت حدٌثا إلى األمم المتحدة ولم تشارك فً وضع مٌثاق األمم المتحدة

(1)
. 

االتجاه فً ضرورة إعادة النظر فً المٌثاق وتعدٌله بالنسبة لجوانب  ص هذاخوٌتل
 معٌنة وذلك لألسباب التالٌة:

إن روح مإتمر سان فرانسٌسكو كانت أكثر اهتماما بالمحافظة على السلم منها  -
لتماس العدل فً العالقات الدولٌة، وجاء المٌثاق وثٌقة موجهة نحو هدؾ األمن اب

لعالم حدٌث عهد بالحرب والزالت مالمح الذعر تالحقه، ومن بالدرجة األولى ألن ا
عكس ٌثم ٌتحتم إعادة النظر فً المٌثاق من الناحتٌن القاعدٌة والتنظٌمٌة على السواء 

على نحو أفضل تزاٌد أهمٌة المسابل االقتصادٌة واالجتماعٌة والحقابق الجدٌدة 
 للحٌاة الدولٌة.

حدثت فً السنوات الماضٌة، سواء كانت سٌاسٌة القول بؤن كثٌرا من التؽٌرات التً  -
أو اقتصادٌة تؽطٌها إعالنات المبادئ التً أقرتها الجمعٌة العامة خالل هذه الفترة 
كاإلعالن وبرنامج العمل المتعلقان بإقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد، وكذا مٌثاق 

ه اإلعالنات حقوق الدول وواجباتها االقتصادٌة، وهذا القول مردود علٌه ألن هذ
لٌست ملزمة بالنسبة للدول األعضاء كما أن طبٌعتها تقتصر بعكس أحكام المٌثاق 
على كونها مجرد توصٌات ولذلك ٌجب إدماج المبادئ الربٌسٌة الواردة فً هذه 
اإلعالنات بالمٌثاق أو االهتداء إلى وسٌلة أخرى، إلعطابها المركز القانونً ذاته 

 مضمار العالقات الدولٌة. الذي ٌتمتع به المٌثاق فً

ٌتضمن المٌثاق فبتٌن من المعاٌٌر األولى تتعلق باألهداؾ والمبادئ والثانٌة تتعلق  -
بالجزء العضوي من الوثٌقة، وجوهر االتفاق السٌاسً المتجسد فً المٌثاق ٌرتبط 
بمقاصد ومبادئ المٌثاق فً حٌن ال ٌوجد مثل هذا االتفاق السٌاسً الثابت بخصوص 

العضوي من الوثٌقة ولذلك ٌمكن إدخال تعدٌالت على الجزء العضوي من الجزء 
خالل تصحٌح الجزء أوجه عدم الكفاٌة فً الهٌاكل القابمة مما ٌساعد األمم المتحدة 
على أداء دورها بفعالٌة أكثر وذلك من منطلق أن قوة ووحدة الدول النامٌة 

 مناص منها.ومشاركتها فً نجاح المنظمة الدولٌة حقٌقة هامة ال

نظرا لما ترتب على تزاٌد عضوٌة المنظمة الدولٌة من تزاٌد دور دول العالم الثالث  -
فً الشإون الدولٌة وما ٌستتبعه ذلك من إعطاء هذه الدول الفرصة إلسماع صوتها 
من خالل دمقرطة الحٌاة الدولٌة فإنه ال بد من إعادة النظر فً المٌثاق وتعدٌله، إنه 

                                                           
 .790 .ي، الوجيز في التنظيم الدولي، النظرية العامة، )المرجع السابق(، صالجنيم محمد طمعت (1)
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أن تخٌر الدول النامٌة بٌن البقاء خارج المنظمة وبٌن االنضمام من ؼٌر الواقعً 
 إلٌها مهما بدت ناقصة وذلك نظرا لعدم إمكانٌة إبداء أي تحفظ حول المٌثاق.

لقد ظهرت قضاٌا ومسابل حدٌثة تتطلب اهتماما واسعا وحلوال عامة فً إطار األمم  -
السلمٌة للطاقة النووٌة  المتحدة ومن الصعب تطبٌق المٌثاق علٌها، كاالستخدامات

والبٌبة البشرٌة واالستخدامات السلمٌة والعسكرٌة لقٌعان البحار، والفضاء الخارجً 
 الخ.…ومشاكل الؽذاء 

ضٌق بعض المفاهٌم الواردة فً المٌثاق عن استٌعاب التطورات الحادثة فً النظام  -
قابمة مقاصد  الدولً فمفهوم السالم المتجسد فً المٌثاق جاء ضٌقا وال ٌوجد فً

األمم المتحدة مجال لمفهوم العدالة االقتصادٌة فضال عن أن المٌثاق الذي حدد 
التعاون الدولً بطرٌقة ؼامضة كنشاط ثانوي إحسانً لم ٌعكس على نحو كان 

 اإلدراك الجدٌد لالعتماد المتبادل بٌن الدول.

قام األول فإنه إذا كانت األمم المتحدة تعد فً نظر البعض منظمة سٌاسٌة فً الم -
ٌتعٌن علٌها أن تعكس الوضع السٌاسً القابم الذي أضحى ٌختلؾ عما كان علٌه فً 

، ذلك أن حوالً ثلثً سكان العالم ٌعٌشون فً حالة تخلؾ اقتصادي وصٌانة 2945

السلم واألمن الدولٌٌن تتوقؾ قبل كل شًء على القضاء على الفقر والجوع والجهل 
عالم فضال عن أنه ال ٌمكن أن ٌكون هناك انفراج حقٌقً أو والظلم فً جمٌع أنحاء ال

أمن حقٌقً فً عالم ٌنقسم إلى أؼنٌاء وفقراء ومن أهم أسباب فشل عصبة األمم أنها 
تجاهلت األحوال االقتصادٌة واالجتماعٌة وفرضت قواعد قانونٌة دون مراعاة 

للحقابق السابدة
(1)

. 

ى تقوٌض بنٌان العالقات الدولٌة المعاصرة ٌمكن تعدٌل المٌثاق دون أن ٌإدي ذلك إل -
فإذا كانت المعاهدات الثنابٌة والجماعٌة مبنٌة على مبادئ ومقاصد المٌثاق فإنها ال 
تتعلق بالبنٌان التنظٌمً لألمم المتحدة ومن ثم فإعادة النظر فً المٌثاق لن تكون لها 

 آثارها السلبٌة على االتفاقٌات الدولٌة األخرى.

ن الظروؾ الدولٌة لٌست مواتٌة لعملٌة إعادة النظر والتعدٌل لم ٌعد مقبوال اإلدعاء بؤ -
حٌث أن عضوٌة المنظمة تقترب من العالمٌة كما ٌزداد التقارب بٌن القوى الكبرى 

 ودول أخرى كبٌرة وصؽٌرة.

القول بؤن أي تعدٌل للمٌثاق بما فً ذلك حق الفٌتو من شؤنه أن ٌعرض وجود األمم  -
 الدول النامٌةر، بل وٌمكن أن ٌإدي إلى حرب نووٌة، ٌقصد به إكراه المتحدة للخط

على الخضوع لضؽوط الدول الكبرى لتعزٌز مخططات سٌطرتها، ومادام المٌثاق 
من وضع اإلنسان ونظرا للتؽٌرات األساسٌة التً حدثت على المسرح الدولً فقد 

 اصرة.حان الوقت لتحدٌثه وجعله متمشٌا مع الحقابق الجدٌدة المع

                                                           
حـــــــــول تعـــــــــديل ميثـــــــــاق جامعـــــــــة الـــــــــدول العربيـــــــــة، النظريـــــــــة العامـــــــــة فـــــــــي تعـــــــــديل المواثيــــــــــق  ،فـــــــــودهعـــــــــز الـــــــــدين  (1)
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إن كل نصوص المٌثاق بما فً ذلك نصوص الفصل الثامن عشر ٌجب أن تنفذ كما  -
ٌجب طبقا لقاعدة العقد شرٌعة المتعاقدٌن ومبدأ تكامل المعاهدات، ومن ثم فالدول 
التً عبرت عن رضابها فً االلتزام بمعاهدة ما وأصبحت بالتالً طرفا فٌها ال 

وأٌها ترفضها ما لم تكن قد أبدت تحفظات  النصوص تلتزم بها أي ٌمكنها أن تختار
محددة لدى تعبٌرها عن رضابها أو موافقتها، ومن هنا ٌتعٌن وضع إمكانٌة إدخال 

 تعدٌالت على المٌثاق كما تضمنت نصوصه ذلك موضع التطبٌق.

عد بمثابة األداة الوحٌدة لمواجهة احتٌاجات العصر والمتمثلة فً ٌإن تنقٌح المٌثاق  -
فً الشإون الدولٌة وفشل األمم المتحدة بسبب معارضة  النامٌة دولال بروز دور

للدول وسٌطرة القوى الكبرى فً أن تعكس بدرجة أكبر اآلراء والمطالب العادلة 
 .النامٌة

ال ٌنبؽً ألحد نامٌة دول الالإنه فً ظل التطورات المعاصرة والتً تإكد أهمٌة دور 
واة بٌن جمٌع الدول كبٌرة كانت أو صؽٌرة والبد من القوى الكبرى أن ٌعمل ضد مبدأ المسا

من الدخول فً مناقشات تقوم على أساس تقدٌم الحقابق وتعلٌل األشٌاء كمسلك إلعادة النظر 
فً المٌثاق

(1)
. 

 المطلب الثالث

 دةـــاألمم المتح اقـــمٌثل ــة لتعدٌـــدول المعارضـــال

المعارضة لتعدٌل المٌثاق على اعتبار  اختلفت األراء حول التعدٌل ولعل اهمها الدول 
انه جاء شامال وال ٌحتاج الى تعدٌل وانه كفل مصالح الجمٌع وال بد من اٌجاد بدابل اخرى 

 ؼٌر التعدٌل وهو ما سٌظهر بوضوح فً الفروع الثالثة التالٌة : 

 جامعة مانعة  دةـــاألمم المتح مٌثاقنصوص  :الفرع االول

تستخدم على  أن المٌثاق ٌتضمن إمكانات وطاقات لم فً رأي هذه الدول وٌتلخص
 نحو أكمل، ومن ثم لٌس هناك داع إلعادة النظر فً المٌثاق أو تعدٌله لألسباب التالٌة:

القول أن روح سان فرانسٌسكو كانت أكثر اهتماما بالمحافظة على السلم منها  -
ن ـحقٌقة العالقة بٌبالتماس العدل فً العالقات الدولٌة قول ٌنطوي على عدم تفهم ل

ن، ناهٌك عن أن المٌثاق قد تضمن اإلشارات العدٌدة فً دٌباجته وفصله ـالمفهومٌ
األول )المقاصد والمبادئ( إلى ضرورة إحالل العدل وأحكام القانون الدولً

(2)
. 

رؼم أن بعض التطورات المعاصرة لم تكن فً تصور واضعً المٌثاق فإنه لم ٌفشل  -
جتها لدى نشوبها ولعل اللجان واألجهزة والمإتمرات التً فً توضٌح كٌفٌة معال

                                                           
 .70ص. ، )المرجع السابق(، فودهعز الدين  (1)
 ا يمييا من ميثاق األمم المتحدة.وم 02أنظر المادة  (2)
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تعالج مشاكل عدٌدة لم ٌنص علٌها لدى كتابة المٌثاق ) مثل مإتمر السكان العالمً 
 ( أحسن دلٌل على ذلك.2974ومإتمر الؽذاء العالمً  2974

القول أن المٌثاق ٌتضمن نوعٌن من المعاٌٌر تتعلق أوالهما باألهداؾ والمبادئ  -
لثانٌة تتعلق بالجانب التنظٌمً من الوثٌقة ال ٌستند إلى أساس صحٌح لٌس فقط وا

على ضوء قانون المعاهدات ومبدأ سالمة المعاهدات، بل كذلك ألن المٌثاق اتفاق من 
نوع خاص، وحٌث أوشكت المنظمة على أن تصبح عالمٌة، فإنه ٌجوز اعتبار قواعد 

 ولً المعترؾ بها عامة.المٌثاق على أنها من قواعد القانون الد

 دةـــاألمم المتحمٌثاق كفالة مصالح الجمٌع فً  :الفرع الثانً

تضمن المٌثاق حماٌة واسعة لمصالح كل الدول بما فٌها الدول النامٌة وبالتالً ال  
  :حاجة لتعدٌله وذلك كما ٌلً

ال ٌمكن قد تم حماٌتها فً إطار الهٌكل الحالً للمٌثاق إذ  نامٌةدول الالإن مصالح  -
اتخاذ قرارات تعترض علٌها هذه الدول فً الجمعٌة العامة أو فً مجلس األمن أو 
فً المجلس االقتصادي واالجتماعً بل أنهم وحدهم ٌمكنهم ضمان اتخاذ أي قرارات 

 ما رؼبوا فً ذلك داخل الجمعٌة العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعً.

ته لٌست تنظٌم القانون الموضوعً للبٌبة إن المٌثاق هو إطار عام للقواعد ووظٌف -
البشرٌة والفضاء الخارجً وما شابه ذلك من مسابل ولٌس ثمة حاجة إلى تعدٌل 
المٌثاق لضمان معالجة هذه المسابل وذلك فً ضوء التقدم الذي أحرز بالفعل فً هذا 

 المجال فً مختلؾ أجهزة األمم المتحدة.

الفقرة األولى ة ٌتمثل دورها الربٌسً بمقتضى تعد األمم المتحدة أساسا منظمة سٌاسٌ -
فً صٌانة السلم واألمن الدولٌٌن، ولٌست منظمة اقتصادٌة  االولى من مٌثاقهاالمادة 

دولٌة أو وكالة تخطٌط عالمٌة ٌمكن أن توضع فٌها قواعد إلزامٌة لإلنماء االقتصادي 
ان صحٌحا أنه ٌمكن واالجتماعً والتكنولوجً بالنسبة لجمٌع الدول األعضاء ولبن ك

للمنظمة أن تقرر المساعدة المقدمة للبلدان النامٌة فإن الدور الذي تستطٌع القٌام به 
ا ــٌعتمد على اآلراء السٌاسٌة للدول األعضاء ألن تفً بااللتزامات المترتبة علٌه

 بمقتضى المٌثاق، وألن تمد هذه االلتزامات إلى العالقات االقتصادٌة والدولٌة.

 ةم األساسٌة للمٌثاق استخدمت كؤساس لمبات االتفاقٌات الثنابٌة ومتعدداألحكا -
األطراؾ ومن ثم فإعادة النظر فً المٌثاق قد تإدي إلى تقوٌض بنٌان العالقات 

 الدولٌة المعاصرة.

أن عملٌة اإلنماء االقتصادي واالجتماعً هً فً واقع األمر مجال تنفٌذي إلعداد  -
إلى ضرورة تعدٌل المٌثاق، وقد حدثت التطورات  المشروعات والخطط دون حاجة

األخٌرة فً نطاق األمم المتحدة فٌما ٌتعلق بالمسابل االقتصادٌة واالجتماعٌة تمشٌا 
مع المٌثاق فً شكله الحالً فمٌثاق حقوق الدول وواجباتها االقتصادٌة قد تم اعتماده 

س الوطٌد للسلم واألمن على أساس مبادئ المٌثاق، مما ٌعنً أن المٌثاق ٌمثل األسا
 الدولٌٌن وللعالقات االقتصادٌة الدولٌة.
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لٌست هناك جدوى من الوصول بوثٌقة ما إلى مستوى الكمال فً وقت ال تطبق فٌه  -
هذه الوثٌقة حتى بما ٌشوبها من نقص فً الوقت الراهن، على الحاالت المتصلة 

استعمال المٌثاق الحالً إال  بحفظ السلم واألمن الدولٌٌن، أنه لٌس باإلمكان النظر فً
 بعد أن ٌجرى تطبٌقه بنجاح.

 األمم المتحدة مٌثاقى غٌر التعدٌل للحفاظ على قٌمة اٌجاد بدائل اخر :الفرع الثالث

حتةةةةةى ال ٌفقةةةةةد المٌثةةةةةاق اهمٌتةةةةةه وقٌمتةةةةةه ال بةةةةةد مةةةةةن اٌجةةةةةاد حلةةةةةول تؽنٌنةةةةةا عةةةةةن  
 :التعدٌل وذلك كما ٌلً

لإلبقاء على حٌوٌة المٌثاق وٌتمثل ذلك فً ٌمكن استخدام طرق عدٌدة عدا التعدٌل،  -
عدم تطبٌق مواد معٌنة وإصدار اإلعالنات والتصرٌحات العامة وعقد االتفاقٌات 
وتجنب المواقؾ األٌدٌولوجٌة واالقتراب من القضاٌا بطرٌقة نفعٌة من خالل عملٌة 
واعٌة من التجربة والخطؤ وكل هذه العناصر تجعل تنقٌح المٌثاق أمرا ؼٌر 

 روري.ض

إذا كان فرٌق الخبراء المعنً بهٌكل جدٌد لألمم المتحدة قد تمكن من اقتراح  -
إصالحات بعٌدة المدى فً القطاع االقتصادي دون المساس بالمٌثاق فإن ذلك ٌإكد 
ما ٌتسم به المٌثاق من المرونة والطواعٌة الالزمٌن، وإن محاولة إعادة النظر فً 

ا ٌحبذ إعادة النظر لمجرد الرؼبة فً ذلك، إذ البد المٌثاق بؤكمله تعكس رأٌا متطرف
من إحراز تؤٌٌد واسع بالنسبة ألٌة عملٌة تستهدؾ التعدٌل الفعلً للمٌثاق وإثبات فً 
ضوء أحكام الفصل الثامن عشر فابدة مثل هذه العملٌة، ألن أٌة مناقشة تفتقر إلى 

أن تكون إال مدعاة للفوضى التؤٌٌد الواسع مقضً علٌها بالفشل منذ البداٌة وال ٌمكن 
واالنقسام

(1)
. 

اإلشارة إلى الرؼبة فً تعدٌل المٌثاق على أساس مبدأ تكامل المعاهدات وإن  -
المعاهدات شرٌعة المتعاقدٌن ال مكان لها هنا، ألن الباب الثامن عشر لم ٌنص على 
ا حق الدول فً إعادة النظر فً المٌثاق وال على االلتزام بتؤٌٌد إجراء مثل هذ

 التعدٌل.

ال داعً لتعدٌل المٌثاق ألن المسؤلة لٌست مسؤلة حرفٌة المٌثاق أو تعدٌل نصوصه  -
بقدر ما هً كٌفٌة تطبٌقه والروح التً ٌطبق بها كاتفاق دولً، ذلك أن الصعوبات 
التً تعرضت لها األمم المتحدة فً بعض األوقات مرجعها عدم توافر االتفاق 

وٌحسب توافر هذا االتفاق والتعاون والثقة فإن ذلك ال والتعاون والثقة المتبادلة، 
 ٌستدعً تعدٌل المٌثاق.
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 المطلب الرابع
 دةـــاألمم المتح اقـــمٌثً فً تعدٌل ـاه التوفٌقــاالتج

ظهر اتجاه ثالث وسطً بٌن من ٌطالب بالتعدٌل وبٌن من ٌرفض ولعل اهم رواده  
 فً الفروع الثالث التالٌة :  الدول الكبرى مستندٌن على عدة حجج نعرض لها

 تبنً الدول الكبرى لالتجاه التوفٌقً  :الفرع االول

وٌتمثل هذا االتجاه التوفٌقً فً الدول األوربٌة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بصفة 
خاصة وتإازر هذا الموقؾ بعض الدول النامٌة كالجزابر التً ترى ضرورة التركٌز أوال 

شرة المتعلقة باألنشطة الداخلٌة للمنظمة وتضٌؾ إضافة لذلك على بعض الجوانب المبا
 بوجوب االمتناع عن تقدٌم مقترحات بخصوص تعدٌالت المٌثاق.

 مضمون االتجاه التوفٌقً  :الفرع الثانً

وٌتلخص رأي هذه المجموعة فً أنه ال مانع من حٌث المبدأ من تعدٌل المٌثاق فهو 
تعدٌل، ولكن ٌجب تهٌبة الجو المناسب لتعدٌله. صنع بشري، وهو ؼٌر كامل وٌحتاج إلى

(1)
 

وٌرى أصحاب هذا االتجاه أنه إذا ما توصلت الدول الكبرى إلى االتفاق بشؤن األمن 
الجماعً وتخفٌض التسلح واإلقالل من استخدام الفٌتو ٌصبح الجو مالبما ومناسبا إلدخال 

ؽً عدم الظن بؤن مستقبل المنظمة التعدٌالت الالزمة، كما ٌإكد هذا االتجاه على أنه ٌنب
الدولٌة ٌتوقؾ على التعدٌل ومن ثم ٌجب االهتمام باالتفاق على تفسٌر نصوص المٌثاق 
كبدٌل عن التعدٌل ومن ثم ٌجب االهتمام باالتفاق على تفسٌر نصوص المٌثاق كبدٌل عن 

قة فمن الممكن التعدٌل، وإذا كان التعدٌل ؼٌر عملً اآلن طالما أن الدول الكبرى ؼٌر متف
والمفٌد البدء فً التحضٌر لذلك وقد ذكر مندوب الوالٌات المتحدة أن هذه األخٌرة ال 
تعارض أصال أحداث تؽٌٌرات فً المٌثاق، ولكنها تعتبر أنه ٌمكن معالجة مثل هذه 

 . حالة بحالة قضٌة كل التؽٌٌرات فقط على أساس

 رأي انىالياث انًتحذة االيريكيت  :انفرع انثانث

لقد أٌدت الوالٌات المتحدة التعدٌالت المتعلقة بزٌادة عضوٌة مجلس األمن والمجلس 
ولو ظهر دلٌل على أن اتفاقا ممكنا حول تؽٌٌرات أخرى محددة  واالجتماعًاالقتصادي 

ٌجب القٌام بها فً المٌثاق فإن الوالٌات المتحدة سوؾ تكتشفها بجدٌة، إن المهمة األساسٌة 
الوقت الحاضر هً العمل كمركز لتوفٌق تصرفات الدول كما نص على  لألمم المتحدة فً

ذلك المٌثاق نفسه، وتعتقد الوالٌات المتحدة أن اإلخالص لهذا الهدؾ واتخاذ خطوات عملٌة 
لتشجٌع االحترام لكل من اآلراء المتوافقة والمتعارضة فً عملٌة صنع القرار هو اإلسهام 

األمم المتحدة تجاه هدؾ التعاون الدولً الذي صمم األكثر أهمٌة والذي ٌمكن من دفع 
المٌثاق لبلوؼه، والبد من السعً نحو تحقٌق تؤٌٌد واسع النطاق لعملٌة التعدٌل الفعلً 

 للمٌثاق.

                                                           
(1) Official Records of the General Assembly n° 33 , (A/10033) , p15 
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 المبحث الرابع

 تعدٌل مٌثاق األمم المتحدة فً ضوء توصٌات الخبراء

 واللجنة المتخصصة

اللجنة المختصة إلعادة التشكٌل  الهدؾ من تكوٌن مجموعة الخبراء وتشكٌل انك
ٌتمثل فً القٌام بدراسة تتضمن تقدٌم مقترحات عمل مفصلة بصدد عملٌة إعادة تشكٌل 
القطاعٌن االقتصادي واالجتماعً فً نظام األمم المتحدة، بهدؾ جعل المنظمة الدولٌة أكثر 

تطلبات أحكام قدرة على معالجة مشاكل التعاون الدولً بطرٌقة شاملة وأكثر استجابة لم
لطبٌعة هذا  أكثرولفهم  اإلعالن وبرنامج العمل المتعلقٌن بإقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد

المتحدة لتحقٌقه سٌكون من خالل متابعتنا لعمل  األمم التعدٌل والهدؾ منه وما تصبو هٌبة
لب لك من خالل المطاذونشاط لجان الخبراء المكلفة بالتعدٌل والتوصٌات التً قدمتها و

 :التالٌة األربعة

 الخبراء المتحدة فً ضوء توصٌات األممتعدٌل مٌثاق  :األولالمطلب 
 إلعادةجنة المخصصة لال المتحدة فً ضوء توصٌات األممتعدٌل مٌثاق  :المطلب الثانً

 التشكٌل
  المتحدة األممة بتعدٌل مٌثاق ٌجنة المعنلال أعمال :المطلب الثالث
 المتحدة فً ظل النظام االقتصادي الدولً الجدٌد األمممنظمة تطوٌر دور  :المطلب الرابع

 المطلب األول

 راءـات الخبــوء توصٌـً ضـدة فــاق األمم المتحــتعدٌل مٌث

ق ف ق سسقق ق اتدصي تق اتيققذ د   ق س سيقفيق اتعذم ق نقخالي قد ر ك نقالخبز ء

قوللي ق ق ندني قنت زققاه ق نقخاليق اثالثقفز عق ات اي ق:ق

 اساس عًم انخبراء  :فرع االولان

انطلق فرٌق الخبراء من عدة افتراضات تكشؾ منذ البداٌة عن نظرتهم إلعادة النظر 
فً المٌثاق وتتمثل هذه االفتراضات فٌما ٌلً

(1)
 : 

 56اإلرادة السٌاسٌة للدول األعضاء أمر الزم لقٌام األعضاء بالتزاماتهم طبقا للمادة  -

ترك ومنفرد فً التعاون مع المنظمة من أجل تحقٌق من المٌثاق التخاذ عمل مش
 «مستوٌات أعلى من المعٌشة والعمالة الكاملة، وظروؾ التقدم االجتماعً»

                                                           
(1) A/AC 182/L2, Analytical study submitted by the secretary general pursuant to G.A. 

resolution , 3499 (xxx) 
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دول ـــمعظم الخلل القابم فً هٌاكل نظام األمم المتحدة ناتج عن أعمال ال -
كما أن إصالح هذا الخلل سوؾ ٌتطلب اتخاذ عمل ما من جانب نفس  ،اءـــاألعض

ضاء ومن ثم فإن أي اقتراح بإصالح جاد وهام من المفروض أن ٌعكس الدول األع
 الراهنة.والمصالح الثابتة للدول األعضاء فً الحالة الحاضرة 

إن المإسسات لٌست أهدافا أو ؼاٌات فً حد ذاتها وإنما هً فقط مجرد وسابل  -
كاألمم  لتحقٌق الحاجات والمتطلبات اإلنسانٌة، وال ٌوجد نظام مثالً لمنظمة دولٌة

 المتحدة.

 تقييى اساس عًم انخبراء  :َيانفرع انثا

إذا أمعنا النظر فً هذه االفتراضات التً انطلق منها فرٌق الخبراء، ٌظهر أنهم قد 
عملهم وهم متؤكدٌن أن األمر فً المحل األخٌر مرجعه إلى اإلرادة السٌاسٌة للدول  اوبدأ

المٌثاق وهو ما ٌعنً أن األمر ٌتوقؾ على  أعضاء المنظمة الدولٌة من حٌث القٌام بتعدٌل
 توازنات القوى وصراعات المصالح.

وربما أن الخبراء كانوا ال ٌثقون فً اإلرادة السٌاسٌة للدول األعضاء، فقدموا  
صورة لما ٌمكن أن ٌكون علٌه نظام األمم المتحدة المعاد تشكٌله دون أن ٌتطلب األمر 

نظام الهٌبة االقتصادٌة التً لها دور فً البرامج تعدٌل المٌثاق وركزوا على إصالح 
على رأسها المجلس االقتصادي واالجتماعً وذلك  السٌمااالقتصادٌة لنظام األمم المتحدة و

بالنسبة لبرامجه ولوابحه واقترحوا اعتماد برنامج عمل على أساس سنتٌن وعقد دورات 
المقترحات موضع التطبٌق وزارٌة ودورات قصٌرة لموضوعات معٌنة، وٌمكن وضع هذه 

عن طرٌق تفسٌر فً قواعد إجراءات المجلس فقط أي أنها ال تستلزم تعدٌل المٌثاق بؤي 
شكل من األشكال، أما بالنسبة لنظام اإلجراءات الخاصة بالمشاورات فتتلخص فً تكوٌن 
مجموعات تفاوض لمعالجة القضاٌا االقتصادٌة األساسٌة بقصد التوصل إلى حلول تكون 

حل اتفاق ورضا الدول األعضاء ومثل هذه اإلجراءات طبقا لتوصٌات الخبراء ال تتضمن م
أي تؽٌٌر فً إجراءات التصوٌت داخل المجلس، وال تقٌد بؤٌة حال حقه فً المناقشة 
والتصوٌت على القرارات وكل ما هنالك أن المجموعة رأت أن ٌضمن المجلس هذه 

قواعد إجراءات مناسبة تحدد أنواع الموضوعات التً اإلجراءات فً حالة قبوله إٌاها، فً 
سوؾ تجرى بخصوصها اإلجراءات االستشارٌة.

(1) 

 

 

 

                                                           
(1) (A/ 10033) , pp.         

-  (A/9/28) ,p.   

 - (A/10255) , p.  

 - (A/C 6/437/), pp.     . 
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 اقتراحات ونتائج عمل الخبراء  :الفرع الثالث

  :نتج عن عمل الخبراء مجموعة اقتراحات تمثلت فٌما ٌلً

فٌما ٌتعلق بالعضوٌة والتمثٌل داخل المجلس االقتصادي واالجتماعً فاقترحت  -
لمجموعة أن ٌسمح لكل دولة لٌست عضوا فً المجلس االقتصادي واالجتماعً ا

ولها مصلحه فً مسؤلة معنٌة بالمشاركة فً المناقشات المتعلقة بها على أن ٌكون لها 
كامل حقوق العضوٌة عدا حق التصوٌت وأن تعقد اجتماعات تضم أعضاء المجلس 

المجلس فً االعتبار آراء  االقتصادي واالجتماعً والمراقبٌن بهدؾ أن ٌؤخذ
المراقبٌن لدى صٌاؼة القرارات التً ٌتخذها ومثل هذه اإلجراء ٌتطلب فقط تؽٌٌرا 

من  69فً قواعد إجراءات المجلس االقتصادي واالجتماعً وذلك ألن المادة 

 المٌثاق تكفل ذلك.

اذ أعضاء األقالٌم أو مجموعات الدول لدراسة إمكانٌة اتخ دعوة اقترحت المجموعة -
تمثٌل مشترك فً المجلس عن طرٌق االتفاق المتبادل بٌنهم بحٌث ٌحضر 
االجتماعات الدولة التً ٌعنٌها الموضوع محل مناقشة المجلس، وواقع األمر أن مثل 
هذا اإلجراء ٌستلزم تعدٌال فً المٌثاق حٌث أنه سٌطبق على كل اجتماعات المجلس 

 ابل القطاعٌة.االقتصادي واالجتماعً ولٌس فقط بخصوص المس

اقترحت أٌضا دعوة كل الدول األعضاء فً األمم المتحدة مقدما لتوضٌح مصلحتها  -
فً المشاركة فً كل دورة تتناول قضاٌا قطاعٌة وتحدٌد عضوٌة كل دورة طبقا 
لإلجابات المرسلة وهو ما ٌعنً أن عضوٌة المجلس االقتصادي واالجتماعً ٌمكن 

 لؽرض ٌجب أن ٌتم تعدٌل لمٌثاق.أن تختلؾ من دورة ألخرى ولهذا ا

أعضاء لٌضم المجلس الدول ذات  20اقترحت أٌضا تخصٌص نص بإضافة  -

المصالح الخاصة والتً لم تمثل بالفعل فً العضوٌة الحالٌة للمجلس على أن ٌقترح 
المدٌر العام لإلنماء والتعاون االقتصادي لكل دورة مخصصة لقطاع معٌن قابمة 

افٌٌن لٌوافق علٌها المجلس فً دورته التنظٌمٌة، وٌتضمن بهإالء المدعوٌن اإلض
هذا النص تعدٌال فً المٌثاق وٌإدي إلى زٌادة عضوٌة المجلس االقتصادي 

 عضوا كحد أقصى. 64عضو إلى  54واالجتماعً من 

 : بالنسبة لمجال حقوق اإلنسان فظهرت وجهتا نظر -
-

سً لألمم المتحدة تإٌد إنشاء مجلس لحقوق اإلنسان ٌعمل كجهاز ربٌ وجهة 
مختصا بكل الوظابؾ التً تقع اآلن فً نطاق مسإولٌة المجلس االقتصادي 
واالجتماعً ولجنة حقوق اإلنسان وربما كذلك لجنة المرأة وتتطلب وجهة النظر 
هذه تعدٌالت فً المادة السابعة من المٌثاق التً تعدد الفروع الربٌسٌة لألمم 

.المتحدة
(1) 

                                                           
، 7007إبراىيم أحمد خميفة، االلتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية  (1)

 .74 .ص
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قاء على لجنة حقوق اإلنسان على أن ٌنقل المجلس وجهة أخرى ترى اإلب -
االقتصادي واالجتماعً تقارٌرها إلى الجمعٌة العامة دون مناقشة وال تتطلب 

 وجهة النظر هذه تعدٌال فً المٌثاق.

تعدٌالت فً جمٌع أجهزة  إحداثوٌتضح مما سبق أن توصٌات الخبراء لم تتضمن 
لمجلس االقتصادي واالجتماعً ولم تتضمن ومإسسات األمم المتحدة باستثناء تطوٌر ا

أحداث تعدٌالت رسمٌة فً المٌثاق باستثناء مسؤلة العضوٌة داخل المجلس، ومعلوم أن 
تعدٌل المٌثاق بصدد مسؤلة العضوٌة على الوجه الذي حدث من قبل مرتٌن ٌعد تعدٌال جزبٌا 

ً ضوء اقتصار سلطات ف السٌمابسٌطا وٌمكن أن ٌتم ذلك دون تعلٌق على تعدٌل المٌثاق و
المجلس االقتصادي واالجتماعً على القٌام بدراسات وإعداد تقارٌر وعمل توصٌات ؼٌر 

 ملزمة.

أما عن توصٌات الخبراء بصدد األجهزة والقطاعات األخرى فهً فً جوهرها 
تدور حول إنشاء منصب جدٌد وجهاز جدٌد أو لجنة جدٌدة أو دمج عدة لجان أو صنادٌق 

دة ومثل هذه االقتراحات تكفلها نصوص المٌثاق القابم وذلك عن طرٌق إصدار فً هٌبة واح
 قرارات من قبل الجمعٌة العامة فً هذا الصدد.

 ًــالمطلب الثان

 وءــدة فً ضــاق األمم المتحــتعدٌل مٌث

 لـــادة التشكٌــة إلعـة المخصصــات اللجنــتوصٌ

توصٌات تتعلق بمضمون تعدٌل مٌثاق األمم اللجنة المخصصة إلعادة التشكٌل بإعداد قامت 
  المتحدة وتمثلت هذه التوصٌات فً مجموعة عناصر نتعرض لها فً ثالث فروع التالٌة :  

 اساس توصٌة اللجنة  :الفرع االول

كانت توصٌات اللجنة بصدد تطوٌر نظام األمم المتحدة بصفة عامة وتطوٌر نظام 
صة قد قدمت فً ضوء اإلمكانات التً ٌتٌحها المجلس االقتصادي واالجتماعً بصفة خا

المٌثاق القابم
(1)

،
 

االلتزام بالخطوط العامة  وتمكنت من عرض وتقدٌم مقترحات تمثلت فً
والمتعلقة بالتعاون الدولً فً المجال االقتصادي والتنموي بٌن اطراؾ  المٌثاق الواردة فً

  .المجتمع الدولً

 

 

                                                           
(1) (A/10013) (ADD. 1 ) p.     

-(A       , pp.            . 
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 اهى تىطياث انهجُت  :انفرع انثاَي

بالنسبة لبرنامج عمل والبحة المجلس االقتصادي واالجتماعً جاءت توصٌات 
اللجنة فً هذا الصدد مماثلة إلى حد كبٌر لتوصٌات فرٌق الخبراء الذي سبقت اإلشارة إلٌه 
 فً المطلب األول ومن ثم فهً ال تتضمن أكثر من تؽٌٌر فً قواعد إجراءات المجلس

 .االقتصادي واالجتماعً

أوصت اللجنة نظرا لما ٌترتب على العدٌد من أجهزة : نسبة للعضوٌة داخل المجلسبال :اوال

المجلس االقتصادي واالجتماعً المساعدة من ضؽط على التمثٌل بؤن ٌنظر فً طرق 
ووسابل جعل المجلس كامل التمثٌل وهو ما ٌقتضً إحداث تعدٌل فً المٌثاق فً صدد 

 مسؤلة العضوٌة داخل المجلس.

هً التوصٌة الوحٌدة بٌن توصٌات اللجنة التً تتضمن إحداث تعدٌل فً  وكانت هذه 
المٌثاق، وفً هذا الصدد لم تكن الدول األعضاء داخل اللجنة على رأي واحد وإنما أدلت 
كل مجموعة ببٌان عقب اعتماد اللجنة لهذه التوصٌات أظهرت فٌه تحفظاتها فً هذا 

من قبل مجموعة دول شرق أوربا سابقا الصدد وكان أكثر التحفظات تطرفا الوارد 
والمتمثل فً معارضته هذه المجموعة إلدراج أٌة توصٌات فً تقرٌر اللجنة ٌتصل 
تنفٌذها بإعادة النظر فً مٌثاق األمم المتحدة ومن ثم لم توافق على االقتراح المتعلق 

 بزٌادة عضوٌة المجلس االقتصادي واالجتماعً.

دارت التوصٌات حول  :دي واالجتماعً واختصاصاتهسلطات المجلس االقتصا :ثانٌا
تعزٌز دور المجلس االقتصادي واالجتماعً فً ظل المٌثاق القابم ورؼم أن صٌاؼة 
توصٌات اللجنة فً هذا الصدد قد تركزت حول مفهوم "التوصٌات" فإن وفود الدول 

رة أن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة كانت حرٌصة على أن تإكد أكثر من م السٌماو
 النصوص تتحدث عن )التوصٌات( ال عن )قرارات(.

لم تتضمن التوصٌات أكثر : دور المجلس االقتصادي واالجتماعً فً مجال التنسٌق :ثالثا

من اقتراح دمج عدة أجهزة ولجان فً لجنة التنسٌق اإلدارٌة وتعزٌز لجنة البرنامج 
مستوى عال من الخبرة والتنسٌق من خالل تسهٌل تمثٌل الدول األعضاء فٌها على 

وهذه توصٌات ٌمكن أن  ،الفنٌة وضمان استمرار هذا التمثٌل من خالل الدعم المالً
ترى النور فً ظل المٌثاق القابم ومع ذلك دفعت بعض الوفود بعدم صالحٌة والٌة 

 اللجنة لدراسة مثل هذه االقتراحات.

 تقييى تىطياث انهجُت  :انفرع انثانث

ن توصٌات اللجنة تعتبر أكثر تمسكا بالمٌثاق القابم من مقترحات أ ٌتبٌن لنامما سبق 
 فرٌق الخبراء والتً بدورها لم تتضمن سوى تعدٌالت طفٌفة فً المٌثاق.
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ونخلص فً النهاٌة إلى أن المسؤلة أصال لٌست مسؤلة آلٌات الزمة لتنمٌة وتعزٌز 
ٌاسٌة من جانب الدول التعاون االقتصادي الدولً بقدر ما هً باألساس مسؤلة إرادة س

األعضاء، ومن هنا فإن تقدٌم التوصٌات فً ضوء المٌثاق قد ٌحمل على االعتقاد بؤن العالم 
 قد أصبح أسوأ مما كان علٌه.

ورؼم أن المشكالت السٌاسٌة واالقتصادٌة وما تواجهه األمم المتحدة من صعوبات 
على أن المٌثاق القابم ؼٌر قادر إكد نال تحل فقط بمجرد تعدٌل المٌثاق وتقدٌم المقترحات 

على مواجهة الحقابق السابدة فً عالم الٌوم والتً تختلؾ تماما عما كان سابدا وقت وضع 
 .ما تعلق منها بالنظام االقتصادي السابد السٌما المٌثاق

ال بد من التؽلب على انقسام النظام الدولً إلى شرابح تمٌزه بعالقات السمو  و
عالقات تقرها المواثٌق الحالٌة وترفضها معطٌات  ًة والتبعٌة وهواالنخفاض والسٌطر

 الحاضر.

 المطلب الثالث

 دةــاق األمم المتحــل مٌثـة بتعدٌــة المعنٌــال اللجنــأعم

قامت اللجنة المعنٌة بتعدٌل المٌثاق بجهود كبٌرة فً هذا المجال وهو ما سنراه فً الثالث 
 الفروع التالٌة : 

 جدول اعمال اللجنة األول:الفرع 

عقد اللجنة المتخصصة لتعدٌل نقررت الجمعٌة العامة أن ت 2980دٌسمبر  25فً  

المٌثاق بوصفها معنٌة بمٌثاق األمم المتحدة وتعزٌز دور منظمة األمم المتحدة وذلك للقٌام 
بالمهام التالٌة

(1)
: 

المتحدة  الدراسة المفصلة للمالحظات الواردة من الحكومات بشؤن مٌثاق األمم -
وبتعزٌز دور المنظمة فً صٌانة وتدعٌم السلم واألمن الدولٌٌن وإنماء التعاون بٌن 

 جمٌع البلدان وتوطٌد قواعد القانون الدولً فً العالقات الدولٌة.

النظر فً المقترحات اإلضافٌة المحددة التً قد تقترحها الحكومات لتعزٌز قدرة  -
 األمم المتحدة على بلوغ أهدافها.

فً  سة المقترحات المقدمة أو التً تتقدم بقصد إعطاء األولوٌة للنظردرا -
 الموضوعات التً ٌمكن أن ٌتحقق بشؤنها اتفاق عام.

 

                                                           
 
(1) (A/10033 ), p.    

  -(A/AC 175 / L 2.1 ), p.   , p.      
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 بذايت اعًال انهجُت  :انفرع انثاَي

وشرعت اللجنة الخاصة فً القٌام بمهمتها من خالل فرٌقها العامل على أساس 
( 30فً الدورة  3499طبقا لقرار الجمعٌة العامة ) الدراسة التحلٌلٌة التً قدمها األمٌن العام

والتً تعكس آراء ومقترحات الحكومات فً هذا المجال وقد قدم األمٌن العام لألمم المتحدة 
دراسة تحلٌلٌة تتضمن آراء ومقترحات الحكومات األعضاء بشؤن إعادة النظر فً المٌثاق 

 فقرة. 244ءت هذه الدراسة متضمنة وذلك طبقا لقرار الجمعٌة العامة المذكور آنفا وجا

تدور حول تعزٌز دور األمم المتحدة فً عالم الٌوم وما إذا  36إلى  4الفقرات من  -

 كان ذلك ٌقتضً تعدٌل المٌثاق أم اإلبقاء علٌه فً صورته الحالٌة.

، تدور حول صٌانة السلم واألمن الدولٌٌن وطرق 98إلى  36الفقرات من  -

 السلمٌة. وإجراءات ووسابل التسوٌة

، تدور حول القضاٌا االقتصادٌة واالجتماعٌة ودور األمم 226إلى  98الفقرات من  -

 المتحدة فً هذا المجال.

 ، تدور حول إنهاء االستعمار.270إلى  226الفقرات من  -

، تدور حول ترشٌد اإلجراءات الحالٌة داخل األمم 275إلى  272الفقرات من  -

 المتحدة.

، تدور حول الجوانب اإلدارٌة والمالٌة وؼٌرها لعمل 237إلى  276الفقرات من  -

 األمم المتحدة.

 ، تدور حول مسابل أخرى عامة كالعضوٌة.244إلى  233الفقرات من  -

عقد الفرٌق العامل للجنة الخاصة إحدى عشرة جلسة فً الفترة من  2976وفً سنة 
الدراسة  من 47إلى  4مارس خصص ثمان جلسات منها للنظر فً الفقرات من  7-27

التحلٌلٌة وهً تدور حول دور األمم المتحدة فً عالم الٌوم وكٌفٌة تعزٌز هذا الدور، وما إذا 
كان ذلك ٌقتضً تعدٌل المٌثاق أم اإلبقاء علٌه فً صورته الحالٌة، ولم ٌتناول فرٌق العمل 

دولً أٌة مقترحات أو آراء تتعلق بالتعاون واإلنماء االقتصادي واالجتماعً ال 2976سنة 

بل أن بعض الممثلٌن لدى مناقشة الفقرة السادسة من الدراسة التحلٌلٌة والتً تشٌر إلى دور 
األمم المتحدة فً التعاون الدولً االقتصادي واالجتماعً الدولً اقترح أن ٌطرح الفرٌق 
العامل جانبا جمٌع اآلراء المتعلقة باإلنماء والتعاون االقتصادي واالجتماعً الدولً وذلك 

ة المخصصة إلعادة تشكٌل ـبالنظر إلى ما كان ٌجري فً هذا الشؤن من عمل داخل اللجن
دة، وطلب من أعضاء الفرٌق ـام األمم المتحـً فً نظـادي واالجتماعـالقطاعٌن االقتص

العامل الذٌن كـانوا فً نفس الوقت أعضاء فً تلك اللجنة أن ٌوافوا الفرٌق العامل 
لك اللجنة أوال بؤول.بالتطورات التً تحدث فً ت

(1)
 

                                                           
(1) (A/10255) , p. 8 

 - (A/C . 6 / SR 1569), p.  . 
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فٌفري  24عشرٌن جلسة فً الفترة من وعقد الفرٌق العامل أربع  2977وفً سنة 
حٌث تناول بقٌة فقرات الدراسة التحلٌلٌة، بما فً ذلك الفقرات  2977مارس  22إلى 

 إلى 98المتعلقة بالقضاٌا االقتصادٌة واالجتماعٌة فً جوانبها العامة والمحددة )الفقرات من 
223.) 

وركز الجمٌع على أهمٌة المشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة وضرورة حلها من أجل 
إقامة عالم أفضل، وأكد بعض األعضاء أن إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد ٌتطلب موقفا 

اإلنمابٌة الدولٌة  اإلستراتٌجٌةإٌجابٌا من جانب كل الدول خاصة الدول الؽنٌة، وأن نصوص 
إلٌها على أنها مجرد التزامات أخالقٌة وإنما ٌجب أن تقبل طواعٌة على ٌجب أن ال ٌنظر 

 أنها تعهدات ملزمة لكل الحكومات.

 يقترحاث انهجُت  :انفرع انثانث

كان أمام اللجنة العدٌد من االقتراحات المتعلقة بالتعاون االقتصادي واالجتماعً  
واع ربٌسٌة أولها ٌرتبط بؤنشطة تقدٌم الدولً وٌمكن التمٌٌز فً هذه االقتراحات بٌن ثالثة أن

المساعدة واألنشطة المهمة والبعض األخر ذو طبٌعة معٌارٌة والثالث ٌتعلق بإدخال 
 إصالحات فً األجهزة والهٌاكل المعنٌة بالتعاون االقتصادي الدولً.

احات وتدور هذه االقتر :المقترحات المتعلقة بالنشاطات المهمة وبؤنشطة تقدٌم المساعدة:أوال
حول إعداد برامج خاصة تحت إشراؾ األمم المتحدة أو هٌبات دولٌة أخرى وذلك 
بهدؾ تحقٌق أهداؾ حٌوٌة فً قطاعات معٌنة كالتصنٌع وتنظٌم التجارة الدولٌة ونقل 
التكنولوجٌا والنظام النقدي والؽذاء والطاقة والمواد الخام والسكان والصحة والتعلٌم 

الم الجماهٌري فً الحٌاة الدولٌة، وطالب البعض فً مجال ومشاكل الشباب وتؤثر اإلع
تقدٌم المساعدة على أن تتم تحت إشراؾ األمم  إستراتٌجٌةالمساعدة بإعادة توجٌه 

المتحدة لتجنب تؤثٌر اإلٌدٌولوجٌة فً كل منحة للمساعدة األجنبٌة كما تمت اإلشارة إلى 
 التعاون التقنً بٌن البلدان النامٌة.

فةةةةةةٌمكن التمٌٌةةةةةةز بةةةةةةٌن : ا ٌتعلةةةةةةق بالمقترحةةةةةةات ذات الطبٌعةةةةةةة القاعدٌةةةةةةة فٌمةةةةةة :ثانٌااااااا
 وجهتً نظر أساسٌتٌن: 

ه، ــوجهة النظر األولى ترؼب فً إعادة النظر فً المٌثاق وتنقٌح أحكام معٌنة من - أ
لجعله أكثر اتفاقا مع الحقابق االقتصادٌة الدولٌة الحالٌة ومع اإلدراك الجدٌد لالرتباط 

ول والمؽزى الحقٌقً للتعاون الدولً واقترح فً هذا الخصوص المتبادل بٌن الد
ضرورة التعبٌر فً المٌثاق عن النقاط البارزة فً مٌثاق حقوق الدول وواجباتها 
االقتصادٌة، ومبادئ النظام االقتصادي الدولً الجدٌد بما فً ذلك مفاهٌم العدالة 

كل شعب فً ممارسة االقتصادٌة واألمن االقتصادي الجماعً وحق التنمٌة وحق 
 السٌادة الكاملة والدابمة على موارده الطبٌعٌة.
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واقترح أن ٌإمن فً المٌثاق مفهوم اإلنماء االقتصادي عن طرٌق برنامج مستمر من 
اإلنمابٌة الدولٌة أو عقود األمم المتحدة اإلنمابٌة على أن ٌتضمن  اإلستراتٌجٌةبرامج 

العامة جنبا إلى جنب مع وسابل تحقٌقها  هذا المفهوم األهداؾ المتعلقة بالسٌاسة
 وأحكاما للتقٌٌم.

وجهة النظر الثانٌة فلم تر سببا لتنقٌح المٌثاق فً المجال االقتصادي  اأم - ب
واالجتماعً وإنما رأت أن تسعى الدول لحل المشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة بما 

ٌتفق وروح ومبادئ المٌثاق وذلك لألسباب التالٌة
(1)

: 

مٌثاق ذات الصلة فً المٌدانٌن االقتصادي واالجتماعً تتٌح مدى نصوص ال -1
 واسعا من اإلمكانات لم ٌستؽل بعد.

كثٌر من االقتراحات ذات الصلة المقدمة من الحكومة كفكرة األمن  -2
 االقتصادي واالجتماعً قد تضمنها المٌثاق صراحة أو ضمنا.

المٌثاق كؤن ٌعبر  ال ٌنبؽً إعطاء مسابل السٌاسة العامة وضعا هٌكلٌا فً -3
 عن النقاط البارزة فً مٌثاق حقوق الدول وواجباتها االقتصادٌة.

مبادئ المٌثاق ٌنبؽً أن تطور وتنفذ عن طرٌق سلسلة من القواعد القانونٌة  -4
ومن ثم ال ٌجب التعبٌر عن مبادئ النظام االقتصادي الدولً الجدٌد فً 

 المٌثاق.
دئ النظام االقتصادي الدولً الجدٌد فإن إذا تم تعدٌل المٌثاق للتعبٌر عن مبا -5

األمر سٌقتضً مزٌدا من التعدٌل مستقبال حتى ٌؤخذ المٌثاق فً الحسبان ما 
 قد ٌحدث من تؽٌٌرات أخرى.

  :كالتالً بشؤنها انقسمت اآلراء: ات المتعلقة باإلصالحات المإسسٌةالمقترح :ثالثا

وأجهزة النظام فً مٌدان ألول ٌرى أنه ٌمكن إجراء إصالح فً هٌاكل لرأي اا -أ 
اق، ـري على المٌثـــاالقتصادي واالجتماعً دون إدخال أي تعدٌل جوه التعاون

وأشٌر فً هذا الصدد إلى تقرٌر مجموعة الخبراء المعنً بهٌكل جدٌد لألمم المتحدة 
فالتقرٌر على الرؼم من ورود بعض التحفظات علٌه فإنه ٌعتبر هاما ومفٌدا حٌث 

اإلصالحات المحددة والبعٌدة المدى التً قد تعزز عمل األمم  ٌوصى بسلسلة من
 المتحدة دون اللجوء بالضرورة إلى تعدٌل المٌثاق.

الرأي الثانً ٌرى أن مقترحات فرٌق الخبراء مهما كانت أهمٌته ال تكفً لجعل األمم  -ب 
المتحدة على المستوى المرؼوب من الفعالٌة، وإن حصٌلة المناقشات حول تقرٌر 

الخبراء قد تإدى إلى تؽٌٌرات الحقة فً النصوص ذات الصلة بالمٌثاق، وفً  فرٌق
هذا اإلطار اقترح البعض إنشاء وكالة جدٌدة تإدى المهام المعهودة بها حالٌا إلى 
المجلس االقتصادي واالجتماعً أو إصالح المجلس وتزوٌده بالوسابل الالزمة لكً 

 ٌعالج بكفاءة المهام المعهودة بها إلٌه.

                                                           
(1) U N. DOC (A / 32 / 33), pp.           
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أما البعض األخر فاقترح إقامة لجنة للتنمٌة، إال أن معظم االقتراحات المقدمة كانت  -ج 
فً صالح تعزٌز دور المجلس االقتصادي واالجتماعً وذلك بوصفه الجهاز المعهود 
إلٌه على المستوى التنظٌمً بالتعاون االقتصادي واالجتماعً فً نطاق األمم المتحدة 

خاصة حول اختصاصات المجلس االقتصادي وكانت المقترحات تدور بصفة 
 .واالجتماعً وقواعد إجراءاته، باإلضافة إلى مسؤلة التمثٌل والعضوٌة داخل المجلس

واالجتماعً اختصاصات المجلس االقتصاديوتمت معالجة 
(1) 

 :ٌلً كما

اتفق الجمٌع على ضرورة تحقٌق التوافق  دور المجلس فً التوجٌه والتنسٌق: -1
شاطات جمٌع وكاالت برامج األمم المتحدة فٌما ٌتعلق باإلنماء والتنسٌق بٌن ن

خل بٌن البرامج ااالقتصادي واالجتماعً وذلك بالنظر إلى وجود التكرار والتد
 :والنشاطات مع قلة المواد البشرٌة والمادٌة، وانقسم الرأي إلى فرٌقٌن

تماعً رأى أنه ٌنبؽً تعزٌز دور المجلس االقتصادي واالج :األولالفرٌق  -
فً حدود اختصاصاته الحالٌة بوصفه الهٌبة الربٌسٌة لتحقٌق تنسٌق أفضل 
ألعمال المنظمة الدولٌة وأنه ٌنبؽً إعفاء المجلس من عبء معالجة 
المسابل ؼٌر الهامة حتى ٌتمكن من العمل على حل المسابل الجوهرٌة 

ً عام مركزا أعماله بالتناوب فً دوراته على حل المشاكل اإلٌدٌولوجٌة ف
 وعلى األمور التنفٌذٌة فً العام الثانً.

فٌتمثل فً أنه ٌتعٌن إعطاء المجلس والٌة جدٌدة ذات سلطة  :الفرٌق الثانً -
واسعة لكً ٌتسنى له القٌام بوظٌفة التوجٌه والتنسٌق، وفً هذا اإلطار 
اقترح أن تصاغ الفقرة الثانٌة من المادة الثالثة والستٌن من المٌثاق على 

ثر إلزامٌة ٌجعل المجلس بمثابة المنسق الفعال لنشاطات التنمٌة نحو أك
االقتصادٌة واالجتماعٌة داخل أسرة األمم المتحدة، وذلك على النحو 

وٌقوم المجلس بتنسٌق أنشطة الوكاالت المتخصصة وباتخاذ ».. التالً: 
قرارات تخضع لموافقة الجمعٌة العامة بشؤن السٌاسات العامة والتوجٌه 

ٌع المهام، وتحدٌد نطاق مضمون وحجم البرامج والعالقات بٌن وتوز
 «.الوكاالت

أجمعت اآلراء على ضرورة  :دور المجلس فً مجال حماٌة حقوق اإلنسان  -2
زٌادة فعالٌة األمم المتحدة فً مجال حماٌة حقوق اإلنسان، ولتحقٌق هذا الهدؾ 

لتحقٌق فً انتهاكات با األولى تتعلق الهام قدمت ثالث مجموعات من االقتراحات
حقوق اإلنسان، والثانٌة تتعلق بإنشاء منصب مفوض سام لألمم المتحدة لشإون 

 باألجهزة المعنٌة بمعالجة مسابل حقوق اإلنسان. الثالثة تتعلقوحقوق اإلنسان، 

طالب البعض بإرسال لجان تقصً إلى البلدان التً تنتهك :  لفبة األولىا -
دول األعضاء إلى التخلً عن حقها فً فٌها حقوق اإلنسان وبدعوة ال

                                                           
 .727ص.  ،7008اإلسكندرية  ،دار الفكر الجامعي جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي، (1)
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معارضة وجود لجان التقصً الموفدة من قبل لجنة حقوق اإلنسان إلى 
أراضٌها وفقا لإلجراء المبٌن فً قرار المجلس االقتصادي واالجتماعً 

وعبرت عن هذه المواقؾ إٌطالٌا وإسبانٌا، ورفض  (48)د  2503رقم 

 تؤٌٌد هذا االقتراح. اآلخرالبعض 

أٌد البعض إنشاء منصب مفوض سام لشإون حقوق اإلنسان لما :  الثانٌة الفبة -
ٌنطوي علٌه ذلك من إمكانات هابلة لتجمٌع المعلومات المتاحة وإلظهار استعداد 
الدول ألن تقدم ما هو أكثر من التؤٌٌد الشفوي لحقوق اإلنسان، بٌد أن وفود 

ر فعال، ـون ؼٌأخرى عارضت الفكرة على أساس أن الجهاز المقترح سٌك
مستدلٌن على ذلك برفض الجمعٌة العامة فً دورتها التاسعة والعشرٌن الموافقة 

  .على إنشاء منصب سام لشإون حقوق اإلنسان

قترح مساندة الفكرة المطروحة بشؤنها بٌن من ٌفتعددت االقتراحات :  الفبة الثالثة -
إلنسان ذات اتصال داخل فرٌق الخبراء والمتعلقة بإقامة لجنة جدٌدة لحقوق ا

مباشر مع الجمعٌة العامة وتحتل مرتبة جهاز أساسً لألمم المتحدة على قدم 
وعبرت عن ذلك الفلبٌن على أن  ،المساواة مع المجلس االقتصادي واالجتماعً

ٌراعى فً حالة قبول الفكرة التعاون فٌما بٌن الجهاز الربٌسً الجدٌد والمجلس 
دقٌقة نظرا للحاجة إلى الحفاظ على اختصاص االقتصادي واالجتماعً مراعاة 

هذا االقتراح إدخال  وٌستدعً ،المجلس بالنسبة للنواحً األساسٌة لحقوق اإلنسان
تخول  67تعدٌل طفٌؾ على الفقرة األولى من المادة السابعة، وإذا كانت المادة 

للمجلس سلطة تناول مسابل حقوق اإلنسان فللمجلس أن ٌقرر إقامة صالت 
  ة بٌن لجنة حقوق اإلنسان والجمعٌة العامة.مباشر

شكك فً جدوى هذا االقتراح على أساس وجود عدة هٌبات تعمل بٌن من ٌو   
فً مٌدان حقوق اإلنسان وأن المطلوب هو المزٌد من العمل ولٌس خلق العدٌد من 

 األجهزة.

واقترح البعض اآلخر توسٌع اختصاصات مجلس الوصاٌة لٌشمل حماٌة حقوق 
نسان وأٌدته العدٌد من الوفود على أساس أن مجلس الوصاٌة كاد أن ٌنتهً من عمله فٌما اإل

من المٌثاق ثم أنه إذا ما أوكلت مسابل  26-27-22ٌتعلق باألقالٌم المشار إلٌها فً الفصول 

حقوق اإلنسان إلى مجلس الوصاٌة فٌتفرغ المجلس االقتصادي واالجتماعً لتناول المسابل 
 .اكولومبٌواالجتماعٌة وحدها وهو ما اقترحته االقتصادٌة 

واعترض البعض على ذلك على أساس أن هٌكل مجلس الوصاٌة جامد إلى حد ما 
 وأنه من الصعب تؽٌٌر اختصاصاته لتمكٌنه من تناول مسابل خاصة لحماٌة حقوق اإلنسان.
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رة اتفق الجمٌع على ضرو حٌث التمثٌل والعضوٌةكما تمت أٌضا معالجة موضوع 
اإلقالل من الهٌبات الفرعٌة للمجلس االقتصادي واالجتماعً على أن ٌضطلع المجلس 

بالمهام المعهودة إلى تلك الهٌبات.
(1)

 

ونظرا لما ٌترتب على ذلك من ضرورة توسٌع عضوٌة المجلس االقتصادي 
ن واالجتماعً فقد الحظ البعض أنها أصبحت أكثر تمثٌال فً ضوء ما أحدث من زٌادة مرتٌ

( وأن الظروؾ الحالٌة ال تبرر إدخال المزٌد من التعدٌالت فً هذا 2973-2966سابقا )

الخصوص، بٌنما رأي آخرون أنه إذا ما زٌدت عضوٌة المجلس فإن ذلك سٌتٌح إمكانٌة 
تخفٌض عدد أعضاء اللجان الفنٌة باستثناء اللجان ذات االهتمام المحدد، فمن األصح أن 

كما أنه سٌكون من الممكن حٌنبذ االستؽناء عن اللجان المنشؤة بالفعل تكون )لجانا مفتوحة(، 
 والتً تإدي مهاما مكررة لمهام المجلس.

اقترح أن ٌعقد المجلس االقتصادي واالجتماعً  لنواحً اإلجرابٌةوفٌما ٌتعلق با
اجتماعات دورٌة على المستوى الوزاري تكرس إلجراء دراسة عامة شاملة للحالة 

 المشاكل التجارٌة والمالٌة المتصلة باإلنماء. السٌماٌة الدولٌة واالقتصاد

عقد الفرٌق العامل للجنة الخاصة المعنٌة بالمٌثاق ثمان جلسات  2978وفً سنة 
تركزت فٌها المشاورات حول التسوٌة السلمٌة للمنازعات وصٌانة وتدعٌم األمن الدولً 

 وترشٌد اإلجراءات داخل نظام األمم المتحدة.

وقدم ممثل المكسٌك ورقة عمل بشؤن صٌانة السلم واألمن الدولٌٌن وهً تتمثل 
بطرٌقة ؼٌر مباشرة بالتعاون الدولً االقتصادي واالجتماعً، حٌث تضمنت الوثٌقة إدخال 

 وهً كما ٌلً:  ق المتعلقة بمبادئ األمم المتحدةاإلضافات التالٌة على المادة الثانٌة من المٌثا

فً  7والمادة  :عدم تدخل إحدى الدول فً الشإون الداخلٌة لدولة أخرى :األول المبدأ -

فقرتها السابعة ال تشٌر إال إلى عدم تدخل األمم المتحدة فً الشإون 
 التً تقع فً نطاق االختصاص الداخلً للدول.

ولتعزٌز االعتراؾ بؤهمٌة الشإون  :التعاون الدولً من أجل التنمٌة الثانً: المبدأ -
ٌة واإلدراك بؤن الحفاظ على السلم لٌس مجرد الفصل بٌن االقتصاد

جٌوش متعادٌة فحسب بل ٌنطوي كذلك على إزالة أسباب النزاعات بٌن 
 الدول وفً مقدمتها الفقر الذي تعانً منه بلدان عدٌدة.

وٌتمثل تؽٌٌرا جذرٌا فً القانون الدولً  :األمن االقتصادي الجماعً :الثالث المبدأ -
لمٌثاق إال بمبدأ األمن الجماعً من الناحٌة العسكرٌة حٌث ال ٌسلم ا

 البحتة.
نزع السالح العام الكامل فً ظل مراقبة دولٌة فعالة، بٌنما ٌركز  الرابع: المبدأ -

المفهوم الحالً لنزع السالح المدرج فً المٌثاق على الحد من األسلحة 
 وخفضها.
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التسوٌة السلمٌة للمنازعات  ركز الفرٌق العامل للجنة على مسؤلة 2979وفً سنة 

 ة واألمانةــوترشٌد اإلجراءات المعمول بها فً نطاق األمم المتحدة وخاصة الجمعٌة العام
ولم تناقش اللجنة المسابل االقتصادٌة واالجتماعٌة وكٌفٌة تنمٌة التعاون الدولً فً هذا 

لق بدور وسلطات الخصوص، وهو ما ٌعنً ضمنا أن اللجنة لم تنظر فً أٌة اقتراحات تتع
المجلس االقتصادي واالجتماعً وعالقة ذلك بتعدٌل المٌثاق

(1)
. 

ً مسؤلتً حفظ السلم ـقامت مجموعة عمل كونتها اللجنة بالنظر ف 2980وفً سنة 

ترشٌد  ةات ولم تتمكن من النظر فً مسالــواألمن الدولٌٌن، والتسوٌة السلمٌة للمنازع
ك لم تتناول المسابل المتعلقة بالتعاون االقتصادي الدولً كذل، اإلجراءات نظرا لضٌق الوقت

 ًـودور سلطات األجهزة المعنٌة بهذا التعاون بما فً ذلك المجلس االقتصادي واالجتماع
تضح توهو ما ٌعنً أن أعمال اللجنة الخاصة المعنٌة بالمٌثاق وبتعزٌز دور المنظمة، لم 

 قتصادي واالجتماعً.نتابجها بعد بصدد جانب التعاون الدولً اال

ومن استعراض أعمال اللجنة المعنٌة بالمٌثاق ٌتضح جلٌا أن المواقؾ واالتجاهات 
التً سادت أعمال اللجنة فٌما ٌتعلق بالتعاون الدولً االقتصادي واالجتماعً عامة وبتطوٌر 

بٌن المجلس االقتصادي واالجتماعً خاصة فقد تعددت وتباٌنت على نحو ٌمكن التمٌٌز معه 
 :كما ٌلً  ثالث اتجاهات ربٌسٌة

اقترحت بعض الدول تعزٌز دور المنظمة الدولٌة فً مجال التعاون  اإلتجاه األول: -
الدولً االقتصادي واالجتماعً وتعزٌز سلطات المجلس االقتصادي 
واالجتماعً على أن ٌتم ذلك فً ظل المٌثاق الحالً وقد كان هذا 

ة سابقا باستثناء رومانٌا بصفة عامة موقؾ دول أوربا الشرقٌ
 وٌوؼسالفٌا.

واقترحت بعض الدول األخرى ضرورة إدخال تعدٌالت على المٌثاق  : اإلتجاه الثانً -
 الحالً لٌعكس الحقابق المتؽٌرة وعلى رأسها الدول النامٌة.

واقتراح دول أخرى إضافة أحكام إلى المٌثاق القابم وتجسد  : اإلتجاه الثالث -
فً وثٌقة قدمت من عدة دول كمجموعة االقتراحان األخٌران 

وتضمنت هذه الوثٌقة إدخال بعض التعدٌالت على المٌثاق وإضافة 
 أحكام جدٌدة إلٌه على النحو التالً:

 اقترحت المكسٌك أن تضاؾ المبادئ التالٌة: من المٌثاق: 7المادة أحكام  -

 عدم تدخل أي دولة فً الشإون الداخلٌة لدولة أخرى. -
 ولً من أجل التنمٌة.التعاون الد -
 األمن االقتصادي الجماعً. -
 نزع السالح الكامل فً ظل رقابة دولٌة فعالة. -
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 ما ٌلً: 7واقترحت الفلبٌن أن ٌراعى لدى النظر فً المادة 

إن العدوان االقتصادي شؤنه شؤن أي شكل آخر من أشكال العدوان هو خرق  -
تدابٌر جماعٌة فعالة بمنعه والقضاء للسلم وانتهاك للمٌثاق وأنه ٌتطلب لذلك اتخاذ 

علٌه.
(1)

 

لكل دولة ذات سٌادة الحق الخالص فً التمتع بإرثها الطبٌعً بٌد أنه ٌنبؽً أن  -
 ٌكون هناك تعاون دولً لمنع تلوث البٌبة.

أن ٌعود العلم والتكنولوجٌا بالفابدة على البشرٌة جمعاء وأن ٌٌسر نقلهما إلى  -
 .البلدان النامٌة بشروط عادلة

الفضاء الخارجً تراث مشترك لإلنسانٌة وٌقع خارج نطاق سلطة ووالٌة أٌة  -
 دولة أو مجموعة من الدول.

أن تتعهد كافة الدول بتشجٌع نزع السالح العام وبتحقٌقه باعتباره أفضل ضمان  -
ضد وٌالت الحـرب، وأن تستخدم إلى حد كبٌر الموارد المالٌة واالقتصادٌة التً 

 أكثرها فقرا. السٌماح فً تقدٌم المساعدة للبلدان النامٌة تنتج عن نزع السال

اقترحت رومانٌا أن ٌإكد المٌثاق وجود فبة واحدة من  :من المٌثاق 3المادة  أحكام -

الدول هً الدول األعضاء فً األمم المتحدة وأن تشمل هذه الفبة جمٌع بلدان 
سكرٌة أو النظام ز بسبب الحجم أو القوة االقتصادٌة أو العٌالعالم دون تمٌ

 االجتماعً.

اقترحت رومانٌا أن ٌدعم فً المٌثاق األخذ باتفاق  :من المٌثاق 8المادة أحكام  -

الرأي لمعالجة المشاكل األساسٌة، وأن تدرج فً المٌثاق أحكام تنص أن القرارات 
 التً تتخذ باتفاق الرأي أو باإلجماع تشكل التزامات قوٌة لجمٌع الدول.

اقترحت المكسٌك والفلبٌن استكمال المبادئ  :60إلى  55ن المواد مأحكام  -

االقتصادٌة واالجتماعٌة المنظمة لسلوك الدول، بالنظر إلى الضرورة الملحة 
إلقامة النظام االقتصادي الدولً الجدٌد وذلك على أساس اإلعالن وبرنامج العمل 

 قتصادٌة.المتعلقٌن بإقامة هذا النظام ومٌثاق حقوق الدول وواجباتها اال

ضرورة إدخال إصالح جوهري  اقترحت الفلبٌن :77إلى  62المواد من أحكام  -
على عمل المجلس وإعطابه والٌة جدٌدة تخوله سلطة كافٌة، وفً هذا اإلطار 

، واقترحت رفع لجنة حقوق اإلنسان إلى 63ٌعدل نص الفقرة الثانٌة من المادة 

االجتماعً ومجلس درجة مجلس كامل فً مستوى المجلس االقتصادي و
 الوصاٌة.

توسٌع نطاق ووظابؾ مجلس الوصاٌة لتوكل إلٌه مهمة  :اكولومبٌواقترحت  -
اإلنسان  حماٌة حقوق اإلنسان بصورة عامة، بحٌث ٌصبح مجلسا لحقوق

والوصاٌة، وٌضم بعض اللجان التً تعالج المسابل التً تقع حالٌا ضمن نطاق 
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حٌث أن الجمعٌة العامة تكتفً اختصاص المجلس االقتصادي واالجتماعً و
 باإلحاطة علما بتقرٌر اللجنة الخاصة بالمٌثاق وتجدٌد والٌتها للمزٌد من الدراسة

ولم تقدم مقترحات رسمٌة بصدد التعاون االقتصادي واالجتماعً فً إطار هذه 
اللجنة، وما إذا كان ذلك سٌتمخض عن ضرورة إعادة النظر فً المٌثاق وإدخال 

لالزمة علٌه على نحو ما اقترح البعض أم أن األمر ٌقتصر على التعدٌالت ا
مواجهة التطورات األخٌرة والحقابق الجدٌدة فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة على 
تعدٌل المٌثاق فً ضوء الواقع الممكن أي من خالل إعادة التفسٌر وعدم تطبٌق 

حكاما إضافٌةنصوص معٌنة واعتماد اإلعالنات والتصرٌحات التً تتضمن أ
(1)

. 

 المطلب الرابع

 تطوٌر دور منظمة األمم المتحدة فً ظل النظام االقتصادي الدولً الجدٌد

 هذ ق اخصدصق ظهزتقق آلر ءج ءق اذود ق اللح قات دمزق النظل ق اذ اي ق تب منتقق

قوذ ق قتز ح تق  دق  قسنعزضقاهقفيق اثالثقفز عق ات اي ق:

 انًُظًت  انذعىة نتطىير :انفرع االول

فً افتتاح الدورة األولى للجنة المخصصة إلعادة التشكٌل أعلن األمٌن العام لألمم 
ب أن ٌتم فً إطار التقدم نحو إقامة نظام اقتصادي جالمتحدة أن إصالح نظام األمم المتحدة ٌ

دولً جدٌد والهدؾ األساسً لعملٌة تطوٌر المنظمة الدولٌة فً قطاعٌها االقتصادي 
ً ٌتمثل فً جعل نظام األمم المتحدة قادرا على معالجة مشاكل التعاون واالجتماع

االقتصادي الدولً على نحو شامل وفعال، وفً إقامة نظام جدٌد للعالقات االقتصادٌة 
الدولٌة ٌكون أكثر عدال بحٌث ٌمكن للدول النامٌة أن تتؽلب فً ظله على تخلفها االقتصادي 

وفً هذا اإلطار فإن تطوٌر المنظمة الدولٌة بصفة عامة  الذي ورثته من العهد االستعماري
والمجلس االقتصادي واالجتماعً بصفة خاصة ٌكتسب أهمٌة بالؽة

(2)
. 

 تبايٍ االراء حىل تطىير انًُظًت  :انفرع انثاَي

تمثل الموضوعات الربٌسٌة للنظام االقتصادي الدولً مسابل موضع خالؾ كبٌر 
لً وهذه الموضوعات تتمثل فً السٌادة الدابمة على الموارد بٌن الدول أعضاء المجتمع الدو

الطبٌعٌة وملكٌة موارد البحار، وملكٌة االستثمارات األجنبٌة وتوسٌع التجارة والنمو 
وهنا تؤتً أهمٌة المنظمة الدولٌة لتوفر من خالل أجهزتها مكانا للعمل الجماعً  ،االقتصادي

                                                           

 
(1) 
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New York, 1960. 
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فٌق بٌن المصالح المتناقضة والسٌاسات المتضاربة فً مثل هذه المٌادٌن مما ٌمكن من التو
 فً شكل التزامات تكون مقبولة بصفة جماعٌة.

وٌفترض إقامة نظام اقتصادي دولً جدٌد المواجهة بٌن الشمال الؽنً والجنوب 
الفقٌر وهذه المواجهة تتجاوز التقسٌمات اإلٌدٌولوجٌة التقلٌدٌة وتتطلب مناقشات ومفاوضات 

دول التً تشكل طرفً المواجهة وذلك بهدؾ التوصل إلى حلول تقوم تضم مجموعات ال
على أساس رضابً وهنا تؤتً أهمٌة تطوٌر أجهزة المنظمة الدولٌة على اعتبار أن ذلك 

لمواجهة أن تظل اٌتٌح إمكانٌات كثٌرة للمفاوضات الجماعٌة والسٌما إذا ما أرٌد لهذه 
 دي الدولً الجدٌد أن تتحقق.مواجهة سلمٌة وأرٌد ألهداؾ النظام االقتصا

وبذلت محاوالت لنقل المواجهة والحوار بٌن الشمال والجنوب خارج إطار المنظمة 
الدولٌة ولكنها باءت بالفشل، فلم ٌنجح مإتمر بارٌس للتعاون فً التوصل إلى أٌة نتابج هامة 

ات الجماعٌة وهو ما ٌإكد أهمٌة تطوٌر نظام األمم المتحدة بما ٌتٌحه من إمكانات لمفاوض
فً مثل هذه األحوال

(1)
. 

  منظمةاقتراحات تطوٌر ال: الفرع الثالث

لتطوٌر نظام هٌبة األمم المتحدة فً المجال االقتصادي البد من تقوٌة الهٌكل 
 ادي جدٌدـاء نظام اقتصـالربٌسً لها والمتمثل فً المجلس االقتصادي واالجتماعً إلنش

تحت سلطة الجمعٌة العامة  المسبولالجهاز الربٌسً  فالمجلس االجتماعً واالقتصادي هو
عن التعاون االقتصادي الدولً، وترى الدول النامٌة أن اضطالع المجلس بدور ربٌسً فً 
النظام االقتصادي الدولً الجدٌد ٌنبؽً أن ٌتوخى مبادئ هامة كالعالمٌة أي ٌضمن اشتراك 

قشة المشاكل العالمٌة، كذا كل الدول فً عضوٌته حتى تتمكن جمٌعها من عرض ومنا
توخً نظام دٌمقراطً بمشاركة جمٌع الدول األعضاء مشاركة فعلٌة فً اتخاذ القرارات 
داخل نطاق المجلس، كما ٌجب أن ٌعطى المجلس السلطات الالزمة لقٌامه باإلشراؾ على 

 وتوجٌه كافة المنظمات االقتصادٌة التً تعمل فً مجال هاالقتصاد العالمً فً مجموع
ة فً هذا الصدد، بحٌث ٌصبح ـالتنمٌة، وأن ٌخول المجلس سلطة إصدار قرارات ملزم

 الهٌبة المماثلة لمجلس األمن فً كل ما ٌتعلق بالشإون االقتصادٌة واالجتماعٌة.

وأناط برنامج العمل المتعلق بإقامة النظام االقتصادي الدولً الجدٌد بالمجلس 
سٌق نشاطات جمٌع المنظمات والهٌبات الداخلة فً مسإولٌة تحدٌد اإلطار المبدبً، وتن

نطاق األمم المتحدة والتً ٌعهد إلٌها بتنفٌذ هذا البرنامج ولتمكٌن المجلس من القٌام بدوره 
أن تقدم بشكل فعال ٌنبؽً على جمٌع المنظمات والمإسسات المعنٌة بتنفٌذ برنامج العمل 

ة عن تنفٌذ البرنامج كلما اقتضت إلى المجلس االقتصادي واالجتماعً تقارٌر مرحلٌ
الضرورة على أن ال ٌقل عدد التقارٌر عن تقرٌر سنوي، وٌقوم المجلس بدراسة هذه 

كما ٌمكنه عند الحاجة  ،التقارٌر وله أن ٌجتمع إذا ما اقتضت الضرورة فً دورة استثنابٌة

                                                           
(1)

 Siotis Gean , the future of the U.N, institutions and emerging international studies, 

Genève, vol 9, 1970, p.      
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لتً قد تنشؤ أن ٌعمل باستمرار وأن ٌلفت نظر الجمعٌة العامة إلى المشاكل والصعوبات ا
لدى تنفٌذ برنامج العمل وؼٌره من المواثٌق التً تتعلق بإقامة النظام االقتصادي الدولً 
الجدٌد، وٌنبؽً أن ٌكون المجلس بمثابة الجهاز الذي ٌتلقى المعلومات الواردة من مختلؾ 
 أجهزة ومإسسات األمم المتحدة وٌحولها إلى سٌاسات منسقة لإلنماء والتعاون االقتصادي

الدولً وأن ٌقوم باستعراض وتقٌٌم ربٌسً ألعمال هذه المإسسات المختلفة القطاعات 
فٌما ٌتعلق بالتجارة والنقد والتموٌل واألؼذٌة والزراعة وؼٌر ذلك من المجاالت التً  السٌما

 تشكل محور النظام االقتصادي الدولً الجدٌد.

دي الدولً الجدٌد أن ٌكون كما ٌنبؽً على المجلس وهو بصدد إقامة النظام االقتصا
بمثابة المحفل الربٌسً لمناقشة المسابل االقتصادٌة واالجتماعٌة الدولٌة ذات الطابع العام أو 
التً ٌجب معالجتها من زاوٌا تخصصٌة متعددة، وأن ٌضع توصٌات فً شؤن هذه المسابل 

المجلس  وٌوجهها إلى الدول األعضاء وإلى منظمة األمم المتحدة فً مجموعها وعلى
مراقبة وتنفٌذ االستراتٌجٌات والسٌاسات واألولوٌات العامة التً تحددها الجمعٌة العامة فً 
المٌدانٌن االقتصادي واالجتماعً وما ٌتصل بهما، وأن ٌقوم بتنسٌق ومراقبة تنفٌذ قرارات 
وتوصٌات السٌاسة العامة الصادرة فً هذا الشؤن عن مإتمرات األمم المتحدة وؼٌرها من 
أجهزة المنظمة الدولٌة وذلك بعد أن توافق علٌها الجمعٌة العامة أو المجلس االقتصادي 
واالجتماعً أو كالهما، وأن ٌقوم المجلس بالتنسٌق الشامل لنشاطات أجهزة ومإسسات 
األمم المتحدة فً المٌدانٌن االقتصادي واالجتماعً وما ٌتصل بهما من مٌادٌن، وأن ٌعمد 

ة إلى تنفٌذ األولوٌات التً تحددها الجمعٌة العامة للمنظمة الدولٌة فً تحقٌقا لهذه الؽاٌ
مجموعها، وعلى المجلس أن ٌعقد اجتماعات دورٌة على المستوى الوزاري أو على أي 

ع االقتصادي ومستوى آخر عال بدرجة كافٌة الستعراض المسابل الربٌسٌة فً الموض
اعات إعداد فعاال وأن ٌركز على مجاالت واالجتماعً العالمً على أن ٌعد لهذه االجتم

السٌاسة الهامة التً تبرز االشتراك فً مناقشتها على أعلى مستوى
(1)

. 

وبصدد المقترحات المتعلقة بدور المجلس االقتصادي واالجتماعً فً إقامة النظام 
االقتصادي الدولً الجدٌد ٌمكن القول أن توسٌع عضوٌة المجلس االقتصادي واالجتماعً 

ى نحو ما اقترحته الدول النامٌة ٌعد خطوة إٌجابٌة لما ٌضمنه من المشاركة التامة فً عل
 مناقشة واعتماد القرارات الربٌسٌة المتعلقة بالنظام االقتصادي الدولً.

وإمكانٌة عقد اجتماعات دورٌة على المستوى الوزاري تخصص لمناقشة القضاٌا 
ا التؽلب على مشكلة عدم اٌالء الحكومات أولوٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة الربٌسٌة من شؤنه

مناسبة ألعمال المجلس ناهٌك عما ٌترتب على ذلك من تؤكٌد األهمٌة السٌاسٌة للمجلس 
والنهوض بدوره كمنبر عام لمناقشة الموقؾ االقتصادي واالجتماعً العالمً، مع إمكانٌة 

أن تولى اهتماما دولٌا خاصا أو  عقد دورات استثنابٌة لمعالجة ما قد ٌنشؤ من مشاكل تستحق
عاجال وهو إجراء ٌتٌح للمجلس أن ٌواكب التطورات الحادثة فً النظام الدولً على نحو 

 مستمر وفعال.

                                                           
 .25 - 23.ص، 34 الممحق رقم، الوثائق الرسمية لمجمعية العامة، الدورة الثانية والثالثون (1)
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وٌستلزم الحوار والمواجهة بٌن الشمال والجنوب بصدد إقامة النظام االقتصادي 
التً تشمل مجاال الدولً الجدٌد وجود جهاز ربٌسً ٌقوم بدور هام فً عملٌة التفاوض 

واسعا من الموضوعات ذات األهمٌة الحٌوٌة فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة وخاصة 
 العالقات بٌن البلدان المتقدمة والبلدان النامٌة.

ونجد أن المقترحات المتعلقة بتحدٌد نطاق دور المجلس االقتصادي واالجتماعً فً  
ول االهتمام الالزم لعملٌة التفاوض، لقد تركز إقامة النظام االقتصادي الدولً الجدٌد لم ت

االهتمام على وظٌفة المجلس فً المداوالت والمناقشات من حٌث تنظٌم مكان وعدد 
ومستوى االجتماعات وتحدٌد القضاٌا التً ٌتكون موضع مناقشة، مع أن المتطلبات الالزمة 

المفاوضات الناجحة  لخدمة المداوالت تختلؾ عن تلك التً تلزم لخدمة المفاوضات، إن
تتطلب باإلضافة إلى ذلك اتصاال  بلكثر من عقد اجتماع وتوفٌر الوثابق ألتحتاج 

بالحكومات ومشاورات تسبق االجتماعات وعملٌات إعداد وتحضٌر تتطلب بدورها مرونة 
 فً أسالٌب العمل.

 وٌمكن القول أن جمٌع التوصٌات والمقترحات المتعلقة بتحدٌد نطاق دور المجلس
فً إقامة النظام االقتصادي الدولً الجدٌد ال ٌتضمن وضعها موضع التطبٌق إدخال 
تعدٌالت على مٌثاق األمم المتحدة، فعقد دورات على المستوى الوزاري وكذا عقد دورات 
استثنابٌة خاصة بموضوعات معٌنة ٌمكن تحقٌقه من خالل تعدٌل قواعد إجراءات المجلس 

النامٌة فٌما ٌتعلق بالمبادئ التً ٌنبؽً أن ٌقوم علٌها دور  وهنا نجد أن مقترحات الدول
المجلس فً هذا الصدد تستدعً إدخال تعدٌالت أساسٌة على مٌثاق األمم المتحدة، وهً 
تعدٌالت تتعلق بسلطة اتخاذ القرارات الملزمة، وتوسٌع عضوٌة المجلس االقتصادي 

ن تسلم بها الدول المتقدمة ألنها تعد واالجتماعً والشك أن مثل هذه التعدٌالت ال ٌمكن أ
تحوال جوهرٌا فً سلطة المنظمة الدولٌة إزاء الدول ناهٌك عن أن القوى الكبرى ال ٌمكن 
أن تسمح بوجود جهاز تعتمد فٌه القرارات على أساس األؼلبٌة وٌكون لقراراته صفة 

إلعادة التشكٌل ٌعد اإللزام من الناحٌة القانونٌة، ولعل اعتماد توصٌات اللجنة المخصصة 
مإشرا على حقٌقة هذه المواجهة، حٌث جاءت هذه التوصٌات خالٌة من أي إشارة تتعلق 
بالنهوض بسلطة المجلس االقتصادي واالجتماعً فً اتخاذ القرارات باإلضافة إلى أن 
توصٌة اللجنة بصدد توسٌع عضوٌة المجلس وجعله كامل التمثٌل لعضوٌة المنظمة الدولٌة 

رونا بتحفظات من جانب الدول المتقدمة بما ٌإكد معارضتها ألي تعدٌل للمٌثاق حتى جاء مق
 .لو تعلق األمر بمسابل جزبٌة لٌست على قدر كبٌر من األهمٌة كزٌادة العضوٌة

وٌبقى الدور الكبٌر على هٌبة األمم المتحدة لبذل مجهود اكبر من اجل إرساء قواعد  
ررتها من خالل توصٌات جمعٌتها العامة ومجلسها النظام االقتصادي الدولً التً ق

االقتصادي وبقٌة منظماتها االقتصادٌة المتخصصة بدمجها داخل منظومتها القانونٌة من 
خالل تعدٌل مٌثاقها حتى تحوز على الشرعٌة القانونٌة بان تصبح ملزمة لجمٌع أعضاء 

 .المجتمع الدولً
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 الخاتمـــة

 و طاااا  غ ولساااا ف قي قاااا     ااااي كاااا ن هيئاااام  الااااة  نل اااااية لناااا   ن ي يااام  إنشااا   إن      
 لهاا وك نااا  ن ااييش نعشااش ألماا م  الااة  ن اا   اع ااا  اا  اعاال  نقاا ة و الاان  ناايونيين  

هيئاام  الااة  نل اااية  إنشاا  كاا ن  نل  ااو لاان و  ين ألاا نلي  نااا  نعشااش  اا   نااي   ااا  ين
نشااا ط  ث نيااام  عاااي  ااا  ل ا ااام يهاااو اعااال  نقااا ة و الااان  نااايونيين وهاااو نشااا ط قي قااا  

لاااان   ك ياااا    عااااي  ن  ااااا   نل  لااااغ  ناااايون  ققااااط إ  ااااي    ه لاااا ة ق ماااا ي  نااااة ي اااا  
 . نقي ق  و ا ع   ش ح  نا وب   ق     
 يف ن  ح هيئم  الة  نل اية    إ ق   قو ألي ل  اق س    ع ق ق ن  وك نا ي  

ننل ة  ق م ي  يون  ولعهوله  نه    ننل ة قو   ل  و ي ي ق ئي   و ل  ط ن ا  ي  نيوش 
  ن    نضلا ن ل  لغ  نيون     ل ا م  ا م.

        و اع ا نل اية قي ن اا          الةهيئم   ن إنىولن االش  اثن   وم ن  
 :كل  ي   آا 

 ن   هيئم  الة  نل اية ألن ط يق  لعي ه   نع لم ن عييي لن  ن     ا  إق    -1
ألن  يا  فل  عيم       ي  قو ألي ق نونيم ننل ة  ق م ي  يون   ييي   م اا

ه ه  ن     ا   هةونعش  نشأ ه   ثن   ننل ة   ق م ي   نيون   ن   و ي ي لك ق  
 وش لن  ن  ب  نث ن  ن ل ك ة. نعمش  ا    إنيه  ن    ش ن  

  نيألوة نلؤ ل   الة  3691 إلألالن  نم ي  ألن  ن لعيم  نع لم نأللة  نل اية قنم  -2

و ن    م ح لن    نيوش  نع نة  3691 نل اية ن     ة و ن نليم  ن    نع ي    ل  س 

 نث نث ن يألوة إلنش   نل ة  ق م ي  يون   ييي وأل ي  نيو ة  نا مم  نق يقم 

ولث ا ه ه  نيو ة  طو   لهل  ن  ومش إنى  و  ن أل يش  3691ن  لعيم  نع لم قنم 

    ألالق ا  نيوش   ق م ييم وط ح لش كش  ن نليم   وة.

 ي ة  إنيي م ح  إلألالن ألن ليث ق ا وق  نيوش وو     ه    ق م ييم  ن    ش ن   -1

لهلم ن طوي    ق م ي  نيون  نم نح  نيوش  نن ليم وإق لم  ننل ة   ق م ي  

ايث ط ن ا  نيوش  3691 نيون  وأل ي  نيو ة  نا مم  نق  عم ن  لعيم  نع لم قنم 

 نن ليم  إ     لع وض ا ل يية    نط ق  الة  نل اية نال ع ق أل ى  إل     ا 

 لويش  ن نليم  يه  و  ناموش أل ى  ن كنونو ي  و  نا مم  م ي  ا  نيوش  نن ليم و 

أل  نأللة  نل اية  ن ها  وثي م   ع ق  إأل ية  شكيش  ن ط ألين   ق م ي  و    ل 

و كيا أل ى  ن  نس ض لن  ننل ة   ق م ي   نيون   ن ييي هو وض و ة  ن ع ون 

  ي ية قي ة  ن  ي ن  نن ليم أل ى  ا يق  ن نليم.

ية ألن ط يق  ن لعيم  نع لم  ن هوي  نيونيم  نل  ونم لن   ش    عا  الة  نل ا -1

اثا  ن لعيم  نع لم  3699وضغ ل     ه   نق   م لوضغ  ن نعي   ع  ييقل   

 نل  لغ  نيون  وا مم  نيوش  نك  ف أل ى إله    ننو ي   نقي قيم  نض و يم    

   ق هيف  ش يغ  نلع وض ا  ن            الة  نل اية و    ل كن  ا ف و  ن 
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و     ه  نعالق ا  نع لم   ق م ييم إق لم نل ة  ق م ي  يون   ييي         إط

نل   عم  3691ق  ا  ن لعيم  نع لم أل ي يو ة ا مم قنم  3699يو  ه  أل ة 

 ن  ية ناو إق لم ه    ننل ة و  ا    إل     ا  نلالئلم ن نليم و  قيم ألالق ا 

و  ك  ألل ه      3691وأل يا ه ه  نيو ة     وا   ن ع ون   ق م ي   نيون  

 اث  ن ومش إنى   ع ق اطم ألش يم  ييية ن  قيم  ن نليم   ق م ييم ن يوش  نن ليم 

  ي   ونم  ييية لن  نلع وض ا اوش  ن و نب  ن ئيقيم نلشكالا  نلو ي  اونيمو

  نط قم و ن    ة و ن نليم و نن ي و ن لويش.و

  ا  نع ليم ي  ع ي   ن ط  ي ع ق ن لعيم  نع لم ق      ا ا  3699 و ن 31    -1

 و ن  31لؤ خ      311/11وا مم ن يوش  نن ليم.) قة     نعض  ن كنونو ي

3699 . ) 

 ن    أل   ا  3692  ع قيم ق نون  ن ا   نقنم  إق    نل اية      الةن  ح هيئم  -9

 ح  نيوش  نن ليم.ألي نم نم ن  كث قو ألي  ييية  إق   ن  ا  نوألي     

 ق ا  ن لعيم  نع لم إألالن   شأن  ن ع ون  3661   يو ة ا مم أل ي ه  قنم  -9

  ق م ي   نيون  وإنع ش  هوي  ننلو   ق م ي  و ن نليم ن يوش  نن ليم  و ق ا 

ا ى  3663إق    ي يم  ن نليم  نيونيم نع ي  الة  نل اية  ن   عم ن  نليم ن ع  ة لن 

أل ى    غ  ونوي ا ه   نع   و ن و    نلو  ي  ن ش يم و ن نليم   ن  كي   2111

 3669 ننل ليم  نقك ن و ن يئم  و ق ا  ن لعيم  نع لم   ن ل   طلوا  ن  نليم قنم 

 اا  قة   نية ن  نليم يهيف ن  ومش   ع ق ا  ين  نيوش  األض      ل   ا 

يش و  ق اي ة  الثش نلو  ي  ننلو   ق م ي  و ن ا ص لن  نع   و ن    ة و  ن لو

 ن نليم  ن ش يم  و كي ه    ن  ن لج أل ى يو   الة  نل اية ولك ن ه  و وك   ه  

 نلا  عم    ليي ن  ن نليم ويألا  ن لعيم  نع لم    نعس  نقنم إنى لؤ ل  يون   و 

ن نل     لوضو   لويش  ن نليم   ق اي ة و طوي   2113أل ي يو ة ا مم قنم 

 ي  نا مم و نلا يم ن  نليم وك    انللم  نن ييم و ن لوي يم و ن    يم  نيونيم. نلو  

 يل  ي ع ق   ن    ة  نيونيم  أل   ا  الة  نل اية  ن  نلق هلم      نليم  ن    ة  -9

أل ى ك  م  نيوش   ل   يع ضي   نو قغ  نيون    ق م ي أل نيونيم  يلثش  ن   ل  

 نل  يلم و نن ليم أل ى اي قو    وهو ل   ش  ا إنيي  ن لعيم   نع لم     نعييي لن 

ق     ه   نل ع  م   نشؤون   ق م ييم و هله  إنش   لؤ ل   الة  نل اية ن     ة 

  ن   ق ق  إلش  ة إنيي .                         3691ييقل    11و ن نليم    

 نل  س    ك يفلن   ش إنش   لنللم يونيم ن     ة و الة  نل اية  ق لا هيئم -6

لن  نيوش  نلؤققم ن   ا نوضغ  م اضي ين نم   شكيش   ق م ي  و    ل أل  
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لش و  ليث ق نه ه  نلنللم وهو ل  ن ج ألني  ونم  و  و   ن لع وض ا  ن    يم 

 هوي  ن نليليم ن     ة ل عيية  اط  ف  ن    أل   ا ن طم  اوش ه لم       يخ  ن

 نلن قشم نل ة  ن  ا  و عيي ي.         3699   ق  ل      ل أل  ه  نيونيم  و ي ا 

 هوي  الة  نل اية لن االش  لعي ه   نع لم   ل   ع يه لن يو  ا أل ييم  و  إن -31

إنى أل يه لن لؤ ل  ا يونيم وك   لن االش  نل  س   ق م ي   ا مم ول   يألو

لثش  نهيئم   ق م ييم  اونى نلنللم  الة  نل اية ي ضح إي  ا ين   و    ل أل   

و ه ل ة  الة  نل اية   ن ع ون   ق م ي   يل   ين  نيوش أل ى ك  م لق وي  ه  

  ق م ييم و  ق ع ية  نل   ينم لن  ن  ية  نع ل  و  ن كنونو   كيأل لم  ق قيم 

 هية و قس لنمعم وأل ينم .  إلق لم نل ة  ق م ي  يون  ل و  ن و ق لع 

ا  عض  ن و نب  نق  يم  ن    ث ا أل ى يو  هيئم و غة ه    نيو    ي     ك نا هن 
 الة  نل اية    إ ق   قو ألي ننل ة  ق م ي  يون   ييي لل   عش ن  اه  نق ي  

 :   ه    نل  ش نو يه   يل  ي  

ألية وألية كع يم ه    نيو  و ضعف  آلني ا  ن    ق  ه   الة  نل اية    ه    نشأن   -1

ق   ي ه  ن  ط يق إ     ل   ا لايية نل   نعية و وي ط  غ إن  ل  نكش ل  مي  

   ه    نل  ش إ  ل   و  ق لغ لم نح  نيوش  نك  ف  ن    لناي ه    نط  غ 

 لش  ي ويون  نا ي  ى ا    أل ى و ق.  إلن  ل     ونه  ني و  نيي و نع

 غة  أثي   نيوش  نن ليم أل ى ق    ا  الة  نل اية    ل  ش إ ق   نل ة ن عالق ا  -8
  ق م ييم  نيونيم  اكة  غ  ي ه  إ   ن ه    ن أثي  ك ن لايوي  نلايوييم قوة ه ه 

ش  نك  ف  نيوش وضععه  ا مم  ق م يي   و  ن  ن  غ  ا  ننل ة  ن      يا  نيو
   ك يقه . 1991 نلؤققم نهيئم  الة  نل اية قنم 

و وي ه ه  نق  ي ا ون ص  نعع نيم ك نا  نا  م ل ام إلي  ي ا وش نه ه  نوضعيم  لغ
 : نل أ لم و نا كل ي  

 غة ألية إن  ليم  ن ومي ا إ   نه  لث ا ا  م لن ا   ا إق لم قو ألي ننل ة  -3

لنللم  الة  نل اية  وقعا  ن لعيم  نع لم إنى  ق م ي  يون   ييي    إط   

وضغ ل لوألم لن  ن و ألي  ن  نونيم ن نلية  نعالق ا   ق م ييم  نيونيم لغ  اا     

  أل     لم نح  نيوش  نن ليم ون اا  نيوش  نن ليم     ق اي ة  الة  نل اية 

ق  ن و  ن و نعلش أل ى  ا يم نوضغ نل ة ق نون   ق م ي  يون  كوقي م  ع ن

  نلع وي  ين  نيوش  نن ليم و نل  يلم.

له ا  نثو ة ن عييش  إلط    ن  نون  ن عالق ا   ق م ييم  نيونيم ا مم       ة  -2

 نق عين ا لن  ن  ن  نل ض  نكن  ن سي  ا  نقي قيم     نثل نين ا  ض ا   هوي 
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 نا وأل ى  إق لم  ننل ة   ق م ي   نيون  و نا  عي  ن أل  ضا  نيوش  نك  ف

  قه   نو ي ا  نل اية  ال يكيم  ن    أل   ا  ن  الة  نل اية  قعيه  ن سيي  

 ننل ة   ق م ي   نيون  قي    و ا ايويه  و  ن  ن   ل نعا  نو ي ا ألن ي غ 

ام ه     لي  نيم  نلنللم  نيونيم و ق هلا     ا ية يو  يوش  نع نة  نث نث  ن   

ن  ع قة  نوضغ  نهي      ا ي  نقو ي    ن   ك ن ي ألل         عا  هويه  و  ي ل

كثي  لن  ااي ن ن هوي يوش  نع نة  نث نث    ه    نل  ش و  ن  ن   ي ا لع نة وو قغ 

و نة يله  ش      ييي يله  أل ى   ض  نو قغ اعف  و قضى أل ى كش ه ه  ن هوي

 ييي   ق ثن   ق نون  ن ا    ن   ك ن ن  ج  طو  لن   نق عين ا ايث  ي ا  وش 

. ونو   نا نة يكن 3692و ن ها  إ   ة    ع قيم قنم 3691يو   ي    ييقل   

نيله  هو  آلا   غة  هلي ي   ننق م نيوش  نع نة  نث نث إ   ني ا  ل أل ى لم نح 

 وقغ أل يي لن   ن ي يم  ش  عي  ن ضلنا اي   ينى لن   نيوش  نك  ف  ن   نة

 لم ناه  لن االني.

نلو  هم ه    نوضغ و ق ل     ن  هوي  نل  ونم قعا يوش  نع نة  نث نث و اا  -3
 نللم  الة  نل اية  ن  نونيم  ن عييشغط   هيئم  الة  نل اية ي ئل     لا ونم  ييية 

   ط ن ا   عيي ي لن   ش  ن ي ضلن ه ه و أل ى   قه  ليث ق  الة  نل اية  ن
  م ح ق   م ن  ط يق   وة  ن  نون ن و ألي  ن ييية ا ى  كون نه  ش أليم وإن  ليم و

    ن إ ق   قو ألي  ييية ننل ة  ق م ي   ييي ي ط ب  عييال     ن و ألي  نق ئية 
 ي إ     ا و عييال    ليث ق  الة  نل اية    اي    ي  وه   معب ن س يم نل   ن ع

لن  نيوش ن نا ان  نيوش  ن    ققا نل ة  الة   ن عييش ولع  ضم     ك ي 
 نل اية غي  لق عية ن  ن  ش ألن لك ق  ا لو وثم لن  نشأة ه ه  نلنللم وإن ه ه 
 نلنللم  نشأا  ق ق  ن ك يس ه ه  ن و ألي وال ي ه   وإ   ق  ا  نلنللم  عييش 

   ب و ويه .ه ه  ن و ألي  إنه    ض  أل ى ق

إن  غ ب   ق   ا ا  ن   قيلا لن لا  ف  ن هوي  نلعنيم   طوي   و  عييش نل ة  -9
 الة  نل اية نيق ي   ن طو  ا  ناييثم  ن ونا ط ق أللش   ه  ه  وهي ك ه  إض  م 
 ا م مه  وق ط  ه   وك نا  ن ونا ي  قم  ا ه ة   ق م ييم نأللة  نل اية  

  ل أل  ي  قم هيك يم   ط  وكش ه    ني  ق ا نة  ؤا ك نل  س   ق م ي  و  
ثل  ه   لثال  ق   ح  وقيغ نط ق ألضويم  نل  س   ق م ي  و    ل أل    أل    ه 
 ل     ل  نضل ن لش  كم  ليغ  نيوش لش  كم ك ل م وأل ينم    وضغ  ن     ا 

  ق م ي   نيون   و لكين  نل  س لن  ن ي ة   نلقؤوني ا  ن   ي ط  ه   ا يق  ننل ة
 ن ييي نة يكن لاش   ع ق  ليغ  نيوش  األض    ش    ا لو قعهة غ لضم    ه   

    نل اث  إنييق ق  ن ط ق  وهو ل   نميي  عكس     ه ا وقي ق ا  ي ل   ينم
 . اوش ن   غ لن  نعمش  نث ن      ن  ب 
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 :ي   ل  إنىنا ص   نيلكنن    ااي    

إن ق ب ه    نع   ي  غ   اق س إنى ليف  و     إل  ية  نقي قيم ن يوش  األض    -1
ق ط ا  نلنللم  نيونيم وق    ا   ه  ه   نلا  عم  عل يم  طوي  لنللم  و  إ   

 لقأنم إ  ية قي قم لن   نب  نيوش  األض  قوف  ه   يون  نيقا     اق س 
ث  م  نع لش  نلؤث     ألل يم  طوي   نلنللم   إل  ية  نقي قيم ن يوش  األض   ه   ل

ويلكن  ن وش  ن ه ه   ي   ا م م  ه  و ننهوض  ق ط  ه  نيونيم لن ايث  ع
 إل  ية نة  مش  عي إنى  ناي  ن   يي غ   نيوش  ليع  إنى  اويش  نلنللم  نيونيم ل  

 يكعش نه  اقن  ن ي ة  يو ه      نعالق ا  نيونيم.

ة  الة  نل اية   ق م ي  نيو كب  ن طو  ا  ن  هنم و نا  ن ألل يم إمالح نل  -8
 إمالح   ه  ي   ق م ييم وأل ى   قه   نل  س   ق م ي  و    ل أل  يعي 
  اق س أللال قي قي  ي وة أل ى ل  أل ة  ن و  ن  ين لم نح و ه ل ل ا ل لوأل ا 

هي ف  نل وا ة  نيوش  األض   وي ط ب  ق عي ي  و غ م لن ق ش ه ه  نيوش ن  وغ  ا
لن ألل يم  ن سيي  وألية  و    إل  ية  نقي قيم ن يوش  األض   ن ي م  لقكه  
 قي ي ه  لن ن ايم و   ين  هي  ه  ولم ناه  لن ن ايم  ا ف ك ن  لث  م  نع لش 
 اق ق   ن   ا ش يون  ع نيم ألل يم  طوي  نل ة  الة  نل اية   ق م ي  قو   

نللنوام ن هيكش   ق م ي   و لن ايث  ع ي  يو ه    لن ايث  طوي   نق ط ا  
 ل  ش  إلنل   و ن ع ون   ق م ي   نيون .

 ن طو  ا  نا يثم    ألالق ا  ن وف ول   ث   ي  ااي ث  ااي ة كأ لم     ض -3
 نط قم و نس    لثال لن ا ي م  ن    ط  ين  ق م يي ا ولم نح كش  نيوش  األض   

ض  ه ه  ن طو  ا  ن  ش  ا  ليغ  نيوش لش  كم إي   يم     نل  لغ  نيون  و  
 ول ك ل م    مي غم و ط يق  ن     ا  نيونيم.

و ن ومي ا  نم ي ة    ا م م ا و طوي   نق ط ا و عش  ن     ا  كي  إن  -9
ل  لم هو لاو     ألل يم  ق هيف ضل ن يو   ع ش ن هيئ ا  ألن  ن لعيم  نع لم

 نل  س   ق م ي   ن لعيم  نع لم و   ق م ييم نأللة  نل اية وأل ى   قه 
 ايث يضة ك  م  نيوش  األض        ااي و    ل أل  وأل ى  ي ية  ألض   ه   

 إلنل     الة  نل اية و نا ضل ن  ن لش  كم  ن  لم    وضغ  ن     ا    ل  ش
و ن ع ون   ق م ي   نيون  وإ  ام  نع مم ن  ي وش و ن ع وض أل ى نط ق و قغ 

يون   ييي وأل ى  ن لعيم  نع لم نأللة  نل اية    ل   ش    ق م ينل ة  ميي إق لم 
  عيم  نل  س واضوألي نه  ق نوني   ن  ضغ  يي  نث م  نك ل م و عوضي  عض  لن 

  ا    ن      ننه ئ   ميي  نلق ئش  ن     ط ب إمي   ق ط  ه    ي ونى  نعقي ق طم 
 ومي ا قي قيم إنى  ناكول ا  األض     ل   نلية  نعالقم  ين  نل  س و نوك  ا 
 نل اممم  ي عين  ن ي  ألى    ه    نميي  ع ي  يو   نل  س     نقيق    لج 

 ع ق   ن لثيش و نشطم ه ه  نوك  ا وضل ن  ط يق ل ي   نلع ل م   نلثش    ل  ي
  نل   يش و نلش  كم    ألل يم وضغ  ن     ا   ننق م نل   ا   ه ل ة   ا  نم م

ي ب   شيي  نعالقم  ين  نل  س   ق م ي  و    ل أل  ولؤ ل   الة  نل اية  كل 
 ن     ة و ن نليم  ل  ي ض  أل ى ا  ا  ن ض  ب و ن ن         ا م م ا.



873 

 

 ضطال   نل  س   ق م ي  و    ل أل    ا م م ا   يلكن  ن و يق  ينه   نإ -1
 لث  م  نع لش يعي لل  ق ي نه ه   ا م م ا   ثن  و      ه إنى  نق طم  نعع يم 

 اق ق  و    ألية   أل يم  ي  ه    ل  ش  ن ع ون  نيون    ق م ي  و    ل أل  
يق و  ا  نل  ش نكش وك نم ل اممم و  ن  ن    ي لن إألع  ه لن وليعم  ن نق

  ن نليم لق   م وي ك   ا م ص  نل  س     نعلش كوك نم ل اممم     نل  ش 
  ق م ي  و    ل أل   ايث يم ح لن    نلن قشم  نلق ئش   ق م ييم و    ل أليم 
 نيونيم و و ي   آلني ا ن ع ي  ه     ع   ن  ي وش و ن ع وض و ع ي  ق ط  ي    

   ن     ا و ن ومي ا     نل  ش   ق م ي  و    ل أل  و   ي لن   كي    ا 
 ا م م ا  نل  س و ننهوض  يو ه ألن ط يق إألع  ه لن  نعلش كوك نم 
ل اممم     نل  ش   ق م ي  و    ل أل  وإنش   وك نم  ييية كل  ي   ح 

 ل أليم  و إا نم  ن عض لن االش   ع قيم يونيم نلع ن م  ن ض ي    ق م ييم و   
( نيم ح لا م    نلن قشم CNUCED)  نلؤ ل  وليعم  نل  س    ه    نميي إنى

و ن ي وش و ن ع وض اوش  ليغ  نلق ئش  ن     غ     نل  ش   ق م ي  
و    ل أل   وي   ح  يض  ن    ا م ص  نل  س   ق م ي  و    ل أل   يل  

إنى  ن لعيم  نع لم  ه  لقأنم  ي ع ق  ا وق  إلنق ن و اويش ه     ا م ص
 قي قيم  كث  لنه   ق م ييم و   ل أليم.

   ضو     ين  نلو  ق وألية   ع ق   مع    عييش  نليث ق  معم  قليم يعي  ل  إن -6
يلكن إاي ث  ن سيي  ا  نلط و م    ميي   كي   ا م ص  إ   ني إل  ي ا 

 عض نموص  نليث ق  نل  س   ق م ي  و    ل أل  ألن ط يق إأل ية  عقي  
 لثال  عقي   وليعي .

  كي   ا م ص  نل  س   ق م ي  و    ل أل       ضطال   عل يم  ن نقيق إن  -7
   إط   نل ة  الة  نل اية لقأنم  يي ة    ه ل ة و اق   ن أييي لن ق ش  ألض   

ي     نلنللم  نيونيم و نا    لش  ع ي نل ة  الة  نل اية وضا لم  نيو   نلنوط  
إق لم  ننل ة   ق م ي   نيون   ن ييي و   ي لن  ع ي  يو   نل  س   ق م ي  
و    ل أل      نقيق نش ط ا  ن نليم ي اش نل ة  الة  نل اية ويله   نضعف 
  ي  ننل ة  الة  نل اية وا مم  عي  ع ي إط  ه  ن نليل   ه    ننل ة نة يق طغ 

كيش  ن يعلش كل  نو ك ن نل ل  ا      ننل  إنى ا ى  نش و     ألل يم إأل ية  ن ش
ل  ينطو  أل يي ه    نلعهوة لن ض و ة و وي  نقيق و    ط و ك لش  ين لا  ف 
  ه ة ووك  ا نل ة  الة  نل اية يلثش  اي  نل  يئ  ن ئيقيم  ن   ي وة أل يه     

ين س  نضل ن  إمالح   ي نه    ننل ة   األل ش  ن   ي وة  ه  نل ة  الة  نل اية
  أل ي ه   ن   وة أل ى  ن اطيط  نق ية وهو  اطيط ين س   يو ه  ن ين ثق ألن 
ي  ق ا   ية  وي  ض   ن ي ة   نقيق  األل ش     ليغ  نلي يين  ن    ا  ج إنى 

  نا  ة نلا  ف  ا ه ة.

 نل  س   ق م ي  و    ل أل   لو ب  نليث ق  ه    نلنللم  نيونيم ن  نقيق يعي  -8
لن ثة  هو  لث  م  اي ة  ا ضش  نل  ام     نوقا  نا ض  ن نهوض  عل يم و

 ن نقيق ي اش نل ة  الة  نل اية  ن نا  إن  ع ي  يو   نل  س   ق م ي  
 لثش  هله      ا م ص يو    ل أل      ن نقيق ين س   ن ي واى ل  يئ  ئيقيم 
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ة  نل اية      ن ي وة  نل  س  نل  س   ط    ضطال    نقيق  نقي قم ننل ة  ال
إلط    نع ة  ن   يلكن لن االني  ن يؤيف كش    ق م ي  و    ل أل    اييي 

 ه   لن   ه ة  ننل ة يو ه  نلايي   ايث   ية كش وك نم  و هيئم كش    ليي ن 
 اممه      ي  ل ا يم إنى  نل  س   ق م ي  و    ل أل  ألن  نعي   نوث ئق 

 ع  م  إق لم  ننل ة   ق م ي   نيون   ن ييي  وليف  ط يق  اهي ف و ن     ا  نل
و نقي ق ا  ن    قلا واييا    ه    نميي  وي ط ب يو   نل  س    ه   
 ناموص  ن ياوش ق طم  ق ع  ض لي  ني ا لا  ف   ه ة ووك  ا  نلنللم 

ج و أل ل ي  نيونيم ق ش  أل ل يه   و نا لن االش   يية أل وض نلي  ني ا  ن   ل
لنهج لش  ا ن منيف  ن   لج  وين س  أل ى  نل  س   ق م ي  و    ل أل  
  أل    ه  ن ه    نل ك   ن  نقيق  ن يعلش أل ى  ا يق     ط و الق  
  ق    ي ي ا و ن   لج و ننش ط ا    إط   قي قم أل لم   وة أل ى وأل  ك لش 

   ش  ق  م   نلش كش و نع   ا ن ا  ا و     ه ا  ن  ئلم وأل ى  ؤيم ن   ة ن لق
 ن   قي  نشأ نيف  نعي    ن لج  نعلش وغي ه لن  نلو ثيق  نل ع  م  إق لم نل ة 

  ق م ي  يون   ييي.

 ع ي   نيو   ن   ي وة  ي  نل  س   ق م ي  و    ل أل     ليي ن وضغ  نإ -9
 نقي قم  نع لم و ن نقيق ي اش نل ة  الة  نل اية  ي ط ب     نوقا    ي  اقين 
و طوي   ا ه ة و ن   ن  ن     ية  نلشو ة و ننمح ن ل  س   ق م ي  

 .وأل ى لق وف  نوك  او    ل أل  و نا أل ى  نلق وي ا  إلق يليم و نيونيم 

  ق    ي ي ا  نش ل م و اهي ف  نع لم     نليي نين  ن لعيم  نع لم  ضغ  -12
  ق م ي  و    ل أل  أل ى  ن ي وة  نل  س   ق م ي  و    ل أل    ا يش 
 نلش كش و ق ع  ض  نا وش  نلط وام و أل ل ي    لج واطط  نعلش أل ى  ق س 

 إألي يه  ني واية  ن اطيط  نلش  كم  ين  نوك  ا   نلع ول ا و ني  ق ا  ن     وة 
وإ  ي وة  نل  س   ق م ي  و    ل أل    نا  ين ل  هو   ة لن  نلو  ي ن لويش 

  ن ي  ي  و نقي ق ا  نل   ام.

إن إ ق   قو ألي نل ة  ق م ي  يون  ي ط ب    نب    ع ق أل ى قو ألي لوضوأليم  -33

 ن ط أل ا   ق م ييم و    ل أليم  نيونيم وأل ى وإ   ئيم لايية إأل ية  ن   و شكيش 

  قه  منيوق  نن ي  نيون  ولنللم  ن    ة  نع نليم  ن  نا       ي     لن 

ضل ن   أل يم  ن      نيون  ألن ط يق  ا يق  نلش  كم  نك ل م ن ليغ  نيوش    

ق ا و   نعي  ه    ن     و نا   نلق و ة     مو ا  ليغ  نيوش ي اش ه ه  نلؤق

 كون  امو ا اقب  نلق هلم      قل ش  نمنيوق  و  ن نا لثال  و ن  م ح 

ألضويم  نل  س   ق م ي  و    ل أل  ك نا  شلش  ليغ  ألض    الة  نل اية  

لن  316و ن   ة  نيألوة إنى لؤ ل  أل ة لن  ألض    الة  نل اية ط    ننص  نل ية 

ق م ي   نيون       لن ليث ق  الة  نل اية  ننل ة     أل     نليث ق  ن نل     

 ونيكون  ي ة  ع نم    إي  ة و  نقيق  نعالق ا  نيونيم.   



871 

 

 نيو    ق م ي  نهيئم  الة  نل اية و يألة نل له   ن  نون   نل ع ق  ع ي  إن  -18
و طوي  آني ا  يألية  ي ط ب  نشؤون   ق م ييم ا مم  عي  ن ه    نا ب  ن   ية 

 ق م ي   نيون   نل لث م     نلنلل ا   ق م ييم و نل نيم  نل اممم  ن نلية  
ن ا ي   ن     ا   ق م ييم لن  أل     ا  نقي قم  نيونيم  ووضغ نل ة  ق م ي  
نضل ن  نلق و ة     نلن  غ  ن    يم و  ق م ييم  ين  نيوش  نن ليم و  نيوش 

  نل  يلم.

 نلق س   نق ة و الن  نيون  و  ن  ن   إنىألية   ق        ق م ي  قي يؤي   إن -31
 هيئم  الة  نل ايةنيألة  هوي  لن لم ام  ن ليغ يوش ن ليم ول  يلم  نعلش قوي 

ولن قب نك  م  ألض     كث  ألي نم يون  إل ق   قو ألي ننل ة  ق م ي   ن  ليم
 . نل  لغ  نيون  يون  ليي 
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 العربية:باللغة  المراجـعاوال:

 المراجع العامة- 1 –

    أبوووووووووح د ح ووووووووو  أقاووووووووود ا د ح،وووووووووٌ   وووووووووً د  ووووووووو  ح  د ووووووووودح ً د  ووووووووو  ا دد  د.  –
 :==5-9==5د  هضة د   بٌة )د  ب ة دألح ى(ا 

أبح د ح  ء أقاد ا د    ح  د دح ً حد  الق ت د دح ٌةا دد  د  هضة د   بٌةا د   ه ة  .د –
600:        

ا دد  د  هضووووووووة د وووووووودح ً د  وووووووو    أبحهٌوووووووود  ،ووووووووى  وووووووو د  ا د  وووووووو  ح  .د –
 9;=5د   بٌةا ا شأة د ا   د ب إل،ك د ٌة 

أبووووووح  وووووو ا  اقاوووووود ،وووووو د ا د  القوووووو ت د دح ٌووووووة د ا   وووووو ةا دد  د  كوووووو   د. –
 .;600د ج ا ًا دإل،ك د ٌة 

دد  د  هضووووووووة  اد دغاووووووووة مبوووووووو دهٌ  اقاوووووووود ا أقكوووووووو   د  وووووووو  ح  د وووووووودح ً .د –
 .:==5 د   ه ة ا  د   بٌة

اقاووووووووودا د  ووووووووو  ح  د ووووووووودح ً د  ووووووووو  ا دد  د  ه وووووووووة  د. د   ووووووووو  ً مبووووووووو دهٌ  –
 .6009د   بٌةا د   ه ة 

أقاوووووود اقاوووووود    ووووووتا د  وووووو  ح  د وووووودح ً د  وووووو  ا دد  د  هضووووووة د   بٌووووووةا . د –

 .)د.ت(
؟ ي جاووووووة ل بوووووود د  يوووووو   دألاوووووو  د ايقوووووودة كٌوووووود ح اوووووو  د-ه  ح وووووود كح   وووووود  –

 .)د.ت( د ا ٌ حيا اكيبة د  هضة د ا  ٌةا
د  ووووووو  ح  د ووووووودح ً -شوووووووه  ا د حق  وووووووً د  ووووووو  ح  د ووووووودح ً د  ووووووو   د. ا ٌووووووود –

 .7>=5دد  د  هضة د   بٌة  -د جدٌد  ،بق  
 

 المراجع المتخصصة –

د  وووووووو  ح  د وووووووودح ً  ،بقوووووووو  ) ،ى ضووووووووحء أقكوووووووو    أقاووووووووداأبووووووووح د ح وووووووو ء د.  –
(ا دد  6>=5د اقووووووووو ك  د دح ٌوووووووووة حد ح  ٌوووووووووة ح،ووووووووو،ح  د ووووووووودح  حدي  قٌوووووووووة 

 :600ا  د  هضة د   بٌة

 ضووووو   ووووو  ل ا دٌوووووح  د  ووووو    د    ووووو   ،وووووى ضوووووحء أقكووووو    أبوووووح د   ووووو د.  –
 .7==5ا  ا دد  د  هضة د   بٌة د    ح  د دح ً

دد   اأبوووووح بٌووووود  بووووود د    ووووو  ا دألاووووو  د ايقووووودة بوووووٌ  دإل جووووو ب حدإل  ووووو   .د -
أبووووووووح د  ووووووووالء  ،ووووووووى أبووووووووح د  ووووووووال د  اوووووووو ا .د ا;600د  هضووووووووة د   بٌووووووووةا 

  بٌةا)د  ب ووووووووووة د  ح اووووووووووة حد   وووووووووو   د  وووووووووو  اً د جدٌوووووووووودا دد  د  هضووووووووووة د 
 .6008دألح ى( 

د وووووووودح ً د ا   وووووووو ا ،،،وووووووو،ة  د قي وووووووو ديد   وووووووو    –بالحي قوووووووو ب  بوووووووود  .د –
 . 6000، ة  ;69     د ا   ة اد  دد 

 د ب وووووووٌ،ً  ٌووووووو ي  يقوووووووً ا ي،وووووووحٌة د ا  ب ووووووو ت  وووووووً م ووووووو   دي  قٌووووووو تد. –

 .7002ا  اة د يج  ٌة د    اٌةا دد  د  هضة د   بٌةا 
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مبوووووووو دهٌ  اقاوووووووود اأقكوووووووو   د  وووووووو  ح  د وووووووودح ً   وووووووو   د بقوووووووو    د دغاووووووووة .د –
حد اقٌ وووووووو ت حبوووووووو    أل ضووووووووه   وووووووو    قوووووووودحد د ح ٌووووووووة د ح  ٌووووووووةا دد  

 .;>=5د  هضة د   بٌة 

د  وووووو  ح  د وووووودح ً د جدٌوووووود  ،بقوووووو  ادد   ،د د،ووووووحقً اقاوووووود  بوووووود د  قاوووووو   .د –
 . 7>=5د  هضة د   بٌةا د   ه ة 

ا 6  اد د،وووووووحقً اقاووووووود  بووووووود د  قاووووووو   ا قووووووو  ح  د ا  اووووووو ت د دح ٌوووووووة .د –

)ا  اوووووووووووة دألاووووووووووو  د ايقووووووووووودة ححك  يهووووووووووو  د اي   وووووووووووة(ا دد  د  هضوووووووووووة 
 .:600د   بٌةا 

د ،ووووووٌد  وووووو  د ا د  ح اووووووة  ووووووً اٌووووووبد  د  ك )دد ،ووووووة يق،ٌ،ٌووووووة(ا  ،اوووووو    .د –
 .6006 ، ب  ةا د   ه ة 

د ،ووووووٌد  بوووووود د اوووووو    ا د يجوووووو  ة د دح ٌووووووة ح،ووووووٌ دة د دح ة)د د،ووووووة  د ا دكووووووً .د –
ألهوووووو  د ياٌوووووو دت د يووووووً  ق ووووووت ،ووووووٌ دة د دح ووووووة  ووووووً  وووووو  ي وووووو اً د يجوووووو  ة 

 6009د دح ٌة(ا دد  د  هضة د   بٌةا 

د اوووووووحجً ق،وووووووٌ  ا ا ووووووو    د   ووووووو   د قي ووووووو دي د  ووووووو  اً د جدٌووووووودا دد   .د –
 .8==5د  هضة د   بٌةا د   ه ة 

ا دد  5 –د ق ٌ وووووووة ح د وووووووحه   –    د ووووووودح ً د جدٌووووووودد  شووووووو   ووووووو ددا د   ووووووود. –
 .8==5د جاهح ٌة  ، ش  حد يحبٌعا داش  

ا دد  د  كووووووو  د   بوووووووًا 5  ا قووووووو  ح  د بقووووووو  ا  اقاووووووود د   ووووووو  ً مبووووووو دهٌ  .د –
 .9>=5د   ه ة 

د. د ا ٌاـووووووووـً اقاوووووووود  ، ووووووووت اد  وووووووو  ح  د وووووووودح ً د بقوووووووو ي  ووووووووً أب وووووووو د   –
 . 9;=5د جدٌـدةا ا شــأة د ا   د دإل،ك د ٌة 

 ،وووووووى شوووووووي ا ي وووووووحٌ  د اج،وووووووق د قي ووووووو دي  قد وووووووح  وووووووٌأقاووووووود  بووووووود . د –
حد جياوووووو  ً  ا  اووووووة دألاوووووو  د ايقوووووودةا د هٌ ووووووة د ا وووووو ٌة د   اووووووة  ،كيوووووو   

5=<=. 

د ووووووودٌح ا ي جاوووووووة ا يووووووو   بووووووو  أ ٌووووووو  يح،ووووووو  ا دداٌووووووو   اٌٌووووووو ا  د وووووووة  –
ق  ووووووووةا دد  د  ،ٌ وووووووووة د جدٌووووووووودةا ،ووووووووح ٌة داشووووووووو  )د  ب وووووووووة دألح وووووووووى(ا 

6009. 

ي  ٌوووو ل   ا أجوووو    وووو   دقي وووو دي دح ووووً جدٌوووود   حي اقاوووود ا اووووبجوووو .د –
دبووووووو   ووووووو ا  د  ووووووواٌ ا د شووووووو كة د ح  ٌوووووووة  ، شووووووو  . جاووووووو   اووووووو يا د. د_

 .5>=5حد يحبٌعا د جبد   د ٌح ،كح 

قي ووووووو دٌة حد جيا  ٌوووووووة  وووووووً د  ووووووو   ا بٌووووووو   ا د اجووووووو  ق د بوووووووح د ٌوووووووح . د –
 .:==5ا شح دت  حٌددتا بٌ حتا  ب   

ج ا ووووووووة د ب،ٌوووووووودة ا هوووووووود د ق ووووووووح  حد  ،ووووووووح  دإلدد ٌووووووووةا اجاح ووووووووة أ اوووووووو    –
د ا،ي ووووووى د وووووودح ًا د   وووووو   د وووووودح ً د جدٌوووووود حا وووووو  ل دح  د  وووووو    د    وووووو ا 

 .7==5ا ي  :68-6
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اشا دد  جوووووحدة  بووووود د  ووووو   ا د قي ووووو د د ووووودح ً اووووو  د ا كوووووب م وووووى د هووووو . د –
 :600د  هضة د   بٌةا 

جا وووووووة قووووووو ب  ق،ووووووو  ا د  ووووووو  ح  د ووووووودح ً د قي ووووووو دي د ا   ووووووو ا دد   .د –
 .6==5د  هضة د   بٌةا 

جوووووووووحٌ،ً ،ووووووووو ٌد ،ووووووووو    ا د ا  اووووووووو ت د دح ٌوووووووووة د اي   وووووووووة)د حك  ت  .د –
د دح ٌووووووة د اي   ووووووة   اوووووو  د ايقوووووودةا ا  اووووووة د يجوووووو  ة د    اٌووووووة(ا شوووووو كة 

 .;==5  ق  ، ب  ةا 

ج  ووووووو   بووووووود د ،وووووووال ا دإل ووووووو   د  ووووووو  ح ً  ،  ووووووو   د قي ووووووو دي د ووووووودح ً . د –
 ;;=5د جدٌدا جدة 

ٌ  ا د ووووووووودح  د   اوووووووووى حد  ووووووووو د  د ووووووووودح ً ا كيووووووووو  ،ووووووووويك   هوووووووووح ب دد –
 .5>=5اد   ه ة  ال،ي الا تد هٌ ة د   اة  -اي جاة

ه ووووووددحي ق،وووووو   أقاوووووود اقاوووووود ا قوووووودحد ،وووووو،  ت اج،ووووووق دألاوووووو   ووووووً  .د –
 .8==5ضحء قحد د د      د    اً د جدٌدا دد  د  هضة د   بٌةا 

 - ووووووووو حت  بووووووووود د ،وووووووووال   وووووووووحل ه .بٌووووووووو  د   بووووووووودٌ     ووووووووو  حدد.  –
 .:==5د دح ًا دد  د     ة د ج ا ٌةاد قي  د 

 دآلدد اكيبوووووووة  –دإلق،ٌاٌوووووووة  د دح ٌوووووووة د ا  اووووووو ت –،   ووووووويقووووووو ب  اقاووووووود  .د –
 .>>=5-د   ه ة  –

هٌ وووووو ت ح حكوووووو  ت ا  اووووووة دألاوووووو  -ق،ووووووٌ   اوووووو ا د ا  اوووووو ت د دح ٌووووووة  .د –
دد  د  كوووووووووو   -د ايقوووووووووودة ح ا  اوووووووووو ت د يجوووووووووو  ة حد ي وووووووووو ح  د قي وووووووووو دي 

 7==5د   بًا د   ه ة 

قشوووووووووٌش  ووووووووو د  دقاووووووووود د  القووووووووو ت د قي ووووووووو دٌة د دح ٌوووووووووة دد  د ج ا وووووووووة  –
 .6000ة د جدٌدة  ، ش  د ،ك د ٌ

ا جووووود مبووووو دهٌ   ،وووووىا قووووو  ح  د  القووووو ت د دح ٌة)د د،وووووة  وووووً م ووووو   د   ووووو    –
د  وووووووو  ح ً د وووووووودح ً حد ي وووووووو ح  د وووووووودح ً دألاووووووووٌ (ا دد  د  هضووووووووة د   بٌووووووووة 

0:/600;. 

اووووو  ع جاوووووو    بوووووود د    ووووو  د ي  ووووووٌ  د وووووودح ً د    ٌوووووة د   اووووووة حد ا  اوووووو ت  –
د    اٌووووووووووة حد ق،ٌاٌوووووووووووة حد اي   وووووووووووة دد  د  كووووووووووو  د جووووووووووو ا ً د جدٌووووووووووودة 

 >600د ،ك د ٌة 

اقاوووووووود د ،وووووووو ٌد د وووووووودق  ا د ي  ووووووووٌ  . اقاوووووووود ،وووووووو اً  بوووووووود د قاٌوووووووودا د. د –
 .6006د دح ًا دد  د ا بح  ت د ج ا ٌةا دإل،ك د ٌة 

اقاووووووووود  ووووووووو  ً ٌح،ووووووووودا د    ٌوووووووووة د   اوووووووووة  ،ا  اووووووووو ت د دح ٌوووووووووةا دد   –
 .:600د  هضة د   بٌة)د  ب ة د    ٌة(ا 

 ووووووً  وووووو    اياٌ اد هٌ ووووووة  د  قٌوووووو بق كووووووة  وووووود   -اقاوووووود   اوووووو   جووووووال  .د –
 .;>=5د   ه ة د ا  ٌة د   اة  ،كي   ا
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د ا  ا ت د دح ٌة د قكحاٌة حد      د دح ً د جدٌدا دد   –ى اقاحد ا   ى  ا –
 .8==5 د   ه ة د  هضة د   بٌةا

د. ا ووووو  ى أقاووووود  ووووو ددا د ا  اووووو ت د دح ٌة)د    ٌوووووة د   اوووووة(ا دد  د ج ا وووووة  –
 >==5 ا   اةد جدٌدة  ، ش ا دإل،ك د ٌ

ا ووووووو  ى ،وووووووالاةا ا  اوووووووة د يجووووووو  ة د    اٌوووووووة)د      د ووووووودح ً  ،يجووووووو  ة . د –

 .7002د دح ٌة(ا دد  د ج ا ة د جدٌدةا دإل،ك د ٌة 
 

ي،وووووووووووووٌٌق د ا  اووووووووووووو ت د دح ٌوووووووووووووة  –ا ووووووووووووو  ى ،وووووووووووووالاة ق،وووووووووووووٌ  د.  –
 .5==5د اي   ةاد دد  د ج ا ٌة ا د   ه ة  

د ي وووووو   د  وووووو    ،ي  ٌ وووووو ت  -ا وووووو  ى ،ووووووالاة ق،ووووووٌ  ا قحد وووووود د جوووووو ت .د –
،،وووووووووووة د ج ا ٌووووووووووة  ،د د،وووووووووو ت ح د  شووووووووووو  د ا  -د جا كٌووووووووووة ح د يج  ٌووووووووووة

  . >==5د يحبٌعا بٌ حت ح

 ،ووووووى  -،وووووو ق    بوووووود د  بٌووووووب اقاوووووود ا د    ٌووووووة د   اووووووة  ،ي  ووووووٌ  د وووووودح ً –
 د  ووووو ه ة ادد  د  هضوووووة د   بٌوووووة -ضوووووحء أهووووو  أقكووووو   اٌ ووووو   دألاووووو  د ايقووووودة

5=<=  

،وووووووووٌد  ووووووووو  دا د جووووووووو ت حد  ووووووووو    د     )د د،وووووووووة ي حٌاٌوووووووووة  ،جوووووووووو ت . د –
حم،ووووووووووووي ديٌجٌة د احدجهووووووووووووة(ا ا ب ووووووووووووة  اضوووووووووووو   حأح د ا دإل،ووووووووووووك د ٌة 

5=== . 

دأله،ٌوووووووة  ، شووووووو   ا5 ا  ،ووووووو د ق وووووووً يح ٌووووووو ا د   ووووووو   د ووووووودح ً د جدٌووووووود –
  .===5دأل د    ا  ا  حد يحبٌع

د  ووووووو  ح  د ووووووودح ً  ،بق  )د د،وووووووة ألهووووووو  أقكووووووو     ووووووو ا   وووووووال  د ووووووودٌ  ا .د –

(ا دد  د  هضوووووووووة 2897دي  قٌوووووووووة دألاووووووووو  د ايقووووووووودة   ووووووووو  ح  د بقووووووووو     ووووووووو   

 .7000د   بٌة)د  ب ة د    ٌة(ا 

د ح،وووووووووٌ   وووووووووً د ا  هوووووووووددت د دح ٌوووووووووة ا دد  د  هضوووووووووة  -مبووووووووو دهٌ  ،وووووووووً  .د –
  9==5د   ه ة  –د   بٌة 

د ابووووو د   -حد حدجبووووو ت د دح ٌوووووة  وووووً  ووووو    اياٌووووو  د ق وووووح  ا ،وووووً دبووووو دهٌ  .د –
د  ووووووو ه ة  اادد  د  هضوووووووة د   بٌوووووووة5  –د كبووووووو ا حد   ووووووو   د ووووووودح ً د جدٌووووووود 

5==;. 

 ،ووووووى مبوووووو دهٌ ا د يجوووووو  ة د دح ٌووووووة حجد ٌووووووة د ي وووووود  بوووووو  ي،دا دد  د  هضووووووة . د –

 .2882د   بٌةا 

جح وووووووة أ حجوووووووحدي حي  وووووووٌ   -د يجووووووو  ة د    اٌوووووووة ا  اوووووووة ا ،وووووووً دبووووووو دهٌ  .د –
  .;==5 د   ه ة دد  د  هضة د   بٌةا د      د     ا  ه 

 ،ووووى  ضوووو   بوووود د  قاوووو    ضوووو ا ابوووودأ د  ي وووو   د وووودد ،ً أح د اجوووو   . د –
د اجووووحب  ،دح ووووة  ووووً  وووو  د ي  وووووٌ  د وووودح ً د ا   وووو ا دد  د  هضووووة د   بٌوووووةا 

2882  . 
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 ووووحل ه بٌ وووو  ق،وووو  ا د قي وووو د د وووودح ً)د  الق ت د قي وووو دٌة حد   دٌووووة  .د –
د قي ووووو د د ووووودح ً د  ووووو      اووووو   دي  قووووو ت د يجووووو  ة د    اٌوووووةا دد  -د دح ٌوووووة

 . 6009د ج ا ةادإل،ك د ٌةا 

 ووووووي،  قوووووو ب  اقاوووووود ا د ا  اووووووو ت د دح ٌووووووة دإلق،ٌاٌووووووة حد اي   وووووووةا دد   .د –
 .6009د ،  دة  ، ب  ة 

د ا ،وووووووو   بوووووووود د قاٌوووووووودا د جوووووووو ت ح  ٌوووووووو ت د ا  اووووووووة د يج  ٌووووووووة  بوووووووود . د –
د    اٌوووووووووووة)ا  أح غوووووووووووحدي  ،وووووووووووٌ ي  حقيوووووووووووى د دحقوووووووووووة(ا دد  د ج ا وووووووووووة 

 .6009دإل،ك د ٌة 

 بوووووووود د  يوووووووو   اوووووووو ددا د  ح اووووووووة حد ي  ووووووووٌ  د وووووووودح ً د ا   وووووووو ا د هٌ ووووووووة . د –
 د  حاٌة  دد  د كي  حد ح     د ا  ٌةا د.ت.

 ووووووووال  ،وووووووو د  وووووووو  ا د ي اٌووووووووة حد اجياووووووووعا   بٌووووووووة  ، ب  ووووووووة حد  شوووووووو ا  .د –
600;. 

 اووووووووو د قبٌووووووووو ا د  ووووووووو  ح  د قي ووووووووو دي د ووووووووودح ً  ،ي اٌة)د د،وووووووووة  وووووووووً . د –
 .0==5د    ٌة حد ي بٌ (ا دٌحد  د ا بح  ت د ج ا ٌةا د جبد  ا 

د د،ووووووووة  ووووووووً )   د وووووووودح ً  ،ي اٌووووووووةحد  وووووووو   اد  اوووووووو  د،ووووووووا  ٌ  ،وووووووو د ه –

 .2880د  د ا بح  ت د ج ا ٌةا د جبد  ا دٌح (اد    ٌة حد ي بٌ 

 وووووووي،  قووووووو ب  اقاووووووود ا د ي ووووووو ح  د قي ووووووو دي ألغووووووو دل دإل اووووووو ء  وووووووً  .د –
ضووووووووحء د ا بووووووووً دألح بً)د د،ووووووووة  ووووووووً د  وووووووو  ح  د وووووووودح ً    اوووووووو ء(ا دد  

 .:600د  هضة د   بٌة )د  ب ة د     ة(ا 

دقي وووووو دي دح ووووووً جدٌوووووود بووووووٌ  أ  وووووو       وووووو   ايٌ  شٌشوووووويٌ  ح   وووووو ح   وووووو   –
 –د  ووووووو ه ة -ي جاوووووووة  ووووووو دد  بووووووود د ق،وووووووٌ ا دد  د     وووووووة د جدٌووووووودة  وووووووحا ا ح

5=<9. 

 ووووووال   بوووووو قا د  ح اووووووة ح    هوووووو   ووووووً د ب   ووووووة حد   وووووو  د يك ح وووووووحجً أ. –
 .6008 ً د      د     ا ا ،،ة شب   د ج ا ةا دإل،ك د ٌة 

 جووووووو   بووووووود د قاٌووووووودا د ا  اووووووو ت د دح ٌوووووووة بوووووووٌ  د    ٌوووووووة حد ي بٌووووووو ا . د –
 .6006د يج  ٌةا د   ه ة  ا  بع د  حبجً

 جووووووو   بووووووود د اووووووو    ايوووووووح ًا د   ووووووو   د  ووووووو  اً د جدٌووووووود بوووووووٌ  د قدد وووووووة . د –
حد ياٌٌ )د د،ووووووة ي بٌ ٌووووووة  ،ووووووى دألقوووووودد  د دح ٌووووووة د ج  ٌووووووة( دد  د  هضووووووة 

 6007د   بٌة )د  ب ة دألح ى(ا 

 جووووو   بووووود د اووووو    ايوووووح ً ادألاووووو  د ايقووووودة بوووووٌ  دإلب ووووو ء حدإل اووووو ء  وووووً . د –
-6008دد  د  هضوووووووووة د   بٌوووووووووة  ح ٌوووووووووة د  ده وووووووووةاضوووووووووحء د ي وووووووووح دت د د

6009 
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 جووووو   بووووود د اووووو    ايوووووح ًا د وووووحجٌب  وووووً قووووو  ح  د ا  اووووو ت د دح ٌوووووةا دد  . د –
 .>600-;600د  هضة د   بٌةا 

 بٌوووووو   بوووووود د  وووووو د  ا د   وووووو   د وووووودح  د جدٌوووووود)د   بت حد اياٌوووووو (ا دٌووووووحد   .د –
 .===5ةا د جبد   ٌد ا بح  ت د ج ا 

 وووووووو  د د ،وووووووو ٌدا د ح،وووووووو   ووووووووً د ا  اوووووووو ت د دح ٌووووووووةا دد وووووووو ة   شوووووووو د .د –
 ا  ا  ا دأل د .6005د اكيبة د ح  ٌةا 

 
شووووووووه   ا ٌوووووووود ا قوووووووو  ح  د بقوووووووو   د جدٌوووووووود ح د ا وووووووو  ل د   بٌووووووووةا ا هوووووووود  –

 .;;=5د بقح  حد د د، ت د   بٌةا د   ه ة 

 د  وووووو  ح ً  ا  اووووووة د يجوووووو  ة د    اٌووووووة  ا د   وووووو  ،ٌ ووووووة مبوووووو دهٌ  أقاوووووود. د –
   .7009ا دد  د ج ا ة د جدٌدةا دإل،ك د ٌة    دٌة()د د،ة 

اقاوووووووود . اقاوووووووود ،وووووووو اً  بوووووووود د قاٌوووووووودا د. د  ،ٌ ووووووووة مبوووووووو دهٌ  أقاوووووووودا .د –
 .6008د دق  ا د ي  ٌ  د دح ًا ا شأة د ا   د ب إل،ك د ٌة  د ، ٌد

 
 ،ٌ وووووووة مبووووووو دهٌ  أقاووووووود ا د  يوووووووبد  د ووووووودح ً بووووووو قي د  ق وووووووح  دإل ،ووووووو    .د –

ق،ٌ،ٌوووووووة  وووووووً اضووووووواح   حد  ق بوووووووة  ،وووووووى حق ٌ يووووووو  دأل، ،وووووووٌة )د د،وووووووة ي

 .7002ي  ٌ  (ا دد  د ج ا ة د جدٌدةا دإل،ك د ٌة 

دح  دألاووووووو  د ايقووووووودة  وووووووً ي اٌوووووووة د شووووووو ح   أقاووووووودا ،ٌ وووووووة مبووووووو دهٌ   .د –
دإل  ٌ ٌة)د د،وووووووة  وووووووً د  بٌ وووووووة د    ح ٌوووووووة  ،   ووووووودة د دح ٌوووووووة  ،ي اٌوووووووة(ا دد  

 . ;600د  ب  ة د جدٌدةا دإل،ك د ٌة 
  

   : الرسائل والبحوث والمذكرات-6

مب دهٌ  ب   ٌ،ى د  ،ً د  ٌ،ىا   دح  د   د د دح ًا أ  حقة   ٌ  شه دة  –
  .;>=5د دكيح د  اك،ٌة د ق ح ا د   ه ة 

قاووووود أبوووووح د  وووووال ابووووودأ د ياٌٌوووووب د ي حٌضوووووً  ،ووووودح  د   اٌوووووة أ  حقوووووة   ٌووووو  أ –

 .2887شه دة د دكيح د  ك،ٌة د ق ح  ج ا ة د   ه ة 

د ،وووووو ددحي اوووووو دد جوووووو ب  ابوووووو    ا ووووووٌ  ابوووووودأ د ،ووووووٌ دة  ووووووً  وووووو  د  ح اووووووة  –
  ٌوووووو  شووووووه دة  أ  حقووووووة)د د،ووووووة  ووووووً د  وووووو  ح  د وووووودح ً د  وووووو   د ا   وووووو (ا 

 .6007د دكيح د ا ج ا ة  ٌ  شاق 

أ،وووووو اة  اوووووو  ة ا د   وووووو   د  وووووو  ح ً  ،ووووووياال  د  وووووو حدت د ا د ٌووووووة د اايوووووودة  –
د اك،ٌووووووة د ق ووووووح ا  بوووووو  د قوووووودحد د دح ٌووووووةا أ  حقووووووة   ٌوووووو  شووووووه دة د دكيح 

 . 0>=5ج ا ة د   ه ة  

ج ،وووووو  اقاوووووود بك ٌوووووو ا ا هووووووح  د    اٌووووووة  ووووووً د ي  ووووووٌ  د وووووودح ً د ا   وووووو ا  –

   .7002  ٌ  شه دة د دكيح د ا  ج ا ة  ٌ  شاق  أ  حقة

ق،اووووووووً  بٌوووووووو ا د ايووووووووددد د  وووووووو  ي ح د  حد وووووووود د قدٌ ووووووووة  ، وووووووو  ح  د وووووووودح ً  –
ا ج ا وووووة  ووووووٌ    ،بقووووو  ا أ  حقوووووة   ٌووووو  شوووووه دة د وووووودكيح د ا ك،ٌوووووة د ق وووووح 

 .>;=5شاقا 
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ا،ووووو  دي  اووووو  ا د  القووووو ت د قي ووووو دٌة د دح ٌوووووة حابووووودأ د ا،ووووو حدة  وووووً  ووووو   –
دكيح د  د وووووو أ  حقووووووة   ٌوووووو  شووووووه دة د   وووووو   د قي وووووو دي د وووووودح ً د ا   وووووو ا 

 ووووووووً د  وووووووو  ح  د وووووووودح ً حد  القوووووووو ت د دح ٌووووووووةا ا هوووووووود د  ،ووووووووح  د    ح ٌووووووووة 
 .5>ا   ;==5-:==5ج ا ة د جبد    حدإلدد ٌة

  ٌوووووووو   أ  حقووووووووةٌاووووووووة ا دا   ووووووووة ا  اووووووووة دألاوووووووو  د ايقوووووووودةا  اٌاوووووووو     –
دكيوووووووح د  دح وووووووة  وووووووً د  ووووووو  ح  د  ووووووو  ا ك،ٌوووووووة د ق وووووووح  ج ا وووووووة د جبد ووووووو  

600:. 

 ،ووووووو د  اقاووووووووحد  ،ٌووووووو  ا دح  د اج،ووووووووق د قي ووووووو دي حد جياوووووووو  ً  ووووووووً  –
دألاوووووووو  د ايقوووووووودةا بقوووووووو    ٌوووووووو  د ا ج،وووووووويٌ ا  ج ا ووووووووة د  وووووووو ه ةا ،ووووووووبياب  

5=:9. 

أقكووووو   د  ووووو  ح  د ووووودح ً  وووووً يوووووأاٌ    ووووو  ل   ٌوووووة ،ووووو،ٌا   د ا جوووووحاً  ا  –
د بٌ ووووووة د بق ٌووووووة ضوووووود د ي،حٌوووووو ا أ  حقووووووة   ٌوووووو  شووووووه دة د وووووودكيح د  ك،ٌووووووة 

  . 8==5ا  >77د ق ح  ج ا ة دإل،ك د ٌةا   

 ووووو  ء د ووووودٌ  اقاووووود  بووووود د قكوووووٌ ا قووووو  دإل ،ووووو    وووووً د ي اٌوووووة د قي ووووو دٌة  –
ج ا وووووة  وووووٌ  شووووواق    ٌووووو  شوووووه دة د ووووودكيح د  ا أ  حقوووووةحقا ٌيهووووو  دح ٌووووو ا 

6005. 

   ووووووووت  بوووووووود د اجٌوووووووودا د ا   ووووووووة د قي وووووووو دٌة د     ووووووووة  ووووووووً د بقوووووووو  ا  –
د ق ووووووووح ا ج ا ووووووووة د  وووووووو ه ة  ةأ  حقووووووووة   ٌوووووووو  شووووووووه دة د وووووووودكيح د ا ك،ٌوووووووو

5=<6 . 

 

 الت اـــالمق
أبووووح د ح وووو  أقاوووود ا د ا  اووووة د    اٌووووة  ،يجوووو  ة كا  اووووة دح ٌووووةا اج،ووووة ك،ٌووووة  .د –

 . 0;9 – 969   :==5د ق ح ا ج ا ة د ا  ح ةا 

 ا  ووو  اً د جدٌووودا د ،ٌ ،وووة د دح ٌوووـةأقاووود ا دألاووو  د ايقووودة ح د   ووو   د أبوووح د ح ووو  .د –
 .  9> – >;ا    9==5ا 566 دد 

 بوووود ه ا قووووح  ب وووول اشوووو ك  د وووودح  د قبٌ،ووووةا د اج،ووووة د ا وووو ٌة  دألشوووو   .د –
 .559 – ;;ا   6>=5 ،   ح  د دح ًا 

د شوووو    بوووود ه ا دح  اوووو يا  دألاوووو  د ايقوووودة  ووووً م ،وووو ء د  حد وووود د    ٌووووة  .د –
 .0; -89  ا =;=5د ا  ٌة  ،   ح  د دح ً      ح  د بق  ا د اج،ة

قوووح  د  ضوووحٌة ح يا ٌووو  د ووودح   وووً د ا  اووو ت  اد ،ووو كت اقاووود  بووود د حهووو   د. –
د اج،ووووووة د ا وووووو ٌة  ، وووووو  ح  د وووووودح ًا  د اج،ووووووة د ا وووووو ٌة  ، وووووو  ح   اد دح ٌووووووة

 .6>=5ا  >7د دح ًاد اج،د

حه  د وووووووود شووووووووحا   ا  وووووووو  د  ح اووووووووة ا ي جاووووووووة د.   بٌيوووووووو  اوووووووو  يٌ -هوووووووو  ق –
 .>==5، ة  >67 د     ب ق  ،ً ا     د ا   ة اد  دد 

د ا ووووو ٌة  ة   اٌ ووووو   دألاووووو  د ايقووووودةا د اج،وووووي ووووودٌ  أقكووووو اق اووووود ،ووووو،   د. –
 .  96=5 ا> ،   ح  د دح ًا د اج،د 
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ق،اووووووً    وووووود ،وووووو د بغ،ووووووح  ا د جوووووو ت ح د   ٌوووووو  م ووووووى ا  اووووووة د يجوووووو  ة  د. –
د    اٌووووووووة ح أ  هوووووووو   ،ووووووووى دقي وووووووو ددت د وووووووودح  د   بٌووووووووةا اج،ووووووووة د ق ووووووووح  

 .:==5ج ا ة د كحٌتاجحد  

،وووووووو اً  بوووووووود د قاٌوووووووودا د  ٌاووووووووة د    ح ٌووووووووة   وووووووو د دت د ا  اووووووووة  اقاوووووووود.د –
 >:=5ا 68د ا  ٌة  ،   ح  د دح ًا د اج،د  ،ةد دح ٌةا د اج

ا كوووووووب د د،ووووووو ت د حقووووووودة د قي ووووووو دٌة د   بٌوووووووةاد ج ت ح أ حديهووووووو ا د   ووووووو    –
 .9==5د جدٌد  ،يج  ة د    اٌة حا،ي ب  د ي اٌة د   بٌة ا بٌ حت 

 بوووووود د شوووووو ٌع ا د   وووووو   د قي وووووو دي د  وووووو  اً  ووووووً ا ق،ووووووة د ي وووووو  ا  اقاوووووودد. –
بقوووووو  ا وووووود  م ووووووى د اوووووو يا  د  وووووو  اً د ،وووووو حي د ي ،ووووووع  شوووووو   القي وووووو دٌٌ  

 القي وووووووووو د د ،ٌ ،ووووووووووً حدإلق وووووووووو ء د جا ٌووووووووووة د ا وووووووووو ٌة  –د ا وووووووووو ٌٌ  
  . 9==5د   ه ة  د يش ٌعاح

 دد ا   وووووةا د  ووووود ووووو     قووووو  ادألاووووو  د ايقووووودة  وووووً   ووووود  –    وووووة ق،ووووو  .د  –
 .9==5، ة  ا606

د د د،وووووو ت ا كووووووب د بقووووووح  ح ام ووووووال  دألاوووووو  د ايقوووووودة  ا    ووووووة ق،وووووو   د. –
 .9==5د ،ٌ ،ٌةاج ا ة د   ه ةاك،ٌة د قي  د ح د  ،ح  د ،ٌ ،ٌة 

 جووووووو   بووووووود د ا وووووووب ا اٌ ووووووو   د ق وووووووح  ح د حدجبووووووو ت د قي ووووووو دٌة  ،ووووووودح ا د. –
 .0>=5د د،ة ق  ح ٌة يق،ٌ،ٌةا اج،ة ا   د ا    ةا أ  ٌ  

اقاووووووود  بوووووووود د قاٌووووووودا د  ٌاوووووووة د    ح ٌووووووووة   ووووووو د دت د ا  اوووووووو ت ،ووووووو اً د. –
د اج،ووووووووة د ا وووووووو ٌة  اد دح ٌووووووووة كا وووووووود    حد وووووووود د  وووووووو  ح  د وووووووودح ً د  وووووووو  

 .>:=5ا د   ه ة 68 ،   ح  د دح ًا د اج،د 

د جووووووو ت  -د ي ووووووو   د  ووووووو    ،ي  ٌ ووووووو ت د يج  ٌوووووووة –،ووووووو اً   ٌ وووووووً قووووووو ي  د. –
ا كووووووووب بقووووووووح  حد د،وووووووو ت د يجوووووووو  ة د    جٌووووووووةا -)دأل،ووووووووق ح د ابوووووووو د (

 8==5د   ه ة 

 ،ووووووً  بوووووود د  بٌووووووب ،وووووو،ٌا  ا دي  قٌووووووة د جوووووو تا د اك ،وووووو  ح د ا وووووو حد ا  د. –
 .8==5ا د   ه ة أ  ٌ   :55د ،ٌ ،ٌة د دح ٌةا  دد 

د دح وووووووة د   بٌوووووووةا   وووووووحدة  وووووووب د ووووووودٌ  ا قوووووووح  ي ووووووودٌ  اٌ ووووووو   ج ا وووووووةد. –
د    ٌوووووووة د   اوووووووة  وووووووً ي ووووووودٌ  د احد ٌووووووو  د دح ٌوووووووة اج،وووووووة ا هووووووود د بقوووووووح  

 . 6;=5حد د د، ت د   بٌةا د  دد د     ا ا  ق 

د اج،ووووووة  اد وووووودح  د جدٌوووووودة حد  وووووو  ح  د وووووودح ً د  وووووو   ا ووووووب د وووووودٌ   ووووووحد  د. –
د ا وووووووووووووو ٌة  ، وووووووووووووو  ح  د وووووووووووووودح ًا د جا ٌووووووووووووووة د ا وووووووووووووو ٌة  ، وووووووووووووو  ح  

 .>:=5د   ه ة  68د دح ًاد اج،د
 ووووووو حت  بووووووود د ،وووووووال ا يق ٌووووووو  يجووووووو  ة د  ووووووودا ت  وووووووً  ووووووو  دي  قٌوووووووة  .د –

د جووووووو ت حد  ك ،ووووووو يه   ،وووووووى دقي ووووووو دٌ ت د ووووووودح  د   اٌوووووووةا ا شوووووووح  باج،وووووووة 
د ،ووووو ة ك،ٌوووووة د ق وووووح ا ج ا وووووة  وووووٌ  شووووواق  ، ،وووووح  د    ح ٌوووووة حد قي ووووو دٌةا 

 >==5ا د  دد دألح  اج   ً 80

شوووووو هٌ  ا جوووووودة ا ا  اووووووة د يجوووووو  ة د    اٌووووووة ح ا،ووووووي ب  د وووووودح  د   اٌووووووةا  .د –
 .:==5ا،ق  دأله د  د قي  ديا د   ه ةا 
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  وووووح  ا د دٌا  د ٌوووووة ح دأل،وووووحد   وووووً د   ووووو   د  ووووو  اً د جدٌووووود  ًيشوووووح ا،وووووك –

ا 22دألح،وووووووو  ا بٌوووووووو حتا د  وووووووودد مٌاوووووووو   اشوووووووو ح    شووووووووا –ا ي جاووووووووة 

 .2889 أ  ٌ 

 
 المراجع باالنترنت

د  ح اووووووة حد  اووووووح حد   وووووو  ب وووووو ء دقي وووووو د  وووووو  اً شوووووو ا   ,دبوووووو دهٌ  غ دٌبووووووة –

www.aljazeera.net  22/27/7002 

 www.marxists.org ,أٌووووووووووة دح ووووووووووة ألٌووووووووووة ي اٌووووووووووة ,دٌ ٌ ،ووووووووووً ،وووووووووو ش –

          . 

 www.islamonline.netا يووووووودا  ،  ووووووو دء بوووووووال  وووووووحت  ,د ح كيووووووو د –

0;/07/600= 

دجياووووووووووووووو   د ح كيووووووووووووووو د د   شووووووووووووووو  د حق قووووووووووووووو   اووووووووووووووو  د ي اٌوووووووووووووووة  –

www.islamonline.net02/00/7008 

 يوووووووو  ٌ  ا  اووووووووة ,www.aljazeera.net د ا وووووووو  ى ح وووووووود ،ووووووووٌدي اقاوووووووود –

 22/27/7002,د يج  ة د    اٌة  ،ى د قي  د د    اً 

د  ووووووو  اً د جدٌووووووود -ا دقووووووو  د   ووووووو   د قي ووووووو دي د ووووووودح ً ,.د   ووووووو ي ا ووووووو د –

nour.com-www.an           

            www.islamecon.comد  ح اة د قي  دٌة  –

د  ح اووووووووووووووة د قي وووووووووووووو دٌة أبدٌووووووووووووووة أ   ,د  وووووووووووووو حي  بوووووووووووووود د قوووووووووووووو   .د –

 !www.islamonline.net               ٌة

 ! حكٌوووووووووووووووود ! حايووووووووووووووووى !  اوووووووووووووووو  د ,د ووووووووووووووووال  د اوووووووووووووووو  د ايقوووووووووووووووودة –

www.siironline.org              

 www.aldiplomacy.netد ووووووووووووو  د  ح اوووووووووووووة  ،وووووووووووووى ،وووووووووووووٌ دة د دح وووووووووووووة  –

          . 

د وووووووال  بووووووو  كح  بددٌوووووووة د  وووووووال   جووووووو   ،وووووووٌ ي   ,اقاووووووود شووووووو ٌد بشوووووووٌ  –

www.islamonline.net02/00/7008 

ا،ٌووووووو  دت   ٌووووووو  ٌحدجهوووووووح  د اووووووو    8د ح كيووووووو د  ,اقاووووووود شووووووو ٌد بشوووووووٌ  –

 =www.islamonline.net  0; /07/600د غ ٌ ء

حد   ووووووو   د قي ووووووو دي د  ووووووو  اً  قووووووو دءدت د،وووووووي ديٌجٌة د  ح اوووووووة د قي ووووووو دٌة –

            www.ahram.org ,د جدٌد
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 باللغة العربية  ملخص

المبادئ والقواعد القانونية التي تنظم التبادل االقتصادي يقصد بالنظام االقتصادي الدولي  
 .الدولي

وقد عرف النظام االقتصادي الدولي تطورا ملحوظا منذ نشأة هيئة األمم المتحدة بداية    
ذلك الدول الحديثة االستقالل بالقواعد التي وضعتها الدول الكبرى المؤسسة للهيئة ثم بعد 

 .جديدالتي سعت إلرساء قواعد جديدة تتالءم والواقع ال

رساء قواعد إفي  دورا ايجابيا ال سيما الجمعية العامة تهاأوهيهيئة األمم المتحدة  ولعبت
في مواجهة المؤسسات التابعة  خاصةالعالم الثالث  بمساعدة دوللنظام اقتصادي دولي 

للدول الكبرى التي تتحكم فعليا في تسيير النظام االقتصادي الدولي والمتمثلة في صندوق 
 تتمثل هذا الدور شابته سلبيات أن إالالنقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، 

تحدة في هذا الشأن و عدم في عدم كفاية هذا الدور و ضعف اآلليات التي أقرتها األمم الم
قابليتها للتطبيق إال في مجاالت محددة نظرا لعدم وجود طابع إلزامي لكل ما صدر في 

 .ما توافق مع مصالح الدول الكبرى هذا المجال إال

إن إرساء قواعد نظام اقتصادي دولي يتطلب بجانب االتفاق على قواعد موضوعية   
لقطاعات االقتصادية واالجتماعية الدولية وعلى وإجرائية محددة إعادة بناء وتشكيل ا

ومنظمة التجارة العالمية الن ذلك جزء ال يتجزأ والبنك الدولي رأسها صندوق النقد الدولي 
من ضمان فاعلية القرار الدولي عن طريق تحقيق المشاركة الكاملة لجميع الدول في تنفيذ 

وأن تتم الدعوة إلى مؤتمر عام من أعضاء األمم المتحدة طبقا لنص المادة  ،هذا القرار
النظام االقتصادي الدولي جزءا من ميثاق األمم  اعتبارمن الميثاق، للنظر في  929

 . المتحدة وليكون أداة فعالة في إدارة و تنسيق العالقات الدولية
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 ملخص باللغة الفرنسية 

 En entend par Système Economique International, les principes 

et les règles légales régissant l’échange économique international. 

 Le système économique international a connu un développement 

très important depuis la création de l’Organisation des Nations Unies, 

en commençant par les règles érigées par les grands pays fondateurs 
de l’organisation, ensuite par les pays qui ont nouvellement obtenu 

leur indépendance et qui tentaient d’instaurer de nouvelles règles qui 

s’adaptent avec la réalité. 

 L’organisation des Nations Unies et leurs établissements, 
notamment son assemblée générale ont joué un rôle primordial dans 

l’élaboration des règles du système économique international avec 

l’assistance des pays du tiers monde, en faisant face au établissements 
dépendant des grandes puissances qui gèrent effectivement le système 

économique international, à savoir : le Fonds Monétaire International, 

la Banque Internationale et l’Organisation Internationale de 
Commerce. En effet, ce rôle demeure insuffisant et les mécanismes 

instaurés par l’Organisation des Nations Unies à cet effet, sont faibles 

et non applicables, sauf dans certains domaines très limités, du fait de 
l’inexistence d’un caractère obligatoire en matière de mesures 

jusqu’ici prises, sauf ce qui est compatible avec les intérêts des 

grandes puissances. 

 L’instauration des règles d’un système économique international 
implique une concertation sur des règles objectives et procédurales 

bien déterminées, permettant la reconstitution et la reformulation des 

secteurs économiques et sociaux internationaux, notamment le Fonds 
Monétaire International, la Banque Internationale, et l’Organisation 

Internationale de Commerce, du fait que ces derniers sont seuls 
capables d’assurer l’efficacité de toute décision internationale, à 

travers l’implication de tous les pays dans l’exécution d’une telle 

décision et l’invitation à une assemblée générale des membres de 
l’Organisation des Nations Unies conformément à l’article 109 de la 

Charte des Nations Unies, afin de statuer sur le fait que le système 

économique pourrait être considéré comme partie de la Charte des 
Nations Unies, afin de remplir le rôle d’un instrument efficace dans la 

gestion et la coordination des relations internationales. 
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