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  :مقدمة

نهـار  ا ، قل من أربعـة عقـود  لقرن العشرين حربين عالميتين في أ في مطلع ا   عالم ال شهد     

يا و الجرحـى ناهيـك عـن        خاللها السلم و األمن الدوليين و سقط خاللها الماليين من الضحا          

ندالع الحرب   بعد فشل عصبة األمم في منع إ       -كبرىقتصادية، كل ذلك دفع الدول ال     الخسائر اإل 

 إلى إنشاء منظمة األمم المتحدة التي أكد ميثاقها على أن الهـدف             - 1939عالمية الثانية عام    ال

باجـة الميثـاق أن      فقد جاء في دي    .ه هو حفظ السلم و األمن الدوليين      األسمى الذي تسعى لتحقيق   

 لت على نفسها أن تنقذ األجيال المقبلة من ويالت الحروب التي في خالل جيلآقد : شعوب األمم

واحد جلبت على اإلنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف، و آلت هذه الشعوب على نفـسها                

  .أيضا أن تضم قواها كي تحتفظ بالسلم و األمن الدوليين

 ثم  انات التي تهيئ له و تمهد لبقائه       الميثاق تحقيق هدف السالم بكل الضم      و قد أحاط واضعو     

لت أحكام الميثاق بهذه الضمانات المباشـرة و غيـر          ستمراره و عدم اإلخالل به، فجع     تسعى إل 

 ستقاللباأو التهديد بها على أي نحو يمس ستخدام القوة شرة، إذ حظر الميثاق حظرا مطلقا إ     المبا

  )1(.الدول و سالمتها اإلقليمية و عالقاتها الخارجية

 ة الدوليـة فـي  و ضمن هذا اإلطار وضع الميثاق نظاما لألمن الجماعي تستند إليه المنظم              

 حتواء الصراعات و لمنع الحروب، إال أن التشغيل العملي يتطلب شرطا لم           تحركاتها المختلفة إل  

ائمة العضوية  بعد الحرب العالمية الثانية، و هو إجماع الدول الد      ايتوفر في بيئة النظام الدولي لم     

بب جلس األمـن بـس    لة مهمة، مما أدى إلى شلل م      في مجلس األمن عند إتخاذ أي قرار في مسأ        

ستخدام حق الفيتو، فتحول دور األمم المتحدة في المسائل المتعلقة بحفظ السالم و             اإلسراف في إ  

                                                                                                            )2(.األمن الدوليين من دور مركزي الى دور هامشي

ولقد اضطرت منظمة األمم المتحدة نتيجة األزمات الدولية التي كادت أن تـؤدي                     

 عمليات حفظ السالم لحصر هذه النزاعـات صـيانة للـسلم            إنشاءإلى حرب عالمية إلى     

                                                 
�� ا�����ة ، ا������ ا��و��� ،ا���� ا����ن ، ا���د    -)1(�   .15 ، ص 1994 ، .�ی%�� 117&*� ا( ا�)�' ، &�%��ت #"! ا���م �� ا
�� ا�����ة و ا���@' ا?ن��ن� ب�� ا��7ب ا�*�ردة ، �;%� ا��را��ت ا��%�� ، أآ�دی���  ���ي آ7ی����� ا��*7وك أ�*��4 ،    -)2(� �%���ن ، ا

 ، 7A& B38 ،ص 2005ا��را��ت ا��%�� ، ا���� ا���د�� ،ا���د ا���ب.   
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واألمن الدوليين  رغم خلو ميثاق المنظمة األممية من إشارة صـريحة بخـصوص هـذه                

  .العمليات

  :في إشكالية الدراسة ثللية موضوع دراستنا في هذا البحث، و تتم  و ستكون هذه األ    

  ؟ في تحقيق أهدافها دى فعاليتهاـ و ما م؟ النظام القانوني لعمليات حفظ السالم هو ما

  :و يترتب عن هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة الفرعية تتمثل فيما يلي      

  لعمليات حفظ السالم ؟ األساس القانوني  هو ما-1

  ؟كيف تمول عمليات حفظ السالم و ؟ قوات السالم الدوليةهل يوجد نظام لقيادة   -2

ليـة   و مدى قاب    ؟ متيازات الدولية م الدولية  بنظام الحصانات و اإل       قوات السال   ما مدى تمتع   -3

  ؟تطبيق القانون اإلنساني عليها

   األممية لحفظ السالم منذ التسعينات؟ ما هي أهم التطورات التي عرفتها العمليات-4

   ما هي الصعوبات و المشكالت التي تواجه القوات العاملة في المناطق المضطربة؟-5

   في تحقيق المهام التي كلفت بها؟ و أين أخفقت؟ الدولية  السالمقوات هل نجحت -6

  :تمد الفرضيات التاليةو لمحاولة اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية و التساؤالت الفرعية نع     

  . تندرج عمليات حفظ السالم ضمن مقتضيات الفصل السادس و الفصل السابع من الميثاق-1

  .نتهاء القطبية الثنائية أدى إلى تطور كمي و كيفي لعمليات حفظ السالم إ-2

  .غلب عمليات حفظ السالمنظمة األمم المتحدة أدى إلى فشل أ سيطرة القوى الكبرى على م-3

  :داف الدراسةأه

إن الهدف من دراسة عمليات حفظ السالم هو الوقوف على أهم اآلليات المـستعملة مـن                     

خـالل   - فعمليات حفظ الـسالم بـدأت        . على السلم الدولي   المتحدة للحفاظ  طرف منظمة األمم  

تشهد تطورات على  الصعيد المفاهيمي و الصعيد العملياتي األمـر الـذي              -السنوات األخيرة   

  .ليةا من الدراسة و المتابعة لهذه األتطلب مزيدي
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  :منهجية الدراسة 

  :ستخدام المناهج التاليةوع عمليات حفظ السالم فقد فضلنا إنظرا لطبيعة موض

كم أن الموضوع له جذور تاريخية فإن الغرض من إسـتخدام المـنهج             بح: المنهج التاريخي  -

م التي هي ظاهرة حاضرة تمتد جذورها إلـى     ستقراء ماضي عمليات حفظ السال    التاريخي هو إل  

  . الماضي 

 أثنـاء   هاتتبع مـسار   و   التطورات التي لحقت عمليات حفظ السالم     لدراسة  : المنهج الوصفي  -

   .هاو بعدالباردة الحرب 

قد اعتمد على هذا المنهج من أجل تحليل النصوص الـواردة فـي     و:  التحليلـي المنهج   -

 بين األمم المتحدة والدول المضيفة للقوات و الدول المـساهمة           الميثاق واإلتفاقات المبرمة  

، إلـى جانـب     فيها  وإتفاقية حماية موظفي المنظمة األممية واألفراد المـرتبطين بهـا             

  . و إستنباط النتائجالدراسةستعراض جميع اآلراء المتعلقة بموضوع إ

  :خطة الدراسة 

ة من مقدمة هذا الموضوع من خالل خطة مكونقتضي أن نتناول التساؤالت تإلجابة على     و ا 

  :و ثالثة فصول و خاتمة

 تم تخصيص الفصل التمهيدي لنشاط األمم المتحدة في مجال حفظ السالم و األمن الـدوليين                -

بحيث تناولنا مسؤولية حفظ السلم في إطار الميثاق في المبحث األول، أما في المبحـث الثـاني         

 ة و غير السلمية لحفظ السلم و األمن الدوليين، أما الـصعوبات           نتعرض فيه إلى الوسائل السلمي    

التي حالت دون تطبيق نظام األمن الجماعي و كيفية مواجهة المنظمة األممية لمشاكل الـسلم و                

  .األمن الدوليين خصصنا لها المبحث الثالث

ألساس القانوني   نشير إلى ا   أما الفصل األول يعالج النظام القانوني لعمليات حفظ السالم حيث          -

و نظام القيادة  ها و تمويل  نفقاتها      ها في المبحث األول و كيفية إنشائ      ت عليه و أهم مبادئ    الذي بني 

الم الدوليـة    لنصل في المبحث الثالث الذي تطرقنا فيه إلى تمتع قوات الس           في المبحث الثاني ،   

  . الدولي اإلنساني عليهامتيازات الدولية و مدى قابلية تطبيق القانونبنظام الحصانات و اإل
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شتمل المبحث  ، و هكذا ا   يتهااعلف  مدى  تضمن تطور عمليات حفظ السالم و      ي أما الفصل الثان   -

الجيـل  " و " ول الجيل األ" د الحرب الباردة    ـاألول على تطور عمليات حفظ السالم أثناء و بع        

، مم المتحدة لحفظ الـسالم      ي لعمليات األ  وى المبحث الثاني على التطور الكيف     حت، فيما ا  "الثاني  

 مـدى   لتي تواجه عمليات حفظ الـسالم و        فيما خصصنا المبحث الثالث للعقبات و الصعوبات ا       

  . على تحقيق المهام المكلفة بهاالسالم الدولية قوات   ةقدر

و أنهينا بحثنا بخاتمة أوجزنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها، و أدرجنا بعض المالحق                    

 . األخير لتعزيز هذه الدراسةفي
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 األمم المتحدة  في إطار  حفظ السلم واألمن الدوليين:التمهيدي فصلال

يعتبر حفظ السلم واألمن الدوليين المشكلة األهم التي تواجه المجتمع الدولي، ولذلك كان       

، فبدونه ال عالقات ودية بين األمم وال  هذا األمر المقصد الرئيسي إلنشاء منظمة األمم المتحدة

  )1(.جتماعية، والثقافية، واإلنسانيةؤون اإلقتصادية واإلن دولي في الشوتعا

 الميثاق هذا المقصد بكل الضمانات والوسائل ضعواوقيق السلم واألمن الدوليين أحاط ولتح      

                                                             ألمم المتحدة المتعلق الالزمة لتحقيقه، فالفصل السادس من الميثاق يحتوي على نظام ا

ا، أما الفصل السابع يحتوي على نظام األمن الجماعي، ومن ثم يمبحل النزاعات الدولية حال سل

فالمنظمة الدولية تمارس صالحياتها من خالل هذه الوسائل المنصوص عليها في الفصلين 

  .سابع للحفاظ على السلم واألمن الدوليينالسادس وال

ولذلك فإن دراسة حفظ السلم واألمن الدوليين في إطار ميثاق األمم المتحدة يتطلب تناول       

ية وغير موأهم الوسائل السل) المبحث األول( حفظ السالم وأهم األجهزة التي تنهض بها مسؤولية

  ).المبحث الثاني(ة لحفظهما يمالسل

 منتطرق إلى أهم الصعوبات التي حالت دون تطبيق أو إعمال نظام األن جهة أخرى ومن      

ستخدمتها األمم المتحدة لمواجهة مشاكل السلم واألمن الدوليين الجماعي وأهم التدابير التي ا

  ).المبحث الثالث(

  مسؤولية حفظ السالم في إطار األمم المتحدة: المبحث األول

 واضح لثالثة فروع للمتحدة مسؤولية حفظ السلم واألمن الدوليين بشكأوكل ميثاق األمم ا      

  .مجلس األمن والجمعية العامة واألمين العام: هـي

   األمن مجلس دور :المطلب األول

يعتبر مجلس األمن أهم الهيئات المتخصصة في األمم المتحدة، حيث يمارس سلطات واسعة       

كما أنه باإلضافة إلى ذلك يمارس بعض الوظائف اإلدارية في مجال حفظ السلم واألمن الدولي 

عن كل  وهكذا يعتبر مجلس األمن بمثابة الوكيل المسؤول صاحب السلطة الذي ينوب. والتنفيذية

الدول األعضاء في تحمل مسؤولية حفظ السلم واألمن الدولي وممارسة كل ما يصاحبها من 

في األمم  التي فوضت الدول األعضاء )3(اق، من الميث24 وذلك بمقتضى المادة )2(.سلطات
                                                 

)1(-    �&�*G%� 7ی�Hا�� �*�Iا�� ،Jا��و��� J���� ا�����ة و#"! ا��%� وا�  .05، ص1994وا��7A، ب�7وت ، ���� و��� &*� ا�7#�� ، ا
�B*G%� 7H وا��7A، ا��Lه7ة ، دون ��� ا��7A، ص    -)2( �MNت ا��و��� ، دار ن��O441.�"7 &*� ا���م ، ا���.  
�J ا�����ق &%T أنS 24/1ت�P ا���دة    -)3(  " … J��� أ�7 #"! ا��%� وا� ����W7ب���*��ت ا� J���;%X ا Tإ� �Z�Nء ت%] ا��M&أ �Nی�
��4�S ب�ا.*�تS ا��� ت"7ضS�%& �N ه^[ ا��*��ت ا �� �N�& �*Wی��' ن� X%;أن ه^ا ا�� T%& ن�L�وی�ا ،�  ". ��و�



 - 6 - 

ستقرار في العالم همة الحفاظ على السلم واألمن واإل مجلس األمن الدولي بم بمقتضاها المتحدة

وعدته ممثال لها ونائبا عنها في تحقيق هذه الغاية  وفقا لنص المادة األولى من الميثاق الذي 

  . السلم واألمن الدولييشير إلى أن من أهداف األمم المتحدة هي حفظ

ومن أجل تحقيق هذا الهدف أفرد الميثاق الفصليين السادس والسابع لتفصيل بيان      

  )1(.اإلجراءات المحددة التي تتخذ من قبل المنظمة الدولية

ختصاصات والسلطات التي نصوص التي تتعلق باإلوتضمن الفصل السادس من الميثاق ال     

ها لتسوية النزاعات والمواقف التي من شأنها تهديد األمن والسلم تخاذإيجوز لمجلس األمن 

ا ما بينهم بالوسائل السلمية  المبينة في الفقرة و فللمجلس دعوة أطراف النزاع ألن يسو)2(.الدولي

 وتأتي هذه الدعوة إذا رأى المجلس ضرورة لها، والضرورة التي تحتم 33األولى من المادة 

 إستمراره أن يعرض حفظ السلم  النزاع من النوع الذي من شأنمثل هذه الدعوة هي كون

 من الميثاق مجلس األمن حق مناقشة طبيعة أية 34 ثم منحت المادة )3(.من الدوليين للخطرواأل

  . تعرض السلم واألمن للخطرىأزمة أو موقف يمكن أن يؤدي إستمرارها إل

فقد أعطى الميثاق جهات أخرى الحق في      وقد تأتي المبادرة لحل النزاع من غير المجلس، 

أن تطلب من مجلس األمن بحث أي نزاع أو موقف، فقد تأتي هذه المبادرة من أية دولة عضوة 

في األمم المتحدة، بل أن هذا الحق يثبت لكل دولة ليست بعضو في األمم المتحدة بشرط أن 

زامات الحل السلمي تكون طرفا في النزاع وأن تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع إلت

ولمجلس األمن أن يوصي األطراف المتنازعة ). 35المادة ( المنصوص عليها في هذا الميثاق

بما يراه مالئما من اإلجراءات وطرق التسوية السلمية دون أن يتعرض لموضوع النزاع 

  :ويراعي في ذلك

  .هم ما سبق لألطراف أن أتبعوه بينهم من إجراءات لحل النزاع القائم بين-

 إذا تعلق األمر بنزاع قانوني فإنه يجب على المجلس أن يوصي األطراف المتنازعة بعرضه -

، وإذا لم تستطع تلك الدول 36على محكمة العدل الدولية وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 

 المتنازعة الوصول إلى حل مناسب فإنها ملزمة بعرض النزاع على مجلس األمن، وبالتالي

                                                 
، 134، ا������ ا��و��� ، ا���� ا�7اب�� وا����ن ، ا���د    ا���م �� ن�Nی� ا�7Lن ا��7AیJ&�%��ت #"!����د &*� ا����� �%���ن،    -)1(

  .34، ص1998أآ��ب7 
(2) - Catherine Denis , Le pouvoir normatif  du Conseil de sécurité des Nation Unies: portée et limites , 
Editions Bruylant , Bruxelles, 2004, p 201.   

  .38، ص ا��B.7 ا���ب`،���� و��� &*� ا���#7   -)3(
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 لمجلس األمن أن يوصي بما يراه  لحل النزاع إذا رأى أن من شأن إستمراره أن يعرض يكون

  .السلم واألمن الدوليين للخطر

 لمجلس األمن أن يقدم توصيات بقصد حل النزاع حال سلميا إذا طلب ،وإلى جانب ما سبق    

  ). 38  المادة(إليه جميع األطراف المتنازعة ذلك 

مجلس األمن في هذا الخصوص إن هي إال توصيات غير ويالحظ أن قرارات     

 بأن التوصيات المقترحة من المجلس في H.Kelsonكلسن وهو ما ذهب إليه األستاذ )1(،ملزمة

 وبذلك فإن مجلس األمن ال يستطيع بحكم الميثاق أن )2(،لزاميةإطار الفصل السادس ليست إ

  )3(.يفرض حال أو تسوية على طرفي النزاع

 كان من شأن عدم حل النزاع إستمرار النزاع وتهديد السلم واألمن أو اإلخالل به جاز     وإذا

التي سندرسها في المطلب الثاني ) 4(،لمجلس األمن أن يتدخل عن طريق تدابير األمن الجماعي

  .من المبحث الثاني ضمن الوسائل غير السلمية لحفظ السلم واألمن الدوليين

  ية العامة  الجمعدور :المطلب الثاني

الجمعية العامة هي الجهاز الرئيسي الذي يمثل فيه كل الدول األعضاء باألمم المتحدة، وهي                   

  عية العامة بهذا تمثل ـ والجم)5(ام األمم المتحدة وأكبر هيئة تداولية،ـثاني أكبر جهاز في نظ

  )6(.اإلرادة الحقيقية للمجتمع الدولي

معية العامة بأنها ذات طبيعة عامة، حيث تعتبر الجمعية  وتتميز سلطات وإختصاصات الج    

العامة صاحب اإلختصاص العام في األمم المتحدة والذي يملك مناقشة أية مشكلة تعرضها عليها 

 وتتمتع الجمعية بصدد أمور )7(.الدول األعضاء أو ترفعها لها أجهزة األمم المتحدة األخرى

رارات ملزمة بالمعنى القانوني الدقيق لهذا طة إصدار قـمعينة على سبيل الحصر بسل

االصطالح، ويبدو هذا اإلختصاص واضحا فيما يتعلق بالشؤون الداخلية للمنظمة نفسها مثل 

في شأنها   أما فيما عداه فتصدر)8(العضوية، والميزانية، واإلشراف على بعض األجهزة، شؤون

                                                 
� &*� ا����� ، �4ن�ن ا�����Oت ا��و��� ، ا�;aء    -)1(��� ������ ا�����ة ، ا�G*�� ا������، دار ا��G*�&�ت ا�;�����، ا?���Iری�، : ا�ول �ا

  .111، ص1997
(2) - Catherine Denis, op. cit , p210. 

�� ا�����ة ����O ت*TL ون�Oم ی7#'، ا�G*�� ا�و�T، ا�����d ا��7ب�� �%�را��ت وا��7A، &��ن،   -)3(�  .170، ص2003�dاد ا�*�Gی�� ، ا
  .448.�"7 &*� ا���م ، ا��B.7 ا���ب` ، ص   -)4(

(5) - Max Hilaire , Role of the United Nations in the Post Cold War ERA ,Revue de droit  international , 
Genève , Volume 78, N°02 , Mai-août 2000 , p 129. 

  .61، ص�dاد ا�*�Gی��، ا��B.7 ا���ب`   -)6(
  .416، ص�ب`، ا��B.7 ا��ا���م.�"7 &*�    -)7(
)8(-    ����� &*� ا�����، ا��B.7 ا���ب`�  .160، ص��
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لدوليين الذي يدخل في حدود سلطتها توصيات على غرار نشاط الجمعية في حفظ السلم واألمن ا

   )1(.في إصدار التوصيات

      وسندرس دور الجمعية العامة في مجال حفظ السلم واألمن الدوليين حسب نصوص 

  .تحاد من أجل السالملدور الجمعية إنطالقا من قرار اإلالميثاق ثم التطرق 

  في مجال حفظ السلم واألمن الدولييــن: أوال

ختصاص عام يشمل كافة  من الميثاق بإ11/2وجب نص المادة لجمعية العامة بمتتمتع ا      

المسائل والمشكالت التي تتعلق بالمحافظة على السلم واألمن الدولي، والتي يرفعها إليها أي 

عضو من أعضاء األمم المتحدة أو مجلس األمن أو أي دولة ليست عضو بها إذا كانت طرفا 

 بشأن المسائل المعروضة عليها إلى الدول األعضاء أو مجلس األمن فيها، حيث تقدم توصياتها

تخاذ بعض التدابير  أصدرت توصياتها ألطراف النزاع بإففي حاالت عديدة. أو من كليهما معا

 األعمال  وقف:من هذه التدابيرولغرض خلق األجواء المالئمة لتمكينهم من تسوية ما بينهم ، 

نتخابات ، وفي بعض الحاالت ، سحب الجيوش، إجراء إستفتاء أو إإطالق النارالعدائية أو وقف 

             )2(.عتمادها لتسوية ما بينهم حل النزاع ونصحت أطراف النزاع بإأصدرت توصياتها بشروط

أما إذا وجدت الجمعية العامة في المسائل التي تنظرها ضرورة القيام بعمل ينبغي عليها أن 

قبل بحثها أو بعده ، و ذلك ألن سلطة الجمعية العامة قاصرة على تحيلها إلى مجلس األمن 

  )3(.إصدار توصيات وليس القيام بعمل معين

وتستطيع الجمعية أن تنبه مجلس األمن إلى ما يهدد السلم واألمن الدوليين وفقا لما نصت      

الة من ـالتصدي لحن ـل مجلس األمـص المادة السابقة، ألنه إذا أغفـعليه الفقرة الثالثة من ن

  فعلى الجمعية العامة أن تلفت نظرهن الدولي للخطرـواألملم ـالحاالت التي قد تعرض الس

  )4(.تخاذ تصرف بشأنهاهتمام بها وإإليها، وبذلك تلجئه إلى اإل

زدواج  فرضت قيدا هاما على إختصاص الجمعية العامة تفاديا إل12/1      على أن المادة 

 حرمان الجمعية العامة من تقديم أي توصية في شأن نزاع أو موقف ختصاصات، مؤداهاإل

يباشر مجلس األمن بصدده الوظائف التي يخولها له الميثاق ، إال إذا طلب مجلس األمن منها 

                                                 
(1) -  Evelyne lagrange , Les opérations  de maintien  de la paix  et le chapitre VII de la Charte des Nations  
Unies , Edition Montchrestien , Paris , 1999, p 15. 

  .57-56، ص صا��B.7 ا���ب`، ��� &*� ا���#7���� و   -)2(
  .235، ص1995، ا��G*�� ا��;�ری� ا���ی�� ، ا��Lه7ة،  ���� ا����ن�، ا�����Oت ا��و���إب7اه��   -)3(
)4(-    fا���ی �� ا�����O ا��و�� ��J ا�;��&�ا�*7A�%� 7�A و درا�� ت�%�%�� و ت��L�*G ،ا�G*�� ا�و�T، دار : &*� ا( ���� أل &��ن، ن�Oم ا

 ،B135، ص1985ا���زی .  
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بيد أن هذا القيد ال يترتب عليه حرمان الجمعية العامة من ممارسة حقها الطبيعي في  )1(.ذلك

  )2(.ف دون إصدار توصياتمناقشة هذا النزاع أو الموق

لسلم، يطرح البعض وجهة نظر أخرى وفي مناقشة صالحيات الجمعية العامة في حفظ ا      

 للجمعية العامة أن ...«: من الميثاق والتي تقضي بأنتنادا إلى نص المادة الرابعة عشرسا

 أن هذا  متى رأتوقف مهما كان مصدره، تسوية سلميةتخاذ التدابير لتسوية أي مي بإتوص

  الموقف يضر بالرفاهية العامة أو يعكر صفو العالقات الدولية بين األمم، ويدخل في ذلك

 .»نتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد األمم المتحدة ومبادئهاالمواقف الناشئة عن إ

فالجمعية العامة لها الحق في التصدي ألي موقف دولي  قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكر 

ارات هذا النص ال تلبث أن تكشف لنا   فاحصة في عبةونظر. صفو العالقات الدولية بين األمم 

اغة عامة تقترب من الغموض، رغم ما تضفيه على الجمعية العامة من ما تتسم به من صي

وهي صالحيات مشروطة على أية حال، فمن ناحية هي محصورة في نطاق . صالحيات

 حيث أن بعض )3(.وية السلميةـرى هي مقصورة على تدابير التسالتوصيات ومن الناحية األخ

ئل لحل المنازعات الكتاب يرى أن التدابير التي يمكن أن تتخذها الجمعية العامة هي الوسا

اطة والتوفيق والتحكيم والتسوية ـ المفاوضة، والتحقيق والوس:ا وهييمدولية حال سلـال

  )4(.إلقليميةالقضائية، وكذلك اللجوء إلى المنظمات ا

طاتها وأعطت لنفسها حق  في ممارسة سل1950وقد توسعت الجمعية العامة منذ عام      

تخاذ إجراءات جماعية لحفظ السلم واألمن الدوليين، في حالة وجود إخالل بالسلم أو اإليصاء بإ

ه بسبب إستعمال حق وقوع العدوان، وذلك فيما لو تعذر على مجلس األمن ممارسة صالحيات

  )5(.عتراضاإل

  تحاد من أجل السالمإلقرار ا: ثانيا

 في الفيتو حق إستعمال وتكرار والغربي الشرقي المعسكرين بين الباردة الحرب ساهمت     

 فيها يقوم التي الهيئة بإعتبارها دورها وتقوية العامة الجمعية سلطات في واقعي تطور حدوث

 هذه وتدعمت نمت وقد. وأهميتها الدولة حجم عن النظر بغض المساواة مبدأ على التمثيل

                                                 
����د )�Nب   -)1( ��"�  .258، ص1976، ا�����Oت ا��و���، ا�G*�� ا������ ، دار ا���MN ا��7ب��، ا��Lه7ة ، 
�J وا��%� ا��و���J، دار ا�h�I ا��Lن�ن��، �H، تG�ر دور �;%X ا�أ#�� &*� ا( أب� ا���   -)2(�� #"! ا� J�  .73، ص7 ،2005
  .35، ص����د &*� ا����� �%���ن، ا��B.7 ا���ب`   -)3(
�� ا��%���ت   -)4(�# iردن ، ن�ی��� ا�����ة �� ا���aان ، ا�G*�� ا�و�T ، دار ا�"�ح �%�7A وا���زیB، ا�  .60 ، ص2005، 74ارات ����O ا
  .74، صأ#�� &*� ا( أب� ا���، ا��B.7 ا���ب`   -)5(
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في ) الدائمة اللجنة ( (*) الصغرى الجمعية بإنشاء قرارها أحدثه ما بفضل تدريجيا السلطات

بإسم  والذي عرف 03/11/1950 في 377، وقرارها  la petite Assemblé 1947نوفمبر 13

   )1(.قرار اإلتحاد من أجل السالم

 27 في كوريا في المتحدة األمم تدخل أعقاب في تبين ما هو قرارال هذا إصدار في      والسبب

 التي الحادة المشاكل بعض بها يواجه قرارات إصدار عن األمن مجلس عجز من 1950 جوان

 ولقد.الكبرى الدول بواسطة اإلعتراض حق إستعمال بسبب وذلك )2(،المتحدة األمم واجهت

 الغربية الدول وبين السوفياتي اإلتحاد بين ميقالع الخالف مظاهر القرار ذلك بإصدار أحاطت

  )3(.األمن لمجلس مثمر نشاط كل أساس وهو الكبرى الخمس الدول تحالف وإنهيار

 Dean Acheson أشيسون دين إقتراح على بناء  جاء)4(،السالم أجل من اإلتحاد وقرار     

 بإعتبارها العامة الجمعية لىإ اللجوء من مفر ال أنه يرى كان الذي األمريكي، الخارجية وزير

 في الجماعي العمل  لمواصلة الدوليين واألمن السلم بحفظ يتعلق فيما إختصاص له جهاز

  )5(.كوريا

 إلتخاذ الموجبة األسباب بينت الديباجة أجزاء ، وخمسة  ديباجة، متضمنا القرار جاء      ولقد

 السلم حفظ في الميثاقية ؤولياتهبمس القيام في األمن مجلس فشل أن في تتلخص وهي القرار

 واألمن السلم صيانة في حقوقها ممارسة من يعفيها أو العامة الجمعية يحرم ال الدوليين واألمن

  )6(.الدوليين

 األمن مجلس كان كلما الجماعية التدابير إتخاذ للجمعية بأن القرار من األول الجزء يقضي  ثم-

 الحالة في وذلك الدائمين األعضاء إجماع توافر لعدم ا نظر)7(،قرار إلى التوصل على قادر غير

 دعوة ويجوز .العدوان أعمال من عمال أو به إخالال أو للسلم تهديدا هناك أن فيها يظهر التي

                                                 
�J ا���Lم ب��dو���ت�N ا�;�ی�ة �� #"! ا��%� .�ء إن�Aء ا�   - (*) �N��Iوت� �N"W�lأداء و �� �Nن�ت���� ��;���� ا�7pHى �7n Jف ا�;���� ا���

 ��J ا��و���J  وت���7. و ا��;%X ا hن�. Tن إ��I��  ��I7ی��� ا���'  n�ال  وآ�ن إن�Aء ا�%;�� ب��ء &%T إ7�4اح �J ا��qی�ت ا�����ة ا� 
�J ا���م ، وب^��� �4 ی�7ض �J ا����W' ���� ب�J أدوار إن��Lد ا�;���� ا�����، و بH"� @�ص� �� ی��%` ���N ب���%� و ا �A4��� B�Gت�� [�

 ����وب &J آ' دو�� ی;����ن  بH"� دا��W . ا��و� J� i�tا���ب` ،ص . وه^[ ا�%;�� ت� B.7أل &��ن ، ا�� ����  .167أن7O &*� ا( 
 .75 أب� ا���، ا��B.7 ا���ب`، صأ#�� &*� ا(   -)1(
)2(-    ��J وا��Lن�ن، دب�، ا���� ا���د��، ا���د ا�ول، .�ن"��;%� ا ،7�p�� ���& ��� ا�����ة ���7، ا�& J257، ص1998ص�ح ا��ی. 
*�� ا���MwN ا�;�ی�wة،   ــــwـ  �G، ا��w�*G ا�������O  ،�wت ا��و���ـــ� ��7Oی� ا�����O ا��و�� و�ه� ا���  ــــ���� #��! �uن�، ا�����Oت ا��و��� درا�        -)3(

  .192، ص  1967ا��Lه7ة،
 .، ا��%�` ا�ول74ار ا?ت��د �J أ.' ا���م   -)4(
 .315، ص2004��ه7 &*� ا����� أب� ی�نX، إ���xام ا�L�ة �� �7ض ا�7A&�� ا��و���، ا���I*� ا��7Hی�، ا?���Iری� ،    -)5(
� .��7ww# 'wwب، ن�wwOم     -)6(ww%& �� ا���ww�4�L، ب�7wwوت،  ــ، ��Aww ا��L�ب�wwت ا��و���ww ض�ww ا��wwول وا��7wwاد، ا��ww�*G ا�و�Tww  : ا�;awwاء ا��wwو�ww*%رات ا���

 .344، ص2010
(7) -  Alex Bellamy , Paul Williams , Stuart Griffin ,Understanding Peacekeeping ,Polity Press , Cambridge, 
2004, p47. 
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 تلقي إذا القرار تطبيق في للنظر ساعة وعشرين أربعة خالل إستثنائية دورة في العامة الجمعية

 أو أعضائه من أعضاء سبعة بموافقة األمن مجلس من بذلك طلبا المتحدة لألمم العام األمين

  .أعضائه أغلبية بموافقة

 Commission d’observation de la السلم لمراقبة لجنة إنشاء القرار من الثاني ءالجز  يقضي-

paix أي وقوع مراقبة مهمتها المتحدة األمم أعضاء من عضوا عشر أربعة من تتألف والتي 

 هذا في تقريرا وترفع للخطر، السلم تعرض أن شأنها من والتي الدولي توترال حاالت من حالة

  .الدولة هذه بموافقة أو دعوتها على ءبنا دولة أية إقليم إلى تنتقل أن اللجنة لتلك ويجوز الشأن،

 قواته ضمن يخصص بأن المتحدة األمم أعضاء من عضو كل القرار من الثالث الجزء  يدعو-

 وفقا منها اإلستفادة الفور على يمكن بحيث ، مجهزة أو منظمة أو بةمدر عناصر الوطنية

 من  توصية بمقتضى المتحدة األمم وحدات ضمن كوحدة العمل في الدستورية البلد إلجراءات

 1954 سنة دالس المتحدة الواليات خارجية وزير أشاد وقد العامة، الجمعية أو  األمنمجلس

 فيتو بال سلطة العامة الجمعية أعطى قد السلم أجل من حادإلتا قرار إن " :بقوله اإلتحاد بقرار

  )1(."األمن  مسائل في

 لها التي Commission des mesuresالجماعية  اإلجراءات لجنة إنشاء الرابع الجزء  يضمن-

 إتخاذ ذلك في بما الدوليين واألمن السلم على لمحافظةل الالزمة التدابير إتخاذ في الحق

  )2(.األمن لمجلس التابعة الحرب أركان بلجنة شبيهة لعسكريةا اإلجراءات

 إتخاذ على فقط يتوقف ال الدائم السلم قيام أن على القرار من واألخير الخامس الجزء  يؤكد-

 المتحدة األمم مقاصد مراعاة يتطلب بل نصابه إلى السلم إعادة تكفل التي المشتركة اإلجراءات

 حقوق وإحترام المنظمة فروع وسائر العامة الجمعية وصياتوت األمن مجلس قرارات وتنفيذ

  )3(.األساسية والحريات اإلنسان

 في مرة ألول طبق حيث أزمة، من أكثر في السالم أجل من اإلتحاد قرار طبق       وقد

 عام المجر أزمة وفي ،1956 عام األوسط الشرق أزمة في طبق ثم ،1951 عام الكورية األزمة

 خالل من فعاليتها ذروة العامة الجمعية شهدت وبذلك )4(.1960 عام الكونغو أزمة وفي 1956

                                                 
� ت�ww�ی� ا����ز& �"��wwح &�7ww درب�wwش،    -)1(ww� Jww���ـــwwـ دور �;%Xww ا��h ا���ww��n، ـwwـJ ا��wwو���J، ا��ww�*G ا�و�Tww، دار ا�I ــwwـ�ت و#"ww! ا��ww%� وا

 .61، ص2007ب��pزي، 
36����د &*� ا����� �%���ن، ا��B.7 ا���ب`، ص   -)2(. 
 .172&*� ا( ���� أل &��ن، ا��B.7 ا���ب`، ص   -)3(
 . 320�نX، ا��B.7 ا���ب`، ص��ه7 &*� ا����� أب� ی   -)4(
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 في باندونغ مؤتمر أعقاب في الثالث العالم دول قوة وتنامي تعاظم: أهمها من عوامل عدة

   )1(.الدولية المنظمة في الدول هذه تمثيل على ذلك وإنعكاس الستينيات، وعبر 1955

 غير تعديال أجرى ألنه شديد لهجوم تعرض حيث واسعا، فقهيا دالج القرار هذا أثار ولقد      

 األمن مجلس أن منطلق من" سابقا "السوفياتي اإلتحاد جانب من  خاصة)2(،الميثاق على دستوري

 العامة الجمعية إحالل عليه ترتب إذن فالقرار .القمعية التدابير إتخاذ بصالحية المخول وحده هو

  )3(.األخير هذا إختصاص في تدخل التي المسائل أهم من ألةمس بخصوص األمن مجلس محل

 هذا في نقسموأ السالم أجل من اإلتحاد قرار مشروعية مدى مسألة الدولي الفقه تناول وقد      

  :تجاهينإ إلى المجال

 إختصاص بتعديل قام إذ القرار أن مفهوم من القرار عن المشروعية يحجب: األول تجاهاإل

 للمبادئ الميثاق و من 109 و108 المادتين لنص مخالفا قرار عدي ولذلك ظمةالمن أجهزة بعض

 ذوات الدول إجماع يتطلب الذي المتحدة األمم لميثاق التحضيرية األعمال عليها قامت التي

 المتعلقة الموضوعية المسائل في قرارات إتخاذ عند الدولي األمن مجلس في الدائمة المراكز

 )4 (.دوليال واألمن السلم بحفظ

 قرار بأنه السالم أجل من اإلتحاد قرار تكييف أساس على إبتداء يقوم اإلتجاه هذا فإن ولذلك

  )5(.المنظمة فروع إلختصاص معدل

 من الثانية الفقرة ألن القرار هذا مثل بإصدار مختصة ليست العامة فالجمعية ذلك جانب إلى     

 من يكون مسألة كل بإحالة تلتزم أن العامة الجمعية على أن أوضحت الميثاق من 11 المادة

    .بعده أو بحثها قبل األمن مجلس إلى ما بعمل القيام  فيهاالضروري

 أية إبداء الجمعية على تحظر التي الميثاق من 12 المادة لنص مخالفا القرار يعد كما     

        نزاع يأ ببحث قيامها ألن المجلس أعمال جدول في مدرجا يزال ال نزاع بشأن توصية

 من ذلك مع يحذفه ولم حله في األمن مجلس فشل -السالم أجل من اإلتحاد لقرار تطبيقا –

  .المذكورة المادة حكم يعارض أعماله جدول

                                                 
36����د &*� ا����� �%���ن، ا��B.7 ا���ب`، ص   -)1(. 

(2) -  Mohamed Youssef Olwan , Historique et évaluation des opérations de maintien de la paix de L’ONU  
au Moyen-Orient , Revue Egyptienne de droit international ,Volume 31 ,1975, p 96. 

�� ا�����ة وا�����Oت ا����HHx وا?4%����، دار ا���MN ا��7ب��، ا��Lه7ة،    -)3(� .47، ص1997أ#�� أب� ا����ء، ����O ا
 .160، ص1979.�ب7 إب7اه�� ا�7اوي، ا��X ا��Lن�ن�� �L�ات ا���م ا��و���، �G*�� دار ا���م، ب�pاد،    -)4(
 .175 ا��B.7 ا���ب`، ص&*� ا( ���� أل &��ن،   -)5(
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 أجل من اإلتحاد قرار بإصدار مختصة العامة الجمعية أن إلى الرأي هذا ذهب: الثاني تجاهاإل

 نقل أو التفويض نظرية إعتماد إلى الشرعية تلك تأسيس في الرأي هذا ذهب حيث السالم،

 في العامة الجمعية تفويض معناه وظيفته أداء عن األمن مجلس عجز أن حيث )1(،اإلختصاص

 الحاالت في خاصة الضمني التفويض فكرة إلى الرأي هذا ويستند. عنه نيابة الوظيفة هذه أداء

 المرتبة حيث من مقابلة جهة وجود مع المشكلة هذه حسم عن النص فيها سكت التي

 الجمعية تبدأ أن من بأس فال هنا ومن )2(،العامة الجمعية وهي األصلية للجهة واإلختصاص

  )3(.نالشأ هذا في إحتياطي إختصاص ممارسة في األمن مجلس يتوقف حيث من العامة

 سؤوليةم "عبارة أستعملت الميثاق من والعشرين الرابعة المادة أن إلى البعض يذهب       كما

 المسؤولية هذه أن الكتاب بعض ذكر وقد ثانوية مسؤولية وجود ضمنا تعني والتي" أساسية

  )4(.العامة الجمعية على تقع الثانوية

 ستخدمتهوأ األمريكية المتحدة الواليات إرادة فرضته ونفعيا ظرفيا كان القرار فإن ذلك     ومع

 تحاداإل ضد أنتهجتها التي واإلحتواء طويقالت إستراتيجية لخدمة إحتياطي أممي شرعي كسالح

  )5(.حينذاك السوفياتي

   العام األمين دور: الثالث المطلب

 واألمانة العام األمين عن للكالم عشر الخامس الفصل المتحدة األمم ميثاق خصص       

 الرسمي الناطق وهو المتحدة األمم في األكبر اإلداري الموظف هو العام واألمين العامة،

 من 97 المادة وصفته  ولقد)6(،الدولية المدنية الخدمة رئيس فهو ذلك إلى باإلضافة للمنظمة

  .»الهيئة في األكبر اإلداري الموظف...   «بأنه الميثاق

 والثانية إدارية األولى المتحدة األمم خدمة في يؤديهما انترئيس وظيفتان العام      ولألمين

 تلك ومؤدي للمنظمة المختلفة األجهزة خدمة في تتمثل ريةاإلدا للوظيفة فبالنسبة سياسية،

 المتحدة األمم أجهزة لقرارات التحضير في المشاركة عن العام األمين مسؤولية الصالحية،

   )7(.األعضاء الدول بمساعدة تنفيذها على والعمل األخرى

                                                 
 .��36ن، ا��B.7 ا���ب`، ص�����د &*� ا����� �%   -)1(
323��ه7 &*� ا����� أب� ی�نX، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)2(. 
 .79أ#�� &*� ا( أب� ا���، ا��B.7 ا���ب`، ص   -)3(
 .165.�ب7 إب7اه�� ا�7اوي، ا��B.7 ا���ب`، ص   -)4(
 .B345 ا���ب`، ص&%� .��' #7ب، ا��7.   -)5(

(6) -  Max Hilaire, op.cit, p134. 
37����د &*� ا����� �%���ن، ا��B.7 ا���ب`، ص   -)7(.  
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 كل في عاما ميناأ هذه بصفته أعماله يتولى« أنه  على تنص الميثاق من 98 المادة أما     

 الوصاية، ومجلس واإلجتماعي، اإلقتصادي والمجلس األمن، ومجلس العامة، الجمعية إجتماعات

 يمكنه اإلجتماعات هذه حضور ولعل. »...الفروع هذه إليه توكلها التي األخرى بالوظائف ويقوم

 على مباشر رغي أثر له يكون قد مما الفروع هذه  أمام-  التصويت حق دون – رأيه إبداء من

 وجه وعلى المنظمة فروع إليه توكلها التي بالمهام كذلك ويقوم. سلبا أو إيجابا القرار صدور

 في تتمثل اإلدارية إختصاصاته أهم أن على )1(.العامة والجمعية األمن مجلس الخصوص

 التي ستوريةالد القاعدة  تشكل98 المادة ف)2(.المتحدة األمم لفروع يعدها التي والتقارير الدراسات

  السياسية)3(،المنظمة نشاطات حول العامة الجمعية إلى سنوي تقرير بتقديم العام لألمين تسمح

 وحقوق والتعليمية اإلجتماعية الميادين في هيئةال بها تقوم التي البرامج ومختلف واالقتصادية

 في بها األخذ يرى يالت وإقتراحاته أفكاره فيه يضع حيث واإلدارية، المالية والمسائل اإلنسان

مباشرة في  غير بطريقة بالمشاركة له يسمح مما العامة  الجمعية عليها توافقه وقد )4(المستقبل،

  .صنع قراراتها 

 األمن مجلس تنبيه حق تعطيه التي 99 المادة هو له منحها أساس فإن السياسية الوظيفة      أما

 المبادرة حق بإكتساب له سمحت فقد ليين ،الدو واألمن السلم تهدد أنها يرى مسألة أية إلى

 المادة هذه في عنها المنصوص بالحقوق يضطلع لكي الواقع، في .األهمية البالغ السياسية

 كل عن بإستمرار لإلستعالم مهيئا يكون أن العام األمين على األمن، مجلس إبالغ من ويتمكن

 لجمع الضرورية اإلجراءات كل خاذتإ واجبه منو.للسالم تهديدا تشكل أن يمكن التي المسائل

 المنازعات في بأخر أو بشكل تدخله يعني مما الدولي المستوى على والتحرك )5(،المعلومات

    .الدولية

 فهو العامة، والجمعية األمن مجلس مع بالمقارنة العام األمين مكانة من رفعت 99 فالمادة    

 الوقت وفي السياسية، وسلطاته وظيفته يمتدع أجل من التقديرية سلطته كامل وفق هنا يتصرف

  )6(.مسؤوليته تحملي نفسه
                                                 

)1(-   �z� ��� ا�����ة ، ا���������د رض� ا��یh، ا��ور ا�����z� ا���م J� ن، ا���د� .128، ص1994، .�ی%�� �117 ا��و���، ا���� ا���
  .516ا��B.7 ا���ب`، ص.�"7 &*� ا���م،    -)2(

(3) -  Javier  Perez de Cuellar , Le rôle du Secrétaire général de L’ONU , Revue Algérienne des relations 
internationales  , N° 5, 1987, p 15. 

128���� رض� ا��یh، ا��B.7 ا���ب`، ص   -)4(.  
(5) -  Alain Daems ,Annemie Schaus, Olivier Paye, A la recherche du nouvel ordre mondial,Tome II  
L'ONU : mutations et défis , Editions complexe , 1993, p54. 
(6) - Céline Hiscock-Lageot ,Boutros Boutros-Ghali Secrétaire général de L’ONU : grandeurs et  servitudes 
d’un mandat unique , RGDIP , N° 1 , 2000 , p 127. 
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 العام  لألمين المسندة اإلقتراحات فراسيسكو سان بمؤتمر التحضيرية اللجنة وصفت     وقد

 منظمة مسؤول إلى قبل من منحت سلطة كل يتجاوز  والذي خاص حق" بأنها  المادة بتلك

 دولية منظمة أية السلطة هذه العام األمين تخويلها في حدةالمت األمم تسبق لم وبذلك )1(،دولية

 .أخرى

  99 المادة في إليها المشار األحوال إلى األمن مجلس العام األمين فيها نبه التي األمثلة ومن     

 إليها لجأ كما الكورية، الحرب بمناسبة السلطة هذه ستخدمأ الذي  Trygve Lie لي تريجيف نذكر

 كورت ستخدمهاأو ،1960 سنة الكونغو أزمة إبان Hammarskjöld Dag شولدرهم داغ

  .اإلسرائيلية عتداءاتاإل بمناسبة 1976 سنة للبنان بالنسبة   Kurt Waldheimفالدهايم

 الدوليين واألمن السلم حفظ تهدد مسألة أية إلى األمن مجلس ينبه أن العام لألمين كان      وإذا

 عمل أي إلى وكذلك الدوليين  واألمن بالسلم تخل مسألة أية إلى األمن مجلس ينبه أن أيضا فله

 تأثيرها حيث من درجة أقل الدوليين واألمن للسلم ةالمهدد المسائل ألن  ،العدوان أعمال من

 األشد للمسائل بالنسبة الدور نفس له يكون أن الطبيعي من وبالتالي الدوليين واألمن السلم على

   )2(.خطورة

 من دور كل في األمن مجلس بموافقة العامة الجمعية بإخطار العام األمين يقوم كذلك      

 مجلس نظر محل تكون التي الدوليين واألمن السلم بحفظ المتصلة المسائل بكل إنعقادها أدوار

 إنعقادها  دور في الجمعية تكن لم إذا المتحدة األمم أعضاء إخطار أو بإخطارها يقوم كما األمن،

  ).الميثاق من 12/2( المادة منها إنتهائه بمجرد المسائل تلك من جلسالم بفراغ

 المتحدة م      ورغم إعتراف األمين العام السابق لألمم المتحدة بطرس غالي بأن ميثاق األم

سيترك كثيرا من جوانب المنصب غامضة، إال أنه يعتبر ذلك ميزة إيجابية وليس عيبا حيث 

  )3(.عام للتحرك اليترك هامشا واسعا لألمين

 قد الدوليين واألمن السلم حفظ مجال في العام األمين دور أن إلى تشير الواقعية فالممارسة      

 في التوسع طريق عن السياسية العام األمين إختصاصات في التوسع نتيجة وذلك كثيرا، تطور

 بها القيام ةالعملي الضرورات أقتضت جديدة، إختصاصات ممارسة أو القائمة النصوص تفسير

                                                 
�*7وك Mu*�ن   -)1( ،7Wاa;ا� ،���� .159، ص1994، ا�����O ا��و�� وا�����Oت ا��و���، دی�ان ا��G*�&�ت ا�;�
330��ه7 &*� ا����� أب� ی�نX، ا��B.7 ا���ب`، ص   -)2(.  
)3(-   ���u 7سG7س بGب�� ا��7ب ا�*�ردة ب�� ���& ��� ا�����ة �z� ا���م J��z� ن ، ، ا��ور ا�;�ی��، ا������ ا��و��� ، ا���� ا���ن�� وا���

  .08 ، ص 1996 ، أ�7ی'  124ا���د 
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 أستحدث  همرشولد داغ العام   فاألمين)1(.األعضاء الدول أو المنظمة أجهزة من إعتراض دونما

 يفوضه لم إجراءات بإتخاذ القيام له تجيز والتي العام لألمين" الطارئة  السلطات " في نظريته

 .الميثاق في عليها نص قد يكن لم وإن )للمنظمة الرئيسية األجهزة من أي أو (األمن مجلس فيها

 صالح فيها تطلب أحوال في المبادرة بزمام أمسك حين النظرية هذه-نفسه- العام األمين أكد وقد

 بعض قبل من العام األمين توسيط أصبح كما )2(.الموقف هذا مثل إتخاذ الدوليين واألمن السلم

 لفائدة المتحدة األمم اةحي في العادية األمور من مشاكلهم حل في المساهمة بهدف األعضاء الدول

  )3(.تفاديه أو التوتر تخفيف في األسلوب هذا

   السلم واألمن الدوليينلحفظالمستعملة  ةيمية وغير السلمالوسائل السل: المبحث الثاني

تضمنها الميثاق وهي الوسائل لألمم المتحدة وسائل متعددة لحفظ السلم واألمن الدوليين       

ل المنازعات الدولية ة لحيمد خصص الفصل السادس للوسائل السلفق ،ةيمالسلية وغير مالسل

ة فقد حددها الفصل يمأما الوسائل غير السل باعها لحفظ السلم األمن الدوليين،والتي يجب إت

  .السابع من الميثاق

ول في المطلب األول وللتعرف على هاته الوسائل قسمنا مبحثنا هذا إلى مطلبين نتنا      

لوسائل غير ثاني نتطرق فيه لة لحفظ السلم واألمن الدوليين، وفي المطلب اليملالوسائل الس

  .ةيمالسل

   السلم واألمن الدوليينلحفظ المستعملة ةيملالوسائل الس: المطلب األول

 من الميثاق الوسائل والطرق المعترف بها على صعيد العمل الدولي 33      حددت المادة 

ة، وتقسم هذه الوسائل إلى وسائل دبلوماسية يمية بالطرق السلل المنازعات الدوللتسوية وح

  .وسياسية، وأخرى قضائية وكذا اللجوء إلى الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية

يفض جميع « أن كما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الثانية، أن من مبادئ األمم المتحدة       

 السلمية على نحو ال يجعل السلم واألمن والعدل أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل

  .»الدولي عرضه للخطر

  :وتكمن وسائل الحل السلمي فيما يلي

                                                 
128���� رض� ا��یh، ا��B.7 ا���ب`، ص   -)1(. 
  .91أ#�� &*� ا( أب� ا���، ا��B.7 ا���ب`، ص   -)2(
�� ا�����ة، ا��;%� ا��7Hی� �%�Lن�ن ا��و��، ا��;%� ا��   -)3(� .59، ص�1975دي وا����ن، و#�� رأ�|، ���L*' ا
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  الوسائل الدبلوماسية والسياسية: أوال

وتتلخص )1( وأيسرها،ية لحل المنازعات الدوليةمذه الوسيلة من أحسن الوسائل السلتعتبر ه

  :الوسائل السياسية والدبلوماسية فيما يلي

   : المفاوضات-1

يمكن تعريفها  والمفاوضات هي الوسيلة األولى التي تلجأ إليها الدول عادة لحل النزاعات،      

ذلك فهي تبادل وجهات  وب)2(. "تفاقات بين األطراف بقصد الوصول إلى إ تلك المباحث "بأنها

صد الوصول إلى حسم قف في النزاع بالطرق الدبلوماسية بالنظر بين الدولتين أو الدول األطرا

  .ةيمن الوسائل السلوتعتبر المفاوضة الوسيلة األقدم واألكثر شيوعا بي )3(.النزاع القائم

ومن المتفق عليه أن التفاوض قد يقوم به رؤساء الدول المتنازعة أو رؤساء الحكومات أو       

وقف تحديد أشخاص تهذه المهمة، وييوكل إليهم القيام بخرين راء الخارجية أو أي أشخاص أوز

تفاق الذي تم التوصل إليه بين األطراف وعلى طبيعة الموضوع محل البحث التفاوض على اإل

  )4(.أو التفاوض

والمفاوضات إما أن تكون مباشرة وجها لوجه أو غير مباشرة عن طريق تبادل الرسائل   

 النية لدى ويتوقف نجاحها بصفة عامة على مدى توافر حسن )5(والمذكرات الدبلوماسية،

األطراف المعنية ومدى جديتها في التوصل إلى حل سلمي، فضال عن توقفها على طبيعة النزاع 

لى التوصل  تفضي المفاوضات المباشرة إ وإذا لم)6(.الدولي والعالقة بين األطراف المتنازعة

ما إلى حل للنزاع وجب على األطراف إفساح الطريق لبعض الدول األخرى بالتدخل كوسيط في

  .الوساطة: بين األطراف المتنازعة وهو ما نراه في الوسيلة الثانية

                                                                                  :الوساطة-2

 دولة ثالثة من إيجاد حل لنزاع قائم بين دولتين، والدولة الثالثة الوساطة مسعى ودي تقوم به      

                                                 
)1(-      ������� ا�����ة ب�J ا?ب�Lء و ا?��pء �� ض�ء ا��G�رات ا��و���w ا�7اه��w ، دون دار ا��7Aw، دون ب%�w ا��7Aw،         ر.h &*� ا����� �، 2005، ا

  .142ص 
(2  -) Pierre Marie Dupuy  , Droit international publique , 2eme édition , Dalloz , Paris, 1993 , p 390.  

)3(-    ��J ا��و��  .165 ص  ، 1965 ، أ�7ی' �49 ، ا���د، ا��;%� ا��7Hی� �%�%�م ا������أب� ا�"��ح ا��*�دي،#"! ا��%� وا
)4(-   �����  .143، ا��B.7 ا���ب` ، ص ر.h &*� ا����� 
�� #' ا�ز��ت وا����ز&�ت ا��و��� ا�����h ا��دی� ��إ#��ن ه��ي،    -)5( ، ̀ Aw�� ، د��Lت ا���،   ا����w ا���wد��   ،%���ت دو��� ، �7آa ا���%�

   .86 ، ص 1998، ص�i 57ا���د  
� ض�ء 4�ا&� ا���Oم ا������ ا�;�ی� ، دون دار ا��7A، ا��Lه7ة،    -)6(� J��  . 46  ، ص1994#��م أ#�� ���� ه��اوي، #�ود �%�Gت �;%X ا
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ذلك فإن الوساطة تعتمد على تدخل  وب)1(شترك مباشرة في المفاوضات وإعداد التسوية،هنا ت

  .دولة من الغير لدى األطراف المتنازعة من أجل التقريب بين وجهات نظرهم

 على مجرد الجمع بين الدول المتنازعة، وإنما يقترح  Médiateurوال يقتصر دور الوسيط     

ساطة إال أنها وسيلة غير  لمثل هذه المنازعات، ورغم دور الوعليها الحل الذي يراه مناسبا

ألطراف قبولها أو رفضها دونما أدنى مسؤولية عليها، وإن كان رفض الوساطة كثيرا ملزمة فل

  )2(.ما يعتبر عمال غير ودي

وتبرز الحاجة إلى الوساطة عندما تتأزم األوضاع بين األطراف وتلوح في األفق أمارات      

 بذل الجهود لوقف وتكون مهمة الوسيط في هذه الحالةما د أو عندما يكون القتال محتالحرب،

 ويمكن للوسيط أن يكون )3(.إطالق النار تمهيدا إلجراء مفاوضات تؤدي إلى حل نهائي للنزاع

  . أو حكومة)جنة الدولية للصليب األحمر مثالالل( عاديا أو هيئة شخصا

شخاص وساطة األسترالي ديكسون ثم األمريكي جراهام في      ومن األمثلة على وساطة األ

 الذي عينه مجلس (*)النزاع بين الهند وباكستان حول منطقة كشمير، ووساطة الكونت برنادوت 

  )4(.1948 ماي 20األمن كوسيط بين العرب واليهود في فلسطين في 

ثال ارينغ ممن السفير غونار بوقد يقوم بالوساطة ممثل عن األمين العام لألمم المتحدة كتعيي     

 في 242، وصدور قرار مجلس األمن رقم 1967لألمين العام على إثر حرب جوان 

، وذلك إلجراء اإلتصاالت بالدول واألطراف  إليجاد حل سلمي للصراع العربي 22/11/1967

ن أو وأستعانت األمانة العامة في السنوات األخيرة بعدد ال بأس به من السياسيي. الصهيوني

ة على حل خالفات كانت على الدبلوماسيين الذين أتقنوا فن الوساطة لمساعدة المنظمة العالمي

نفجار، ويأتي في طليعة هؤالء الوزير والسفير الجزائري السابق السيد األخضر وشك اإل

  )5(.اإلبراهيمي

 Les Bonsوالجدير بالذكر أن هناك ما يسمى بالمساعي الحميدة أو الخدمات الودية       

Offices  ولكن الفقرة ، من ميثاق األمم المتحدة إليها33وهي نوع من الوساطة لم تشر المادة 

                                                 
  .798، ص �2007م ، ا�G*�� ا���د��، ��A�رات ا��%*� ا��L���4 ، ب�7وت، ���� ا��;^وب، ا��Lن�ن ا��و�� ا��   -)1(
  .47، ص أ#�� ���� ه��اوي، ا��B.7 ا���ب`#��م    -)2(
799���� ا��;^وب، ا��B.7 ا���ب` ، ص    -)3(.  

(*) -      �ب إ�T ب��ت�N ا��� 7nدوا ���N أو نw#a�ا   وأه��N إ&�دة ا��.J�Z ا��19487 �*��*7 16 �4م ت7Lی7ا ی��ي &�ة �7�L#�ت .�دة ��' ا��aاع �
 �1948 �*��*7 17�� ،�N��Iن أن ا�H& S����uب� )��7ن �S� �"%@ ~ب�ن iرا� J���;%X ا J�&و ،   .  

  .88، ص إ#��ن ه��ي، ا��B.7 ا���ب`   -)4(
  .800، ص ���� ا��;^وب، ا��B.7 ا���ب`   -)5(
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ختيار أية وسيلة اعي الحميدة، ألنها تسمح للدول بإاألخيرة من تلك المادة تشمل ضمنا المس

 على هذه 1907وقد نصت المادة الثالثة من معاهدة الهاي لعام . أخرى  لتسوية نزاعاتها سلميا

اعي ـ وتختلف الوساطة عن المس)1(.الوسيلة من الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية

اطة تشتمل على توجيه مباشر لسير المفاوضات ـالحميدة من حيث درجة التدخل حيث أن الوس

قتراح حل إبين األطراف على أساس مقترحات الوسيط وذلك بالمشاركة في المفاوضات و

ا المساعي الحميدة تكون بمحاولة دولة ثالثة لجمع األطراف على مائدة المفاوضات للنزاع، بينم

  .شتراك فيها أو تقديم حل للنزاع دون اإل)2(ستئناف المفاوضات بينهم،إلأو السعي 

   : التحقيـق-3

يقصد بالتحقيق البحث والتحري لكشف الغموض الذي يحيط بنزاع ما بواسطة لجنة   

بنزاع قائم بين دولتين أو أكثر  ص تكون مهمتها تقصي الحقائق المتعلقةة من أكثر من شخمكون

قتراح الحل األمثل للنزاع لمساعدة األطراف على حله، وعادة ما يتم تشكيل هذه اللجان من وإ

  )3(.أشخاص ينتمون إلى الدول المتنازعة فضال عن أشخاص ينتمون لدول محايدة

ستماع إلى أطراف النزاع، ء الحقائق عن طريق اإلستقصا       فمهمة لجان التحقيق هي إ

وفحص أقوال الشهود، ومناقشة الخبراء، وإستعراض الوثائق والمستندات وزيارة المواقع، وكل 

ذلك بقصد جمع المعلومات التي تساعد على تحديد اإلنتهاكات التي حدثت وأدت إلى إندالع 

النزاع فللدول المتنازعة األخذ به أو رفضه  ونتيجة التحقيق ليست إلزامية ألطراف )4(النزاع،

  .دونما أدنى مسؤولية

 1947وأعتمدت األمم المتحدة على طريقة لجان التحقيق بتكليفها لجنة خاصة سنة   

 وعلى أساس هذا التقرير 21/10/1947للتحقيق في فلسطين، وقد قدمت هذه اللجنة تقريرها في 

والمالحظ أن أسلوب التحقيق  الممارس من طرف  )5(،29/11/1947جاء تبني قرار التقسيم في 

المنظمة األممية يختلف كثيرا عن األسلوب التقليدي، حيث أصبح التحقيق عنصر لتسوية النزاع  

 فبإمكان هذه اللجان التوجه إلى مكان الحادثة للمعاينة والتدقيق ،ووسيلة للتعريف بالمشكلة القائمة

  .ل اإلكتفاء بعرض الوقائعحلول بدوجمع المعلومات وإقتراح ال

                                                 
  .89، ص �ي، ا��B.7 ا���ب`إ#��ن ه�   -)1(
  .166، ص أب� ا�"��ح ا��*�دي، ا��B.7 ا���ب`   -)2(
  .48، ص #��م أ#�� ���� ه��اوي، ا��B.7 ا���ب`   -)3(
  .801، ص ����  ا��;^وب، ا��B.7 ا���ب`   -)4(
  .88، ص إ#��ن ه��ي، ا��B.7 ا���ب`   -)5(
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  :التوفيـق -4

جنة خاصة التوفيق هو وسيلة ترمي إلى إحالة النزاع القائم بين دولتين أو أكثر على ل  

قتراح وانب النزاع وإهم أطراف النزاع وتكون مهمتها بحث كافة جنيتتكون عادة من أشخاص يع

  .الحل الذي تراه مناسبا له

سية ستقاللية سيا تدخل كيان دولي ليست له إ": ولي بأنهذا يمكن تعريف التوفيق الدكوه  

ي التحقيق ثقة أطراف النزاع، وتتخلص مهامه فب لكنه يحظى من أجل حل النزاع حال سلميا 

  )1(. "قتراح حل غير ملزم لألطرافحول معطيات الخالف ثم إ

  العديد من األمم حيث أبرمت من خاللهاعصبةتبعت هذه الوسيلة كثيرا في ظل      وقد أ

ة، ومنذ ل المنازعات الدوليالمعاهدات بهدف تنظيم التوفيق بإعتباره أحد الوسائل الناجحة لح

  )2(.يرة في حل العديد من المنازعاتالحرب العالمية الثانية أكتسب التوفيق أهمية كب

 على مجرد القيام  التحقيق في أن األخيرة تقتصرريقةطف وسيلة التوفيق عن وتختل     

 ، بينما في وسيلة التوفيق نجد إلىالتحقيق في الوقائع المعروضة فحسب دون أن تقترح له حالب

  .قتراح الحل المالئمراسة جوانب النزاع تقوم اللجنة بإجانب د

  الوسائل القانونية: ثانيا

إلى جانب الوسائل السابقة توجد وسائل أخرى هي الوسائل القانونية التي تتمثل في       

  .م الدولي والقضاء الدوليالتحكي

          : التحكيم الدولي-1

 فهو يستهدف حل النزاع المعروض )3(     يعتبر التحكيم الدولي من أقدم الوسائل القضائية،

ة  حل المنازعات الدولية على أساس القانون بواسط"ون، ويقصد به عليه وفقا ألحكام القان

 من إتفاقية 37 غير أن التعريف الذي قدمته المادة )4(،" ختيارهممحكمين تقوم الدول المتنازعة بإ

يهدف التحكيم الدولي  «ن التعريف السابق، حيث جاء فيها   يعد أوضح م1907الهاي لسنة 

ختيارها وعلى أساس إحترام إلى تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول عن طريق قضاة من إ

                                                 
ا���زیBw ،   و ا����ز&�ت ا��و��� ا����%�L ب^�]، دار ا�7pب  �%�7Aw ا�*�Gن وا?ن�Nء وإ.7اءات #'   : ت ا��و��� ، ������ ا����ه�ا  ���� ب��%�Gن    -)1(

  . 292، ص 2005وه7ان ، 
)2(-   �����  .174، ا��B.7 ا���ب` ، ص ر.h &*� ا����� 
  .294، ص ���� ب��%�Gن، ا��B.7 ا���ب`   -)3(
  .50، ص ��B.7 ا���ب`، ا#��م أ#�� ���� ه��اوي   -)4(
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ة يلزم األعضاء أنفسهم بمقتضاها على الرضوخ لحكم فالتحكيم وسيلة للتسوية السلمي. » القانون 

  .التحكيم وتنفيذه ومن المستبعد أال تلتزم الدولة بقرار التحكيم الذي صدر في غير صالحها

     وإذا كان التحكيم الدولي يتفق مع القضاء الدولي إال أن هناك فروقا بين الوسيلتين، فالتحكيم 

اف المتنازعة في إختيار أعضاء هيئة التحكيم بموجب ذا طابع إختياري من خالل حق األطر

إتفاق يسمى مشارطة التحكيم يختار المتنازعين المحكمين من بين فقهاء القانون والخبراء 

  .المتخصصين

     ويتمتع القرار الصادر عن هيئة التحكيم بقوة قانونية ملزمة تماما كما هو الحال بالنسبة 

 إال أن حكم التحكيم ال ينفذ بالقوة رغم تمتعه بقوة )1(.الدوليةلألحكام الصادرة عن المحاكم 

اإللزام، حيث يتوقف على إرادة الدولة الصادر لمصلحتها، فالدول المتنازعة يتعين عليها تطبيق 

  )2(.اذ جميع التدابير لضمان التنفيذوإحترام حكم التحكيم وإتخ

  : القضاء الدولي-2

منازعات الدولية عن طريق التسوية القضائية يكون على أساس      من المستقر عليه أن حل ال

  .القانون وبموجب أحكام ملزمة تصدرها محاكم قضائية دولية

اء الدولي تاريخ طويل فقد وجد هذا النوع من القضاء  منذ أن وجد التنظيم ـ     وللقض

اص عام بنظر الدولي، وتعد المحكمة  الدائمة للعدل الدولي أول محكمة دولية ذات إختص

 من عهد العصبة إال 14المنازعات التي تثور بين الدول المختلفة، ورغم النص عليها في المادة 

فصلة أنها كانت تعد جهاز مستقال عن العصبة حتى أن نظامها األساسي كان بمثابة الوثيقة المن

ين الحربين أكثر وقد أصدرت المحكمة الدائمة للعدل الدولي خالل فترة ما ب )3(.ةعن عهد العصب

  )4(.ذلك مثله من األراء اإلستشاريةمن ثالثين حكما وك

ة األمم والمحكمة الدائمة للعدل الدولي الحرب العالمية الثانية وزوال عصب     مع إندالع 

بالتبعية برز إتجاها في الفقه يدعو إلى إستبدال هذه المحكمة بمحكمة أخرى تشكل جزءا ال 

 الواليات ، بغرض تسهيل إنضمام)منظمة األمم المتحدة(لية المرتقبة يتجزأ من المنظمة الدو

تحاد السوفياتي إليها، هاتان الدولتان اللتان لم تنضما يوما ما إلى المحكمة المتحدة األمريكية واإل

 من النظام األساسي اتخذت بمحكمة العدل الدولية والتي استبدالهاالدائمة للعدل الدولي، وبذلك تم 

                                                 
)1(-   B.751، ص  ا���ب`ا��.  

(2  -)  Pierre Marie Dupuy, op. cit , p 402. 
�، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)3(����  .149ر.h &*� ا����� 

(4  -)  Pierre Marie Dupuy, op. cit , p 405. 
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 ومن ثم أصبحت إحدى )1(ة السابقة دستورا لها بعد إدخال بعض التعديالت الطفيفة عليه،للمحكم

  )2(الهيئات الرئيسية لمنظمة األمم المتحدة بحسب نص المادة السابعة للميثاق،

 هي األداة القضائية التي تتكفل بحل جميع المنازعات  CIJدل الدوليةـمحكمة الع  

 وهم .من خمس عشرة قاضيا يمتازون بالكفاءة والمؤهالت العاليةالدولية، وتتكون هذه المحكمة 

يشغلون أي وظيفة سياسية أو إدارية واليتبعون دولهم، وإنما هم قضاة مستقلون وينتخب  ال

هؤالء القضاة عن طريق ترشيحهم من قبل األمين العام لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد، ويتم 

امة ومجلس األمن وعند ظهور النتيجة ال يمكن اإلحتجاج التصويت عليهم من قبل الجمعية الع

  )3(.بحق الفيتو وفي حال تساوي األصوات يكون المنصب من حق القاضي األكبر سنا

     ويأخذ مجلس األمن على عاتقه مهمة تنفيذ جميع األحكام الصادرة عن المحكمة عمال 

تصاصا قضائيا يتمثل في حل وتمارس المحكمة إخ   )4(، من الميثاق94/2بأحكام المادة 

فة إلى المنازعات التي قد تثور بين الدول األعضاء في نظامها األساسي، ولكنها تستطيع باإلضا

  .راء إستشارية بناء على طلب الجمعية أو مجلس األمنذلك إعطاء أ

ويحق لجميع أجهزة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة طلب الرأي اإلستشاري إذا   

بذلك الجمعية العامة، وطلب اإلستشارة يتطلب قرارا من الجمعية يتخذ باألكثرية أذنت لها 

  )5(.العادية

  اللجوء إلى الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية: ثالثا

أشار ميثاق األمم المتحدة إلى المنظمات اإلقليمية لتسوية المنازعات الدولية، إذ ورد فـي                    

الوسـائل  إلى الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية أو غيرها مـن         ن يلجئوا   أ  أو ...« منه   33المادة  

  .»ختيارها السلمية التي يقع عليها إ

                                                 
  .52، ا��B.7 ا���ب` ، ص #��م أ#�� ���� ه��اوي   -)1(
��ww ا�����wwة ت�tAww ا��wwZ�Nت ا�ت��ww �7و&ww « تP�ww ا���wwدة ا���wwب�� �Jww ا�����wwق      -)2(z� ���ww�Wر � : �ww��& �ww���. -Jww��;%Xww إ�Hww�4دي -  �;%Xww أ

 �����I &�ل دو��� -   �;%X وص�ی� - وإ.���& - ��  .»أ��ن� &�
)3(-   �����7آaw درا��wت ا��#�wة        بJ�w نHw�ص ا�����wق وأ.��wة ا���wم        ا��ب%������w ا���w�W�4      ا�@7M آ7ام،     ،������wم ا��w%�%� �wا��7ب� �w%;ا�� ،

  .132، ص 2007 ،  رب�B 14 ، ا���د   ، ب�7وتا��7ب��
�Jw و�wN^ا ا��;%Xw إذا رأى ض7wورة �w^�] أن ی�wLم ت�ص��wتS أو                ... «  �Jw ا�����wق      94/2ت�P ا���wدة       -)4(��;%Xw ا Twإ� tw;%7 أن یw@7ف ا�wG%%�

 �Iذه� ���"�^ ه^ا ا���xإت h;ی �  . »ی�Hر 74ارا ب����اب�7 ا��
����ww ا��;ww^وب   -)5(��wwOب�� ،   ، ا�����wwا� �ww�*Gا� ،  �HwwHxوا��� �ww���%4?وا �wwت ا�������ww�Oوا��� �ww7یOا�� �� ا���ww�4�L،   ا��wwو�ww*%رات ا���Aww�� 

  . 313، ص 2002،ب�7وت
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 يشجع مجلس األمن اإلستكثار من التسوية السلمية للمنازعات )1(،52وبموجب المادة   

م م التسوية السلمية للمنازعات وفقا لألحكا طريق التنظيمات اإلقليمية ، وتتالدولية عن

  فعلى الدول األعضاء في المنظمات اإلقليمية إلتماس)2(،عليها في الفصل السادسالمنصوص 

الحل السلمي للمنازعات من خالل هذه المنظمات وال يجوز لهم اللجوء إلى منظمة األمم المتحدة 

مباشرة، فليس من المستحسن مبادرة هذه الدول بعرض منازعاتها على مجلس األمن بل أن 

ل االت اإلقليمية قبل اللجوء إليه إلتماسا لحالدول المتنازعة للتنظيمات والوك لجوء يحبذالمجلس 

  )3(.منازعاتها الدولية

عتبار في حال من حيث يتعين عليه أخذه بعين اإل مجلس األجندةولكن يبقى النزاع في أ  

  )4(.فشل المنظمة الجهوية في الوصول إلى تسوية سلمية للنزاع

احة في مواثيقها ريمية، التي تنص صة أن هناك بعض المنظمات اإلقلإال أنه تجدر اإلشار     

لتزام الدول األعضاء بعرض منازعاتها أمام المنظمة اإلقليمية قبل عرضها على األمم على إ

 من ميثاقها والمادة الثانية المتحدة كمنظمة الدول األمريكية حيث تنص المادة الثالثة والعشرون

لتزام الدول  على إ1948وجوتا لعام  بتفاقية والمادة الثانية من إ1947و لعام تفاقية ريمن إ

  )5(.األعضاء بعرض نزاعاتها أمام المنظمة اإلقليمية قبل عرضها أمام المنظمة العالمية

   السلم واألمن الدولييـنلحفظالمستعملة  الوسائل غير السلمية: المطلب الثاني

رية أو دها تتضمن العديد من الوسائل القسنجبالرجوع إلى نصوص ميثاق األمم المتحدة   

غير السلمية لحفظ السلم واألمن الدوليين، وهذه الوسائل تضمنها الفصل السابع من الميثاق بدءا 

من  كانت السلطات التي يتخذها مجلس األمن  من الميثاق، وأيا ما51 إلى 39دة من الما

تخاذ تدابير لحل النزاع إلى سلطة إونه مالئما تخاذ أو إتباع ما يرالتوصية لألطراف المتنازعة بإ

، فإنه يتعين أن يستند في  أو القمعالمنعتخاذ تدابيرفاقم النزاع أو الموقف إلى سلطة إمؤقتة لمنع ت
                                                 

� �7Lت�wN ا���ن��w            52ت�P ا���دة      -)1(w� ا�����ق J�  »               [w%ت �N�w� i�twت� Jی^wت أو ا��w��Oا��� ]^wه 'w�� �w� ا@%�ن�wة ا��wا���� �w��ی*w^ل أ&�Mwء ا
آ�qت آ' .�Nه� ���ب�7 ا��' ا��%�� �%���ز&�ت ا���%�� &7n Jی` ه^[ ا������Oت ا?4%����، أو ب�ا��G ه^[ ا��آ�qت وذ�w] w*4' &7ضTw%& �Nw              ا��

 J���;%X ا«.  
(2  -) Rapport du Secrétaire général sur les relations entre l’Organisation des Nations Unies et les 
organisation  régionales en particulier l’Union Africaine aux fins du maintien de la paix et  de  la  sécurité  
internationales  , 07 Avril 2008 , p 07.   S/2008/186. 
http://daccess-ods.un.org/TMP/492622.777819633.html. 

  .54، ص #��م أ#�� ���� ه��اوي، ا��B.7 ا���ب`   -)3(
(4  -) Elham Animzadeh  , The United  Nations and International   Peace and Security : A legal and practical 
analysis , PHD in  International Law Thesis , University of Glasgow  , 1997 , p 29. 
http://theses.gla.ac.uk/734/01/1997aminzadehphd.pdf 

)5(-    7����J ا�ب�زن�دة��، دی�ان ا��G*�&�ت ا�;�����، ا�����Oت ا?4%���� ون�Oم ا&��; ،7Wاa;66، ص 1992،ا� .  



 - 24 - 

تهديد السلم أو اإلخالل به أو  :تيةعلى واحدة من الحاالت الثالثة األممارسته لهذه السلطات 

  .وقوع عمل من أعمال العدوان

ات تطبيق السلطات مقتضيمعرفة أوال هذا المطلب   أساس  ذلك سنحاول في وعلى     

 التدابير التي يتخذها مجلس األمن تطبيقا للفصل  وثانياص عليها في الفصل السابعالمنصو

  .السابع

  مقتضيات تطبيق السلطات المنصوص عليها في الفصل السابع: أوال

ل السابع من ميثاق األمم المتحدة وذلك إذا لم تفلح      ورد النص على هذه السلطات في الفص

اإلجراءات المنصوص عليها في الفصل السادس في وضع نهاية للمنازعات التي من شأن  

  .خطرلإستمرارها أن تعرض السلم واألمن الدوليين ل

 يفترض أن يعقد مجلس األمن إجتماعا أو )1( من الفصل السابع،39ستنادا إلى المادة وإ    

جتماعات  ليقوم من خاللها  بفحص وتشخيص الحالة التي أمامه ويقرر إبتداء بأنها فعال تشكل إ

 )2(تهديدا ماثال للسلم واألمن الدولي أو إخالال به، أو أن ما وقع هو عمل من أعمال العدوان،

  السالفة الذكر ال تضع أي حد للسلطة التقديرية لمجلس األمن في تكييف ما يعرض39والمادة 

عليه من وقائع، فهو ال يخضع ألي رقابة قضائية أثناء ممارسته لهذه السلطة، كما ال يوجد أي  

                                       )3(.تعريف محدد لإلخالل بالسلم أو تهديده أو العدوان

  : كل حالة من الحاالت السالفة الذكر على حدة على النحو التاليسنتناولوفيما يلي     

  : تهديد السلم -1

 من الميثاق 39تهديد السلم الوارد في المادة ان صمت الميثاق عن تحديد مفهوم لقد ك     

  وذلك بهدف ترك الحرية لمجلس األمن في توسيع مجال،من جانب واضعيه مقصودا 

فهو وحده الذي يقرر الشروط التي تبرر إستخدامه للسلطات المنصوص عليها في ) 4(نشاطه،

صل السابع، فهذا التعبير يمكن أن يمتد ليشمل وقائع وحاالت جد مختلفة بإعتبارها تشكل الف

  .تهديدا للسلم

                                                 
�Jw أ&��wل                  «  �Jw ا�����wق &%Tw أنSw         39ت�P ا���دة      -)1( �w�& Bw4و �w���w إذا آ�wن �w4 وBw4 ت�Nی�w%� �w%� أو إ@�wل بSw أو آ�wن  Jw��ی7wLر �;%Xw ا

�#�wIم ا���wدت�J         ا���وان، وی�Lم �� ذ�] ت�ص��تS أو  �wL*n  7اب��wا�� Jw��Jw ا��wو�� أو إ&�دتSw إ�Tw       42و 41 ی7Lر ��w ی;hw إت�wxذ[ � ��"w! ا��w%� وا
Sب�Hن«.  

  .153، ا��B.7 ا���ب`، ص �dاد ا�*�Gی��   -)2(
(3  -) Evelyne Lagrange , op.cit , p 36.   
(4  -) IBID, p 37. 
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    والتهديد في مفهومه العام يعتبر كمؤشر ودليل على حالة خطيرة مقلقة يجب مـن خاللهـا                

لسلم الـوارد  وبالتالي يمكن القول بأن تهديد ا) 1(إتخاذ اإلجراءات المناسبة لوقفها ووضع حد لها،     

 من الميثاق يتحقق عندما تهدد دولة بالدخول في الحرب مع دولة أخرى أو القيام               39في المادة   

بالتدخل في شؤونها الداخلية أو التهديد بإستخدام العنف ضدها يمكن أن يعد تهديدا للسلم، ولو لم                

فس الدولة المهـددة    يتبع ذلك إستخدام العنف بالفعل ألن من شأن ما سبق قد يدخل الروع  في ن               

ــسلم       ــة ال ــا بحال ــالل فعلي ــه اإلخ ــأن حدوث ــن ش ــال م ــر ح ــود خط                                      )2(.بوج

كما أن وجود صراع على درجة كبيرة من العنف والجسامة داخل إقليم إحدى الدول يتحقق                     

 تجارة الـدول األخـرى   به وجود تهديد للسلم، وبخاصة إذا كان هذا الصدام يؤدي إلى تعريض      

  . كما يعد اإلنتهاك الخطير لحقوق اإلنسان تهديد للسلم واألمن الدوليين)  3(.ومصالحها للخطر

  إلى 1991     وقد أشار بيان مجلس األمن في القمة المنعقدة في الواحد والثالثين من جانفي 

نزاعات المسلحة بين روب والـن الدوليين ال ينبثقان فقط من غياب الحـإن السلم واألم«

دول، فثمة تهديدات أخرى ذات طبيعة غير عسكرية للسلم تجد مصدرها في عدم اإلستقرار ـال

  )4(.»في المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية واإلنسانية والبيئية

   : اإلخالل بالسلم-2

واإلخالل )5( فرانسيسكو،وفياتي خالل مؤتمر سانـوفد السـ من الأدخلت هذه الفكرة بطلب     

ال العنف ضد دولة ـ من الميثاق يقوم عند وقوع عمل من أعم39بالسلم في مفهوم المادة 

ة جديدة ستمراره أن يؤدي إلى خلق حالام مسلح داخل إقليم دولة من شأن إع صدومعنية، أو وق

 عمل عووبذلك يعد اإلخالل بالسلم مرحلة تتوسط تهديد السلم ووق)   6(،أشد من حالة تهديد السلم

أعمال العدوان، فاإلخالل بالسلم هو أخطر من مجرد تهديد السلم ولكنه أقل خطورة من من 

  )7(.وقوع العدوان

                                                 
(1  -)  Nathalie Thomé, Les pouvoirs du Conseil de sécurité au regard de la pratique récente du   chapitre 
VII de la Charte des Nations Unies, Presses universitaires d’ AIX , Marseille, 2005 , p 56.    

  .40، ص  ا��B.7 ا���ب` �"��ح &�7 درب�ش،   -)2(
�، ا?���Iwری�،    �H�4دی� ?�%� &��i�� 7 ا��7H، ا�;aاءات ا     أب� &;    -)3(���w;7 ا�wI"دار ا� ،Tو���� ا�����ة، ا�G*�� ا�، 2009ا��و��� ب����O ا

  .57ص 
(4  -)  Evelyne Lagrange,op.cit, p 39. 
(5  -)  Nathalie Thomé ,op.cit, p 57. 

  .107، ص  ا��B.7 ا���ب`،&*� ا( ���� أل &��ن   -)6(
)7(-   7Hا�� i�� 7�  .60، ص ���ب`، ا��B.7 اأب� &;�%� &�
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وتعتبر القرارات الصادرة عن مجلس األمن التي يثير فيها اإلخالل بالسلم الدولي وأعمال       

 أكثر القرارات الصادرة العدوان نادرة جدا، بخالف حاالت تهديد السلم الدولي التي تشير إليها

  .عن المجلس في إطار الفصل السابع

 15في  الصادر 54ل بالسلم بالقرار رقم ولقد حدد مجلس األمن الدولي المقصود باإلخال     

 إطالق النار عتبر عدم اإلذعان لقرار وقف حيث ا بشأن القضية الفلسطينية1948جويلية عام 

  )1(. من ميثاق األمم المتحدة39ل بالسلم وفقا للمادة في فلسطين يمثل مظهر من مظاهر اإلخال

 25كوريا الجنوبية في تكييف قيام كوريا الشمالية بغزو كما ذهب مجلس األمن إلى   

 جوان 25 بأنه إخالل بالسلم فالقرار األول الصادر عن مجلس األمن بتاريخ 1950جوان 

  إلى وقف أعمال العنف، والقرارل حالة إخالل بالسلم ودعاشك قرر أن هذا العمل ي 1950

د أن الهجوم المسلح على ي  أعاد تأك1950 جوان 27الثاني الصادر من مجلس األمن بتاريخ 

   )2(.شكل إخالل بالسلموريا الشمالية يجمهورية كوريا من جانب ك

اع  مجلس األمن لم يلتزم بمعايير واضحة في تكييفه لألوضالدولية أنوبذلك تؤكد السوابق       

عتبارات والظروف السياسية المحيطة بكل حالة لتي عرفت نزاعات دولية، بل أن اإلالدولية ا

  .هي المحددة لطبيعة العمل

  : العـدوان-3

ركة الفعالة لقمع تتخاذ التدابير المشرة األولى من مادته األولى وجوب إأورد الميثاق في الفق     

  . 39من وفقا للمادة  من أعمال العدوان لمجلس األ في أمر وجود عملوترك البت   )3(العدوان،

دام غير المشروع للقوة خطرا وخطورة من حيث      ولما كان العدوان هو أبلغ صور اإلستخ

أنه يحمل في ثناياه إمكان التهديد بنزاع عالمي مع كل ما يترتب عليه من كوارث، فقد ظل 

 عصبة بها في مثل هذا البحث من عهد شد يسترمبادئ أساسية صوغ المجتمع الدولي يبحث عن

 إال أنها كانت ل إلى تعريف محدد ألعمال العدوانوقد بذلت محاوالت عديدة للوصو)  4(األمم،

                                                 
� ، ا��B.7 ا���ب` ، ص    -)1(����  .169ر.h &*� ا����� 
��ww ا�����wwة    ا���wwود ا��Lن�ن��x�ww�? �wwام ا�wwL�ة ا��و��ww  ن;�wwة �Hww4ر،    -)2(���ww@ Jwwل ���ر��ww ا �   �ww���;ا� ، � ، ا��;%�ww ا��7Hwwی� �%�wwLن�ن ا��wwو�

�  . 247، ص 1975 ، 31، ا��;%�  ا��7Hی� �%�Lن�ن ا��و�
�J ا�����ق �� �7Lت�wN ا�و�Tw%& Tw أن           ت   -)3( Tو���     « �P ا���دة اwة ه�wا���� �w����Lص�w ا  :        �wی�pا� ]^wN� �wL�Lوت� ،��Jw ا��wو��#"w! ا��w%� وا

  . »...ت�x^ ا��Z�N ا���اب�7 ا��7�Aآ� ا�"���� ���B ا��*�ب ا��� ت�Nد ا��%� و?زا���N، وتB�L أ&��ل ا���وان و7�uه� �J و.�[ ا?@�ل ب���%� 
  .241ن;�ة �H4ر، ا��B.7 ا���ب` ، ص    -)4(
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حيث جاء ميثاق األمم المتحدة خاليا من أي تعريف للعدوان وذلك نظرا لطبيعة ، غير مثمرة 

  )1(.عدوان بما يتالءم وسياستهامواقف الدول األعضاء في المنظمة، حيث أن كل دولة تعرف ال

 فشلت لجنة خاصة تكونت بناء على  إذولذلك فشلت محاوالت األمم المتحدة في تعريفه    

 السادس الفترة من الرابع من شهر جوان إلىتوجيه من الجمعية من خمسة وثالثين عضوا في 

  .، روعي في تكوينها التمثيل الجغرافي العادل1968جويلية 

م من ذلك ظلت مسألة تعريف العدوان مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة منذ وبالرغ     

شأن تعريف العدوان ب 14/12/1974 في 3314 للقرار ها، وتوجت جهودها بإصدار1950سنة 

ة  سيادة دولالعدوان هو إستخدام القوة من قبل دولة ما ضد «:  على النحو التاليالذي جاء

ستقاللها السياسي أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق األمم ة أو إأخرى أو سالمتها اإلقليمي

  )2(.» المتحدة

ه كتسب هذا التعريف أهمية كبيرة في إطار النظام القانوني الدولي، بالرغم من صدوروقد أ     

حكام الميثاق يتعلق بتوضيح وتفسير بعض أ و ترجع هذه األهمية إلى أنه في صورة توصية ،

 بوظائف  وألهداف األساسية لألمم المتحدة وهي المحافظة على السلم واألمن الدوليينالمتعلقة با

مجلس األمن  وسلطاته في تحديد العدوان وإتخاذ اإلجراءات الضرورية لقمعه، وكذلك نظام 

  )3(. العدوان ورده منعاألمن الجماعي الذي أنشأه الميثاق من أجل

  من تطبيقا للفصل السابعالتدابير التي يتخذها مجلس األ:  ثانيا

عد أن يقرر وجود تهديد للسلم أو  السابع من الميثاق لمجلس األمن بفي إطار الفصل       

إخالال للسلم أو عمل من أعمال العدوان أن يصدر التوصيات أو يقرر ما هي التدابير المناسبة 

  )4(.ن من أجل الحفاظ أو إعادة السلم واألمن الدوليي42 و 41طبقا للمادة 

  : التوصية لألطراف المتنازعة بما يراه مالئما أو مناسبا لحل النزاع-1

أن يختار بين إصدار التوصيات أو إتخاذ القرارات مجلس األمن لفي إطار الفصل السابع        

ولقد مارس مجلس األمن هذا اإلجراء في  لهذه الصالحية ، ممارسته ألية قيود في وال يخضع

  حيث أصدر توصية لجميع الدول 1950مثال في النزاع الكوري سنة حاالت عدة منها 

                                                 
  .43، ص رب�ش، ا��B.7 ا���ب`د�"��ح &�7    -)1(

(2  -)  Djacoba liva Tehindrazanarivelo  , Les sanctions des Nations Unies et leurs effets  secondaires , 
Presses universitaires de France , Paris , 2005  , p 36. 

��ww ا�����wwة إ�Tww ت�7یiww ا���wwوان  ت�صww' ا ، #�ww*& J��ww ا��ww# `��wwx�ن�    -)3(� �، ا�;����ww ا��7Hwwی� ا��wwLن�ن   ، ا��;%�ww ا��7Hwwی� �%�wwLن�ن ا��wwو�
، �  .52، ص 1976   ، 32ا��;%�   ا��و�

(4  -)  Catherine Denis ,op.cit, p211.     
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األعضاء في األمم المتحدة بتقديم مساعدتها العسكرية لكوريا الجنوبية تحت علم األمم المتحدة 

ختيار مجلس األمن ألسلوب التوصية دون وكان ا. من رد العدوان عن أراضيهالكي تتمكن 

ف الخاصة التي أحاطت بهذا النزاع، وإن كان ذلك لم يمنع غيره من األساليب يعود إلى الظرو

 ال 39الكثير من الفقهاء من إنتقاد هذا اإلختيار إستنادا إلى أن أسلوب التوصية الوارد في المادة 

  )1(.يتعين إستخدامه في مجال تطبيق تدابير القمع العسكرية

بعد    جزاءاتاء بتطبيق أيةدول األعضالمن ناحية أخرى، فإن لمجلس األمن أن يوصي      

 من 39ما يقـوم بوصف الوقائع المعروضة عليه بإحدى األوصاف الواردة في المـادة 

سيا الجنوبية ي أن إستمرار الوضع في رود20/11/1965فبعد أن قرر المجلس في  ،الميثاق

 اإلقتصادية  للسلم واألمن الدوليين دعا مجلس األمن جميع الدول إلى قطع عالقاتهاايشكل تهديد

   )2(.سيا وباإلمتناع عن تزويدها باألسلحة وبمقاطعتها بتروليايمع رود

 17 والذي أصدره مجلس األمن في 746 األمثلة في هذا الصدد القرار رقم  كذلك من      

 زعاجن مجلس األمن عما يشعر به من إن المسألة الصومالية، فبعد أن عبر بشأ1992مارس 

ستمرار  و ما يمثله إ اإلنسانية الناتجة عن النزاع بين الفرقاء في الصومالبالغ لعظيم المعاناة

 التي عبر عنها صيةستخدام أسلوب التوثر المجلس إآمن تهديد للسلم واألمن الدوليين هذه الحالة 

   )3(.ات أن يحث أو يطلب، يناشد، يدعوبعبار

   : التدابير المؤقتة-2

ثاق يملك المجلس أن يدعو األطراف المتنازعة إلى األخذ بما  من المي)4 (،40طبقا للمادة       

يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة على أال تخل هذه التدابير بحقوق األطراف 

 لمجلس األمن قبل تفاقم 40المتنازعة أو مطالبهم أو مراكزهم القانونية ، وبذلك تسمح المادة 

  .بالتدابير المؤقتة بما يراه ضروريا ومستحسناالوضع دعوة األطراف المتنازعة لألخذ 

 و الدعوة بعد ذلك إلى عتداءات المستمرةخدم التدابير المؤقتة لمواجهة اإل وبصفة عامة تست    

ومنها  )5(. أو سحب القوات خارج منطقة المواجهاتالتأسيس لوقف إطالق النار بإعالن الهدنة 

                                                 
  .47، ص ، ا��B.7 ا���ب`�"��ح &�7 درب�ش   -)1(
  .80، ص #�� ���� ه��اوي، ا��B.7 ا���ب`م  أ#��   -)2(
�، ا��B.7 ا���ب`   -)3(����  .174، ص ر.h &*� ا����� 
�� ی%�    40ت�P ا���دة      -)4( T%&  : »            دة�wا�� �w� �wN�%& ص�Hwاب�7 ا����wا�� ^wxأو  ی� Sت��wم ت�ص�wLی Swأن 'w*4 ،Jw������ ��"��4 ا���X%;�� ،i4 ا

�J ت�اب�7 ���4d، وq تwx' هw^[ ا���wاب�7 ا���w�4d ب�wL�ق ا�����wز&�J و��N*��wG أو        ، أن ی�&� ا�����ز&�z�  J@^ ب  39 ��������� ی7ا[ ض7وری� أو 
S��4 #��بdا���اب�7 ا�� ]^Nب J�&م أ@^ ا�����ز��� hأن ی�� J���;%X ا T%&ه� ، وaب�7اآ«.  

(5  -) Nathalie Thomé, op.cit,p 149. 
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ستيراد األسلحة أو دعوة األطراف المتنازعة إلمتناع عن إ التجنيد، أو األمر باأيضا األمر بإيقاف

يست أطرافا ة لتسوية النزاع، وقد يطلب مجلس األمن من الدول التي ليمتباع الطرق السلإلى ا

متناع عن مساعدة أطراف  تدابير مؤقتة، كأن يطلب منها اإلتخاذه من إىفي النزاع تطبيق ما ير

  )1(.النزاع أو مدهم باألسلحة

ي بها مجلس األمن  هي مجموعة من اإلجراءات التي يوصومن ثم فإن التدابير المؤقتة    

السلم واألمن الدوليين أو ما ومنعه من بلوغ مرحلة تهديد حصريا للحد من تداعيات نزاع دولي 

ألطراف النزاع يمارسها وسائل اإلنذار والتهديد الوقائي وهي أيضا وسيلة من  اإلخالل بهما،

  )2(. من الميثاق42و 41ن قبل اللجوء إلى وسائل الردع والعالج طبقا للمادتين مجلس األم

وبذلك فإن التدابير المؤقتة هي إجراء مؤقت الهدف منه حصر النزاع في بدايته وإبعاده من 

نتظار حله بالوسائل السلمية وقبل اللجوء إلى جة تهدد السلم واألمن الدوليين باالوصول إلى در

  .ر العسكرية والعسكريةالتدابير غي

أي ال طبيعة قسرية  ليس لها 40 واإلجراءات أو التدابير التي يتخذها المجلس طبقا للمادة      

عن القتال  فإذا لم تفلح التدابير المؤقتة في ثني األطراف المتصارعة )3(يفرضها المجلس بالقوة ،

  .      التدابير العسكريةتخاذ الحرب فإنه من حق المجلس إدل وقبولها بلغة الحوار ب

     :التدابير غير العسكرية  -3

من حق المجلس أن  حيث أنه )4( من الميثاق،41 ذكرها في المادة وهي التدابير التي ورد      

ستخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته وله أن التي ال تتضمن ا من التدابير هتخاذيقرر ما يجب إ

 وقف (*)  ويجوز أن يكون من بينها.حدة تطبيق هذه التدابيريطلب إلى أعضاء األمم المت

ية والبحرية والجوية قتصادية والمواصالت الحديدبلوماسية وقطع العالقات اإلالصالت الد

ئيا أو يرها من وسائل المواصالت قطعا جزتصاالت البريدية والبرقية والالسلكية وغوالبرية واإل

  .كليا

                                                 
  .B.114 ا���ب`، ص ، ا��7�ن&*� ا( ���� أل &�   -)1(
  .298، ص  &%� .��' #7ب، ا��B.7 ا���ب`   -)2(
�� ا�����ة، دار ا���MN ا��7ب��، ا��Lه7ة: ا�����Oت ا��و���، &%� إب7اه��   -)3(�  .121، ص 2001،ا��7Oی� ا����� ا
�� ی%�    41ت�P ا���دة      -)4( T%& ا�����ق J��J أن ی7Lر �� ی;h إت�xذ[ �J ا«  :  ����xام ا�L�ة ا��w�"��� ��%�w^    إ���اب�7 ا��� q ت�X%;��h%G ا

��ww ا�����wwة تww�*G` هww^[ ا���wwاب�7 ، وی;ww�ز أن یwwI�ن �Jww ب���wwN وiww4 ا��Hwwات ا�Hww�4qدی� وا���اص�wwت          �74اراتSww، و�Sww أن یhww%G إ�Tww أ&�Mwwء ا
        �wwا���اص 'W�wwو� Jwww� �ww7ه�uو ،��I%wwوا��� �ww�47*وا� �wwwوا�*7ی�ی �wwوا�;�ی �wwوا�*�7ی ،�wwت     ا���ی�ی�www4ا��� BwwG4 [�^wwو آ ، �ww�%أو آ �www�Wa. �ww"4ت و

 �����  . »ا��ب%�
� إت�xذ �� ی7ا[ �J ت�اب�7   - (*)� �%��Iی7ی� ا��Lا�� �G%ا�� J��  .ت7آ| ا���دة ��;%X ا
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ع هي تدابير جماعية قسرية تنفذها الدول األعضاء في األمم المتحدة وبذلك فإن تدابير المن     

لسابع، وال يتطلب تطبيقها عموما بناء على قرار يصدره مجلس األمن منفردا بموجب الفصل ا

قتصادية والمالية في دولية تستهدف مباشرة المقومات اإل إنها جزاءات .سلحةستخدام القوات الما

سيلة من وسائل الضغط األممي غايتها حمل الدولة المهددة أو المخلة الدولة المستهدفة، وهي و

 لذلك أو التراجع عن األسباب المفضية  م واألمن الدوليين على اإلذعان إللتزاماتها الميثاقيةبالسل

        )1(.التهديد أو الخلل

تنفيذ من جانب وواجب الجلس األمن طبقا لهذه المادة هو قرار ملزم والقرار الذي يصدره م     

 كله تحت جميع أعضاء األمم المتحدة، وال يمكن ألي دولة أن تتملص من تنفيذ بعضه أو

  )2(.تفاقيات مع أحد أطراف األزمة وجود معاهدات أو إىدعاو

لتزامات  إذا تعارضت اإل« من الميثاق التي تنص على أنه 103وهذا ما أشارت إليه المادة      

ع أي إلتزام دولي أخر يرتبطون  وفقا ألحكام هذا الميثاق مألمم المتحدةي يرتبط بها أعضاء االت

  .» لتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق فالعبرة بإبه

    :التدابير العسكرية - 4 

وهي التدابير التي يجوز لمجلس األمن أن يتخذها إذا رأى أن التدابير غير العسكرية       

، من ة أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبرية والبحريا فله جدواه، أو ثبت عدم  مجديةليست 

 42األعمال ما يلزم لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه، وهذا ما أوضحته المادة 

   )3(.من الميثاق

تخاذ التدابير العسكرية يرية الكاملة لمجلس األمن تقرير إعلى هذا يدخل في السلطة التقد     

 سواء كان قد سبق ، من أجلهتخذتالذي ا العسكرية بالغرض دابير غير عدم وفاء التعندما يرى

مكن لمجلس األمن أن يأمر تخاذ التدابير األخيرة أم لم يسبق له ذلك، بمعنى أنه يللمجلس تقرير ا

   )4(.تخاذ أية تدابير غير عسكريةبإتخاذ التدابير العسكرية بداءة دون أن يسبق ذلك إ

                                                 
  .306، ص &%� .��' #7ب، ا��B.7 ا���ب`   -)1(
��wwLاد،     -)2( 7ww�&     ت ا��و��ww�����;�ww ا�ز �ww� ��Jww ا��wwو���7آ�ww�    aww أداء �;%Xww ا ، �wwت دو���ww��%��  ،   ̀ Aww�� ، د��wwLت ا��ww�   ا����ww ،ا���%�

  .68 ، ص1998، ص�i   57 ا���د  ،ا���د��
�� ی%� 42ت�P ا���دة      -)3( T%& ا�����ق J�� ا���wدة     « :  w� �wN�%& ص�Hwأن ا���اب�7 ا��� J��� ب7p��wض أو *w| أن�wN     41إذا رأى �;%X اw"ت q 

   ̀ w7یGب ^wxأن ی� S� ز�. ،Sب iز أن                �� ت�w;وی ،Sب�Hwن Twإ� Swأو ?&�دت ��Jw ا��wو���Jw ا�&��wل ��w ی%awم ��"w! ا��w%� وا �wوا�*�7ی �wات ا�;�ی�wLا� 
�� ا�����ة �  .»ت���ول ه^[ ا�&��ل ا���Oه7ات وا��7H وا���%��ت ا�@7ى ب7Gی` ا�L�ات ا�;�ی� أو ا�*�7ی� أو ا�*7ی� ا���ب�� �&�Mء ا

  . 159، ص �B.7 ا���ب`7اه�� ���� ا����ن�، ا�إب   -)4(
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ستخدام بالعمل المباشر وإعطائه الحق في إول الميثاق مجلس األمن سلطة القيام خ     وبذلك 

    )1(.ولي إلى نصابهدالقوة المسلحة إلعادة السلم واألمن ال

 أن هذا األخير لم مم من ناحيةة األ المتحدة في هذا الشأن عن عهد عصبويتميز ميثاق األمم    

ختيارية بصفة إال سيلة للقمع والردع الجماعي إحة كوستخدام القوة المسليكن ينظر إلى إ

األولوية واألفضلية، بينما يعطي الميثاق د  كان يعطي للتدابير والضغوط اإلقتصادية وثانوية، فق

   )2(.للتدابير العسكرية األهمية الرئيسية ويكسبها وجهة إلزامية

 ، حيث يفترض ن قرارات مجلس األمذفين ميثاق األمم المتحدة أمر توقد بحث واضعو  

 لألمم  ملموسعمل عسكري مباشر لحفظ السلم واألمن الدوليين وجود تنظيم عسكريالقيام ب

  :وطرحت ثالثة حلول للدراسة ،فرانسيسكو  ساننعقاد مؤتمر وذلك أثناء إ المتحدة

  .إنشاء جيش دولي دائم يحل محل الجيوش الوطنية:  األول -

  .تحت تصرف األمم المتحدةإنشاء وحدات وطنية توضع :  الثاني -

تعاون القوات الوطنية للدول تحت قيادة عليا دون إلغاء القيادات الوطنية، ولقد رفض :  الثالث -

 حيث فشلت الفكرة التي دافع عنها الوفد الفرنسي في مؤتمر الصلح بعد 1919الحل األول في 

اء جيش دائم ال يتفق مع رأوا أن إنشمم ة األ، ألن واضعي عهد عصبىلعالمية األولالحرب ا

عتراض كان سببا في عزوف واضعي ميثاق  الوطنية للدول األعضاء، وهذا اإلفكرة السيادة

  .األمم المتحدة عن هذا الحل أيضا

ـ    فهو الحل الذي أخذ به لدرجة معينة ع         أما الحل الثالث        ل ـهد العصبة، في حـين أن الح

ـ 47 إلـى  43ونظمت أحكامه في المواد   )3(ة،م المتحد يتفق مع نصوص ميثاق األم الثاني   ن  م

لتزامات الدول األعضاء من أجل السماح للمجلس باللجوء إلـى          حيث بنيت هذه المواد إ    الميثاق،  

  )4(.القوة

مسلحة وطنية تحت تصرف مجلس وحدات وتطبيقا لذلك تتعهد الدول األعضاء بوضع      

  .ة بما في ذلك حق المرورت الضرورياألمن أو تقديم المساعدات والتسهيال

                                                 
  .51، ص �"��ح &�7 درب�ش، ا��B.7 ا���ب`   -)1(
  .159، ص  �� ���� ا����ن�، ا��B.7 ا���ب`إب7اه   -)2(
���� �7#�ن،   -)3( aیaا��7ب��&*� ا�� �MNدار ا�� ،Tو��  .547، ص  1968، ا��Lه7ة،  ا�ص�ل ا����� �%����Oت ا��و���، ا�G*�� ا

(4  -)  Pierre Marie Dupuy, op.cit, pp 417- 418. 
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ن يتولى قيادة هذه القوات ـلس األمـ على أن مج47و 46ادتان ـوقد نصت الم      

العسكرية، وتساعده في ذلك هيئة األركان العسكرية التي يتمثل بها رؤساء األركان العسكرية 

   )1(.للدول الدائمة العضوية في مجلس األمن

    م األمن الجماعي وكيفية مواجهة األمم المتحدة صعوبات تطبيق نظا:  المبحث الثالث

  لمشاكل السلم واألمن الدوليين                      

شتراك المجموعة الدولية ككل للتدخل  الجماعي الوارد في الميثاق على إعتمد نظام األمن     ا

شقاق نإلمجموعة الدولية، إال أن بوادر اسم الالم ضد أي معتد وبافي أي بقعة من الع

ستمرار التفاهم والتعاون بين األعضاء ر بدال من ابدأت تظه اإليديولوجي وتضارب المصالح

ولى نتائج الحرب ، وقد ظهرت أي عائم نظام األمن الجماعدالدائمين في المجلس والتي كانت 

  :ليات النظام والتي تتمثل فيستكمال بناء أدوات وأالباردة في عدم ا

  .  تفاقيات والترتيبات الخاصة بتشكيل جيش دوليستحالة إبرام اإل ا-

  .47 تجميد عمل لجنة األركان المنصوص عليها في المادة -

  .حفظ السالم وقد أدى عجز المجلس عن القيام بدوره في مجال حفظ السالم إلى إنشاء عمليات

دم تشكيل وفي هذا الصدد قسمنا مبحثنا إلى ثالثة مطالب نتطرق في المطلب األول إلى ع     

هيئة األركان األممية، وفي المطلب الثالث نتطرق تجميد عمل جيش دولي، وفي المطلب الثاني 

  .فيه إلى عمليات حفظ السالم كنظام بدليل لألمن الجماعي

  عدم تشكيل جيش دولي: لمطلب األولا

القوات ي اركة فـاء بالمشـدول األعضـاق يتعهد جميع الـ من الميث43وفقا لنص المادة      

و ذلك بأن تضع وحدات مسلحة من قواتها تحت تصرف مجلس دة ـم المتحـالمسلحة لألم

ق ـاعدات الضرورية لهذه القوات بما في ذلك حـاألمن، وكذلك تقدم التسهيالت والمس

 اء على طلب من مجلس األمن طبقا إلتفاق أو إتفاقات خاصةرور، وتتم هذه المشاركة بنـالم

تفاقات إلتفاق أو اإل مع الدول األعضاء على أن تجرى المفاوضة في ايبرمها مجلس األمن

 وذلك بناء على طلب مجلس األمن، وتصدق عليها الدول الموقعة وفقا المذكورة بأسرع ما يمكن

تشارك بها ات  عدد القوات التي ستفاق ، ويحدد هذا اإلتفاق أو اإلمقتضيات أوضاعها الدستوريةل

  .ستعداداها وأماكنها ونوع التسهيالت التي تقدمهاإالدولة وأنواعها ومدى 

                                                 
�� و�7n�x، دار ا��%� �%��ی�J ، ب�7وتا��، )"�` ا��7Hي   -)1(��  . 107 ، ص �O ،1996م ا������ ا�;�ی� 



 - 33 - 

مشاركة في القوات  كان يقع على عاتق الدولة العضو إلتزام ال أنه ذلك ويتضح من     

والذي تحكمه ه المشاركة يخضع لرضا هذه الدولة،المسلحة لألمم المتحدة، إال أن تحديد مدى هذ

وأي دولة يرفض جهازها المختص   )1(.الخاصعتبارات تتعلق بمدى إمكانية ومقتضيات أمنها إ

تفاقات، فذلك يعني أن الدولة تكون  أو غيره التصديق على مثل تلك اإلسواء كان مجلس نواب

 للميثاق من المشاركة في عمليات ة الدستورية ألوضاعها الداخلية إستنادافي حل من الناحي

   )2(.ستخدام القوة ضد الدول األخرىا

 تحت تصرف  أن وضعهاص الميثاق في شأن القوات العسكريةكما يتضح من نصو  

   )3(.مجلس األمن ال يؤدي إلى تجريدها من وضعها كقوات قومية تابعة لدول معينة

تزام ه تقديم قوات مسلحة وفاء بهذا اإللوعلى المجلس قبل أن يطلب من عضو غير ممثل في     

   )4(.در لهذا الغرضأن يدعو هذا العضو للمشاركة في القرارات التي تص

 من الدول األعضاء 45عترافا بأهمية القوات الجوية في الحروب الحديثة، تطلب المادة     وإ

 ستعمالها في أعمال القمع الدوليةوطنية في القوات الجوية مستعدة إلاإلبقاء على وحداتها ال

رؤساء  تتألف من لس األمن بمساعدة لجنة أركان حرببموجب خطة أو خطط يضعها مج

   )5(.أركان حرب األعضاء الدائمين في المجلس

 من وقت 43تفاقيات المشار إليها في المادة را لما يمكن أن يستغرقه إعداد اإلونظ  

نتقاليا يمكن مجلس األمن من تنفيذ إجراءات  من الميثاق حكما إ106ردت المادة طويل، فقد أو

  )6(.القمع التي قد يعهد بها لهذه القوات

 فإنه لم يتم إعمال  المتحدةهذا، ورغم مرور وقت ليس بقصير على إنشاء األمممع كل   

 أدت أجواء الحرب الباردة إلى و )7(.األحكام السابقة بشأن تنظيم القوات المسلحة لألمم المتحدة

 من الميثاق فلم يشكل جيش دولي من خالل هذه المادة وذلك بسبب 43تعطيل تطبيق المادة 

تحاد لمسألة بين الواليات المتحدة واإلة حول العديد من المسائل المتعلقة بهذه اظهور خالفات حاد

  :تيوكانت هذه المسائل كاأل   )8(السوفياتي السابق،

                                                 
  . 161، ص إب7اه�� ���� ا����ن�، ا��B.7 ا���ب`   -)1(
  .155، ص ب`، ا��B.7 ا����dاد ا�*�Gی��   -)2(
)3(-    B.7296، ص ا���ب`.�"7 &*� ا���م، ا��.  
  .162إب7اه�� ���� ا����ن�، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)4(

(5  -)   Djacoba Liva Tehindarazanarivelo, op.cit,p 51. 
  .160، ص ، ا��B.7 ا���ب` ه��اوي ����#��م أ#��    -)6(
  . 161، ص  إب7اه�� ���� ا����ن�، ا��B.7 ا���ب`   -)7(
)8(-   xإ�� ،T��ا�� '�%@ ���� .189، ص �2004ام ا�L�ة �� ا��Lن�ن ا��و�� ا����ص7، ا�G*�� ا�و�T ، دار وا7A�%� 'W،&��ن، 
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  لمساهمة العسكرية للدول األعضاء الخالف حول ا :أوال

 م ضرورة أن يؤمن األعضاء الدائمون في مجلس األمن  القس          فالمبدأ المطروح ينطلق من         

إلتحاد السوفياتي  أن ا حول هذه المسألة، إذنقسمت الدول الكبرى    فقد ا   )1(،األكبر من هذه القوات   

م المتحدة خاصة أن هزيمـة     ـــحتفاظ بقوة عسكرية كبيرة تحت تصرف األم      لم ير مبررا لإل   

ستخدام إلى جانب أن ا   وات دولية كبيرة،  ــ بق حتفاظمحور في الحرب قد ألغت المبرر لإل      دول ال 

هذا كـان  ول)2(ضد أية دولة من الدول الكبرى،   ممكنا بحال من األحوال       مثل هذه القوة لن يكون    

  .  إلى الحد األدنى الضروريمن محبذي خفض هذه القوة 

تحاد السوفياتي  وجهة نظر اإل نظر بريطانيا وفرنسا والصين أقرب إلى وقد كانت وجهات    

األخيرة تنظر إلى المشاكل التي قد تواجه األمم المتحدة في اته  ه(*)،منها إلى الواليات األمريكية

كل أنحاء العالم، ولذلك يجب أن تكون قواتها العسكرية على مستوى إمكانية فرض السالم في 

   )3(.كل مكان في العالم

   الخالف حول كيفية تشكيل الجيش الدولي:ثانيا

 مبدأ التساوي ت الدولية يكون على أساسيل القواتحاد السوفياتي ترى أن تشك     كانت بعثة اإل

ربية دافعت عن  األعضاء الدائمين، لكن الدول الغالمطلق لتفادي السيطرة العسكرية ألي من

 حيث رأت ترك مسألة تحديد عناصر هذه القوة برا وبحرا وجوا )4(،المتمايزةفكرة المشاركة 

  .بحسب ظروف كل دولة على حدة

  اجد القوات الدوليةن تواكالخالف حول أم :ثالثا

ختلفت الدول الكبرى حول أماكن تواجد الجيش الدولي، حيث رأت الواليات المتحدة ا     

عها بعض الدول األخرى إمكانية وضع القوات التي تتبع األمم المتحدة في قواعد ماألمريكية و

لتدخل الفوري ا  ومن ثم تمكين هذه القوات من تأمين )5(خارج الدول التي تتبعها هذه القوات،

تحاد السوفياتي عن الفكرة القائلة  اإلنقطة من الكرة األرضية، بينما دافعلمجلس األمن في أي 

                                                 
 -) 1( Charles Chaumont , L’organisation des Nations Unies , 8 eme édition , Presses universitaires   de   

France , Paris ,1974 ,  p 70 . 
)2(-   Xه7 &*� ا����� أب� ی�ن��  .430، ص  ا��B.7 ا���ب`،

(*) -   J��7ة، و��N. J أ@7ى u84�اص� و  90 ��47 ��Aة و 7W�n 20ة و 3800أ��7ض| ا��qی�ت ا�����ة أن ی�I�ن ه^ا ا�;�~ ��7�4ح ا 
 ��7ة و�4 &�رض �7Iة ت�IA' 4�ة .�ی� وب�7ی� أآ�7 ��� ی�%]u 24�اص� و12 ��47 و 7W�n 16ة و1275ا?ت��د ا������ت�� .  

  .206، ص  ���� �ل &��ن، ا��B.7 ا���ب`&*� ا(   -)3(
  .14 ، ص 2000، ا�G*�� ا�و�T ، دار وا7A�%� 'W، &��ن ، ��uن ا�;��ي، &�%��ت #"! ا���م ا��و���   -)4(
  . 432، ص  ��ه7 &*� ا����� أب� ی�نX، ا��B.7 ا���ب`   -)5(
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إال على أراضي بأنه طالما ال تستخدم القوات الدولية في عملية مسلحة، فإنه ال يجب أن تقيم 

  )1(.الم الدولي ألن وجود قوات على أراضي دول أجنبية ليس مالئما للسالدولة التي جهزتها

    الخالف حول المدة الزمنية التي ينبغي خاللها سحب القوات الدولية:رابعا

 حب القوات الدولية من صالحية مجلسربية أن سبرت الدول الغعتابعد قيامها بمهامها،     

نسحاب القوات الدولية انت مطالبة بضرورة تحديد أجندة إلاألمن، أما وجهة النظر السوفياتية ك

   )2(.د إتمامها لواجباتها الدولية تتراوح بين شهر إلى ثالثة أشهرعب

يتم وضعها تحت وعلى ذلك ونظرا للخالف بين الدول الكبرى لم يتم إنشاء قوة دولية فعالة     

ستخدامها وفق أحكام الفصل السابع تصرف مجلس األمن إلستخدامها في الظروف التي تقتضي إ

  .من الميثاق

  األركان األممية عمل لجنة تجميد :المطلب الثاني

ادتها، حيث نصت  من الميثاق على كيفية عمل القوات الدولية وقي47 و46 نصت المادتين      

 يضعها مجلس األمن بمساعدة  المسلحة ستخدام القوة الخطط الالزمة إل«:  على أن46المادة 

 األمن بمساعدة ات يضعها مجلسستعمال القو، فوفقا لهذه المادة فإن خطط ا»لجنة أركان الحرب

 وما يحق  أركان الحرب وإختصاصاتها كيفية تشكيل لجنة)3(،47هيئة األركان وقد حددت المادة 

  .لها أن تنشئه من لجان فرعية أو إقليمية

غة ع المسائل ذات الصب في جميتقديم أرائها إلى المجلس وبمساعدتهفهيئة األركان مكلفة ب     

كن من المحافظة على السلم واألمن الدوليين ولضبط القواعد القانونية  يتمالعسكرية حتى 

 ستراتيجي أليةئة األركان مسؤولة عن التوجيه اإلالمتعلقة بالتسلح و نزع السالح، وبذلك فإن هي

 تركيبة هيئة  إلى ثم أشارت نفس المادة . األمنقوات مسلحة موضوعة تحت تصرف مجلس

ول دائمة العضوية في مجلس األمن أو من ممثليهم مع إمكانية اء أركان الدساألركان من رؤ

                                                 
(1  -)  Charles Chaumont,op.cit,p70.  

  .14، ص �;��ي، ا��B.7 ا���ب`��uن ا   -)2(
�� ی%� 47ت�P ا���دة    -)3( T%& :  

  1-       �wب� �%Hwا��� 'W��wا�� Bw��. �w� Sوت��ون J���;%X ا Tرة وا����ن� إ��Aأن ت��ي ا�� �N��N��J أرآ�ن ا��7ب تI�ن  ��;� 'IAت 
        wت |wت� �&�wات ا���ض�wLام ا��x�w�?و ��J ا��و���J #�.�ت #7ب�� ��"! ا��%� وا S�a%ر       ی�wLح ب����wع ا�awون ��%�wا�� ��wOو��� �wNو��4دت S�7H

  .ا�����Gع
��N، و&%Tw ا�%;��w أن ت�w&� أي                   -2  �wL��Jw أو �Jw  یwL�م ��;%Xw  ا �w� J��Wا�wء ا��Mw&� تIA' �;�� ا��7ب �J رؤ��ء أرآ�ن #7ب ا
   �� �M& "   ا�����ة ���� &�%wN       "  اw� 7اك�w(�� �w�Wدا �"Hwب �wN�� J�%7 ا�����u  ء�M&�� إذا أ�w�4 J�w#  TMw�4م ا�%;��w  ب�d�wو���ت�N أن      �J ا

�N%�& �� �Mی��ه� ه^ا ا��.  
��ضww�&� ت�ww| ت7Hwwف     -3   ��%�ww��یww4 �ww�ات  ��Jww& Jww ا���.�Sww ا?�7�wwات�;� �;��ww أرآ�wwن ا��7wwب �d�wwو�� ت�ww| إ)7wwاف �;%Xww ا

 X%;ا��...«.  
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هذه  في إشراك أي عضو في األمم المتحدة في أعمالها إذا كانت هناك فائدة من مساهمته

   .األعمال

تمارس عملها بالفعل، حيث كلف مجلس  وكانت لجنة أركان الحرب قد شكلت وبدأت      

تفاق نموذجي بين المجلس ير مشروع إ تحض1946ري  فيف16بتداء من األمن هيئة األركان إ

وعلى أثر هذا التكليف )1(والدول األعضاء حول طريقة وضع القوات المسلحة تحت تصرفه،

جتماعات تمكنت خاللها من صياغة المبادئ األساسية التي يجب أن ت اللجنة سلسلة من اإلعقد

المفترض إنشاؤها وفقا لما تنص عليه تحكم عملية تشكيل وتنظيم قوات األمم المتحدة المسلحة 

  )2(.43المادة 

 التقرير هتم هذا، وا1947 أفريل 30 في  التقرير المطلوبركان الحربولقد أرسلت لجنة أ    

ة التي توضع تحت تصرف مجلس األمن بالمبادئ العامة التي تحكم تطبيق القوات المسلح

وقام مجلس األمن  )3(. عليها باإلجماعقتراحات التي لم يسبق موافقة اللجنةبجانب بعض اإل

ات ختالف وجه، ولكن نظرا إل1947 جويلية 15 � جوان 4ة من بدراسة هذا التقرير في المد

 من التقرير الخاصة بالمساهمة العسكرية من جانب 11 للمادة ةالنظر بين أعضائه الدائمة بالنسب

اجزا عن مواصلة دراسة باقي األعضاء الدائمة في مجلس األمن، وجد هذا المجلس نفسه ع

   )4(.النصوص التي تضمنها التقرير

سائدا أثناء الحرب تضمن وفي ظل هذا المناخ الدولي الجديد والمختلف تماما عما كان      

دم قدرتها على ـ إعترافا واضحا وصريحا ليس فقط بع1948تقريرها إلى مجلس األمن عام 

 موضع 43ادة وص عليها في المـيبات المنصع الترتـفاق حول كيفية وضالتوصل إلى إت

فمن الصعوبة بمكان )  5(عجزها عن تحديد األعمال والمهام المستقبلية للجنة،التنفيذ، ولكن أيضا ب

في مجلس األمن أن تعمل للجنة مكونة في األساس من رؤساء أركان حرب األعضاء الدائمين 

   )6(.ختالفات وتناقضات من إنسجام وبفعالية بين أعضائها لما  بينهمبتناغم وبإ

  

                                                 
(1  -)  Charles Chaumont , op. cit,p 69.  

�� ا��#�J ن����   -)2(���^ : ���ة �� نiH 74ن ، ا �  .122، ص 1995، &��� ا���7��، ا�I�ی| ، 1945درا�� �� تG�ر ا�����O ا��و�
����  �7#�ن   -)3( aیaا���ب` ، ص &*� ا�� B.7550، ا��.  
)4(- B.7ا�� X"550، ص   ن.  
  .122، ص ���، ا��B.7 ا���ب`#�J ن�   -)5(
  .190، ص ���� @%�' ا����T، ا��B.7 ا���ب`   -)6(
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 أن  ال إ 43كام واضحة حول تطبيق المادة      وعلى الرغم من فشل اللجنة من الوصول إلى أح             

واألغرب من ذلك    عاما، 60جتماعاتها منذ أكثر من     اللجنة مازالت موجودة حتى األن وتواصل إ      

       )1(.1946 جتماعا منذ إ134،  1999 اللجنة قد عقدت حتى أوائل أن هذه

قتراح مفاده تكليف هذه اللجنـة بتوجيـه         بإ 1972 مارس   20 السوفياتي في    تحادوقد تقدم اإل     

قتـراح  صـطدم هـذا اإل     ولكن ا  )2(قتراح مشابه،  كما تقدمت كندا بإ    لسالم الدولية عمليات حفظ ا  

ة بمعارضة األمين العام ذلك أن اللجنة مكلفة بمهمة تقنية تتمثل في إبـداء المـشورة ومـساعد                

  )3(.مجلس األمن في كل ما يتعلق بوسائل التنفيذ العسكرية

 الشرقي إلـى    هتحاد السوفياتي السابق ومعسكر    نهاية الحرب الباردة وزوال اإل     يدولم تؤ       

 من الميثاق، ويبدو أن الطريق في هذا المجال مازال وعرا ومحفوفـا             47و  43تطبيق المادتين   

قطعة في متحف  "  المواد بأنهاألستاذ كوليار لهذهن وصف اومن ثم كا )4(بالصعوبات والمشاكل،

 (*)، الفيتـو    ستخدام حـق    في ا   وبذلك أدت الحرب الباردة إلى المبالغة      )5(". المنظمات الدولية 

األمن الجماعي قبل أن يبدأ تطبيقه وحـل محلـه           نتهى نظام   بذلك ا وشل فاعلية مجلس األمن و    

 أفريـل   04لف شمال األطلـسي فـي        العسكرية بداية بح    وقامت األحالف  نظام مناطق النفوذ،  

 التي تناقضت جوهريـا مـع روح نظـام األمـن          1955 ماي   14، ثم حلف وارسو في      1949

 د من معاهدات الدفاع   تحاد السوفياتي العدي   إلى إبرام الواليات المتحدة واإل     باإلضافة )6(.الجماعي

 و التى تجيز للمنظمـات      53 لنص المادة     أو  من الميثاق  51ستناد إلى نص المادة     المشترك باإل 

  )7(.107 القمع المنصوص عليها في المادة  اإلقليمية القيام بتدابير 

تخاذ إجراءات موما، ومجلس األمن بصفة خاصة عن إمية ع ومن ثم عجزت المنظمة األم    

 ومن ثم ها على أطراف النزاع،يعسكرية فعالة لقمع العدوان أو لفرض نوع التسوية المرغوب ف

                                                 
  .131، ص ا��B.7 ا���ب` ،&%� إب7اه��   -)1(
  .16، ص ��uن ا�;��ي، ا��B.7 ا���ب`   -)2(

(3  -)  Michel Voelckel , Quelques aspects de la conduite des opérations de maintien de la paix , AFDI , Vol 
XXXIX  , 1993 , p 68. 

  .190ص ���� @%�' ا����T، ا��B.7 ا���ب`،    -)4(
� &*� ا�����   -)5(��� ����      .122، ا��B.7 ا���ب` ، ص  

(*) -    �ww��"ا� `ww�� �N����ر��wwت ا��wwول ا��ا�ww�W ا��Mww�ی� بJww& X%;���ww إ��x�wwا |ww�*��ww^  ) 280( أ �ww�1990�7wwة wwn�ال ��7wwة ا��7wwب ا�*�wwردة  ، أ 
�| ا��qی�ت ا�����ة #` ا�"��� �7ات  �%�%4، �7ت�J &�م   �xم    �%��1990أ���w& �wب�� �� �N%@1989%��� دون إدان� ت�     `w�L��%� �w�;� ء�Awإن �wوض 

         �w�و �w%ا���� �wراض�� اw�  ��%�W7اw�?ا �GAwن��Jw ص�wور 7w4ار ی�J�Mw إدان�Jw& �wN  @7و�w4ت �%�wLن�ن           1995�� ا�&��wل  و ا '�W7اwإ� �wی���� 
         ��� Sت إ��t;� رو��� ��� ا�راض� ا����%�، أ�  �� 7w*4ص  و��w  ت%;tw ا��wول          ب�Hد1993ا��و�� ا?ن��نw� م��wا� !w"# ة�w4 '74ار ی��%` ب���ی 

Wا��ا      Lام #` ا���x�� إ ����w�%@ �w' ا����Tw، ا��Bw.7 ا���wب`، ص           1995 ب�� &�م    ��� ا��M�ی� إ� 7wOا، أن�w. ودة�w������w*�ت  � إq ن�درا و�
204.  

�� ا�����ة و4�ات #"! ا���م ، ا������ ا�   -)6(�  .98 -97ص  ص ،1986، أ�7ی' �84و��� ، ا���د n%�| أ#�� ��%� ، ا
��w ا�����wة ، درا��wت 4               -)7(�� إ�wnر اw� Jو����wا� Jw���7آaw ا�*7�Hwة �%*�w�ث وا    ا��7ب� ب%��ج، ص��ن� ا��w%� وا ،�wت   ?�ن�ن����wxرات وا��Aw��

  .74 ، ص 2009، أوت 04،ا���د  ، ا�;aا7W ا���%����
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لية جديدة ستحداث أت الدولية، وقد نجحت المنظمة في اكان على األمم المتحدة التصدي لألزما

  . حفظ السالماتفي العمل لمنع نشوب النزاعات أو إنهائها وهي عملي

  عمليات حفظ السالم كبديل لنظام األمن الجماعي: المطلب الثالث

بتكار ادة حيث نشأت ك من إنشاء األمم المتحيسبالهدف األسا رتبطت عمليات حفظ السالم     ا

دورها بة لعجز األمم المتحدة عن القيام ستوجبته الظروف الدوليا الميثاق ولكن هايإللم يتطرق 

ل حياتها أن تواجه عمليات تهسمفكان على األمم المتحدة في  )1(اق األمن الجماعي،يكامال في س

 ضغط طرت المنظمة الدولية تحت ضيا وغيرها، وأالعنف في اليونان وفي فلسطين وفي أندونس

سائل الكفيلة تداع الوإباألحداث وخطر تفاقمهما إلى العمل السريع والفعال لتدارك الموقف ب

      )2(.يانة للسلم واألمنصبحصر هذه النزاعات 

ة  بإنشاء هيئة مراقبة الهدنة التابع1948وقد بدأت أولى عمليات حفظ السالم في جوان       

  مؤلفة من عدد محدود من المراقبين العسكريين للقيام بمهمة اإلشراف على )3(،لألمم المتحدة

أعمال وقف إطالق النار بين العرب وإسرائيل، والبعثة الثانية هي إنشاء فريق المراقبين 

  .1949سنة  نالعسكريين لألمم المتحدة بين الهند وباكستا

 إصدار قرار بوقف العدوان  مصر وفشل مجلس األمن فيوعلى إثر العدوان الثالثي على     

 يتخلى قتراح يوغوسالفيا سابقا أنإ تقرر بناء على الفيتوستخدام فرنسا وبريطانيا حق انتيجة 

 وفرنسا ذلك رضت بريطانيااله إلى الجمعية العامة، وقد عحيمجلس األمن عن الموضوع وي

قدت الجمعية العامة في أول نعاو (*).دون جدوى  لكنبشدة وأيدتهما عمليا بلجيكا و أستراليا 

 إنشاء قوات 1956نوفمبر  4 وأقرت في جلستها يوم 1956 نوفمبر 2ستثنائية خاصة في إدورة 

 ساعة بقصد 48الدولية وطلب إلى األمين العام أن يقوم بتنظيم هذه القوات خالل الطوارئ 

 ، وأصبحت مهمتها هي مراقبة انسحابإرسالها لمراقبة وقف إطالق النار بأقرب فرصة ممكنة

 المصرية يضاثم جرى توزيعها كلية في األر )4(ة من منطقة القناة وصيانة السلم،القوات األجنبي

لتعمل كقوة عازلة بين القوات المصرية واإلسرائيلية وقامت بدوريات على خطوط الهدنة بين 

                                                 
�� ا�����ة و#   -)1(�  .160، ص 1994، .�ی%�� �117 ا��و���، ا���� ا����ن، ا���د تG�ر ا����ت ، ا�����:  ا?ن��نL�ق&�7 ا�;�ی%�، ا
)2(-   fا��;%� ا���� ، ��� ا�����ة و#"! ا���م �� ا�7Aق ا�و�� ، ا�;���� ا��7Hی� �%�Lن�ن : أ#�� ت���` @%�'، درا��ت �� ا��Lن�ن ا��و��ا

  .26، ص 1971ا��و��، ا��Lه7ة ، 
)3(-   '�(�  . 151ا��B.7 ا���ب`، ص   ،&*� ا( ا

� ��Hwوره� ت�wL` أ�w�*%u ت���w أصw�ات دون إ)7�wاط               - (*)"Iی ��J إ�T ا�;���� ا����� ی�� �J ا�7Lارات ا?.7ا��W ا����;%X ا J� 74ار ا?#��� 
              q �w��"ا� `w# ل����wن ا��w� �w Jw�� ا��;%Xw، وw� J��Wا�wء ا��Mw&� ی7w4 �L�wار ا?#���w، أن�w*& 7wO ا( ����w أل &�w�ن،        ت�L` إ.��wع  أصw�ات ا

      .179ا��B.7 ا���ب`، ص 
  .181&*� ا( ���� أل &��ن، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)4(
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قوات عسكرية : بتكار مثيرإء تعتبر افقوات الطوارئ الدولية في منطقة سين )1(مصر وإسرائيل،

وكان تشكيل قوة حفظ السالم في   )2(.دولية أصبحت مكلفة بوظائف خاصة في النزاع الدولي

  (*)Lester Person.  بلوماسي الكندي ليستر بيرسونيقتراح الدإل تجسيدا 1957ناء عام يس

 نظام لتدخل األمم المتحدة  إلى بلورةالسويسوقد أدى نجاح منظمة األمم المتحدة في أزمة     

ستخدام القوة العسكرية وإنما يستند إلى تواجد األمم إى في الصراعات الدولية ال يقوم أساسا عل

  )3(.المتحدة تواجدا ماديا عبر قوات الطوارئ الدولية

 Maurice فلوري  موريسراء حول طبيعة عمليات حفظ السالم، فاألستاذألت افختلاوقد      

Flory  كل العمليات العسكرية و الشبه العسكرية التي يتم تنظيمها في حالة " بأنها يرى

، و أحيانا بسبب 43رة بسبب عدم القدرة على تنفيذ األليات المنصوص عليها في المادة الضرو

و بذلك فاألستاذ فلوري يعتبر عمليات )4(." عتماد على قرارات مجلس األمنعدم القدرة على اإل

 عسكريين و شبه ا و التي تتضمن أفرادلعمليات التي تقوم بها المنظمة احفظ السالم كل

ذر في الكثير من الحاالت وضع أحكام الميثاق ـحيث تع. عسكريين لصيانة السلم الدولي 

اقات الخاصة المنصوص عليها في ـتف بسبب رفض الدول الكبرى إمضاء اإلذموضع التنفي

من من إتخاذ القرارات إستنادا إلى الفصل السابع ب منع مجلس األ، و أحيانا بسب 43المادة 

  .ستعمال حق الفيتوبسبب إ

     : يات حفـظ الـسالم  ــفي عمل  يرىال Charles Chaumantومو ـأما األستاذ شارل ش     

 مـن  36  و 14لمـادتين   ا عمال  إيتم ب  ستخدامهاإة لتسوية المنازعات، وأن     يمليات سل أسوى  " 

ليات التسوية المـضمنة    ألية من   أاألستاذ شومو يرى أن هذه العمليات هي        وبذلك ف   )5(. "الميثاق

  .في الفصل السادس

عمليات تحفظية "  عرف عمليات حفظ السالم بأنها Virally  فيرالي أما الفقيه الفرنسي     

  )6(. "وغير قمعية تقوم بها منظمة األمم المتحدة بموافقة األطراف المعنية

                                                 
  .100، ص n%�| أ#�� ��%�، ا��B.7 ا���ب`   -)1(

(2  -) Paul   Diehl  , Peace Operations  , Polity Press , Cambridge , 2008 , p 43. 
  . ت�Lی7ا ��ور[ �� نaع ���' أز�� ا���ی1957Xوزی7 @�ر.�� آ��ا ، #�ز &%aW�. Tة ن�ب' �%��م &�م   - (*)

  . ��u26ن ا�;��ي، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)3(
(4  -) Maurice Flory, L’Organisation des Nations Unies et les opérations de maintien de la paix , AFDI , Vol 
XI , 1965 , p 459.    

  .162#��م أ#�� ���� ه��اوي، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)5(
�� ا  -)6(�� �*��ن�%�� #�اد، 4�ات ا� �%�، ا�G*�� ا�و�T، ا�����d  ت��N��O وا���Nم ا���آ��� إ��7l �Nوف إن�NW�A :�����ة ا����4d ا���

  . 87، ص 1981ا�;����� �%�را��ت وا��7A وا���زیB، ب�7وت، 
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ة وأن ي أن مهمة قوات هيئة األمم المتحدة هي سلمVirally فيرالي  هيتضح من تعريف الفقي

  .تشكيلها يتم بناء على موافقة األطراف

 نظام تكميلي لنظام المساعدة  ":يرى بأنها William J. Durchأما األستاذ وليام ج دورش      

حة والتي يمكن  المساعدة الخارجية غير ذات المصلرنصعالذاتية للعالقات الدولية من خالل 

  أن تحصل عليها لكي تبعد نفسها عن لألطراف المتورطة في الصراع والتي تعبت منه

  )1(."ل مع بعضها البعض في سالم نسبيالصراع نفسه، ولكي تعاود التفاع

فبحسب األستاذ وليام أن األطراف لديها الرغبة في الوصول إلى حل للنزاع وبذلك تكون      

العنصر المهم للمساعدة على التسوية، إال أن الممارسة العملية تثبت أن عمليات حفظ السالم 

  )2(.تعامل المنظمة لم يكن دائما محايدا مع بعض النزاعات

تخذتها ا تلك اإلجراءات التي "ظ السالم هي أن عمليات حف يرى أما الدكتور عبد اهللا األشعل    

حيث  )3(،" ة والنزاعات السياسية الحادةاألمم المتحدة في محاولة لتهدئة الصراعات المسلح

تخذت هذه اإلجراءات صورا مألوفة، أهمها قوات حفظ السالم والمراقبون الدوليون العسكريون ا

 فبحسب األستاذ  ،ن العام في كل نزاعيومهمات المساعي الحميدة باإلضافة إلى ممثلي األم

مها األمم المتحدة تستهدف منع تصاعد نظ تالتي األشعل أن عمليات حفظ السالم الدكتور عبد اهللا

  .وتفاقم النزاعات وال يمتد دورها إلى حل النزاع

األمين العام السابق لألمم المتحدة  Boutros Boutros Ghali أما الدكتور بطرس غالي     

 نشر قوات تابعة لألمم المتحدة في الميدان وذلك بموافقة "ا  حفظ السالم بأنه عملياتفيعرف

ين نيراد من الشرطة وموظفين مدـة أو أفوات عسكريـ، ويشمل عادة ق اف المعنيةاألطر

  )4(. "سيع إمكانية الوقاية من النزاعاتأيضا، وهو وسيلة تسمح بتو

 المنظمة األممية بتكار منا ي حفظ السالم هعمليات س غالي فإن حسب الدكتور بطربف      

 . ين بهدف الحفاظ على السلم و األمن الدوليينمن خالل نشر أفراد عسكريين و شرطة أو مدني

 تعريف عمليات حفظ الدولية تم  المنظمةسهترؤ  ووفقا لتقارير الدكتور بطرس غالي خالل فترة

ستخدام القوة، وتقوم ا لكن دون منحها صالحية يةالعمليات التي تضم هيئة عسكر  ":السالم بأنها

                                                 
)1(-    h��n �أب J�#و�@7یJ��;ا��را��ت ا������� وا?��7ات� a7آ� ، ���& J���@ ��� ا�����ة ��  .107، ص 1996 ، ، ا��Lه7ة، ا
  .76 ، ص ا��B.7 ا���ب`ا��7ب� ب%��ج،   -)2(
)3(-    ،'�(�  .150 ، ص ا��B.7 ا���ب`&*� ا( ا

(4) -  Davis Brown ,The Role of the United Nations in PeaceKeeping and Truce-Monitoring  , RBDI , 
Éditions  Bruylant , N° 1 ,1994 , p 561. 
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السالم في مناطق  رار أو استعادة ـعدة في إقوة للمساـ هذه القسأسيـم المتحدة بتـاألم

   )1(." الصراع

فيرى  Javier Perez de Cuellar  بريز ديكويار  خافير أما األمين العام السابق لألمم المتحدة   

ستطاعت أن تبتكر وسيلة االحرب الباردة أن تشلها نهائيا،  كادت  التي المنظمة الدولية "  :أن

قليمية من خالل عمليات حفظ السالم، و قد كانت هذه الوسيلة من أهم فاعلة لحل النزاعات اإل

  )2(". المبتكرات البناءة في حقل العالقات الدولية في عصرنا

 الذي يعتبر األب Dag Hammarskjoeld همرشولد غالعام لألمم المتحدة داأما األمين      

من  السادس والنصف، فليس لفصلبافإنه أطلق عليها مجازا  )3( لنظرية حفظ السالم،المؤسس

ليات التسوية السلمية المضمنة في الفصل السادس وليس بدال أشأن هذه العلميات أن تحل محل 

ستخدام اتها كما أنها بعيدة أيضا عن أي من معاني مواد الفصل السابع إذ ليس من طبيع. عنه

  )4(.القوة

فاد نستإليات بعد أللدولية إحدى أهم ا السالم استخدام قواتاعتبر اوبذلك فإن همرشولد      

ستخدام السادس دون جدوى، والتي تحول دون ة المنصوص عليها في الفصل اميالوسائل السل

وبذلك فإن عمليات حفظ السالم ال تهدف في حد   .األعمال الرادعة المضمنة في الفصل السابع

  )5(.ل سلمي للخالفذاتها إلى حل الخالف، وإنما فقط خلق مناخ مالئم بما يكفي لح

وتختلف قوات حفظ السالم من حيث طبيعتها وتنظيمها عن القوات الدولية المنصوص      

ال األمن ـها أعمـاق مهمتـ وما بعدها، فالقوات المسلحة وفقا للميث43عليها في المادة 

 وهي )6(.الجماعي، حيث تعمل على قمع العدوان وإنقاذ الدولة المعتدى عليها وتقديم العون لها

  بينما قوات حفظ السالم غير ذلك تماما، مهامها.قوات ذات طبيعة عسكرية مهامها الردع

وهي قوات مؤقتة )7(،النار والحيلولة دون تجدد القتال توافقية تنصرف إلى وقف إطالق رضائية 

ها وهي ملزمة في أداء مهام .لنفس من أي إعتداءال تلجأ إلى القوة إال في حالة الدفاع عن ا

بالتزام الحياد بين األطراف المتنازعة وعدم القيام بعمل من شأنه التأثير على مراكز األطراف 

                                                 
)1(-   h��n �أب J�#و�@7ی J ا���ب`، ص B.7107 ، ا��.  
 .106، ص  ا��B.7 ا���ب` )"�` ا��7Hي،   -)2(

(3 -)  Abdenour Benanttar , L’ONU  après la guerre froide  l’impératif de réforme, Casbah éditions, Alger , 
2002 , p 60.    

)4(-   �G*اد ا�d�ا���ب`، ص ی� B.7�265، ا��.  
(5) -  Alain Daems , Annemie Schaus  ,  Olivier Paye, op.cit , p 94.      

  .162إب7اه�� ���� ا����ن�، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)6(
� .��' #7ب، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)7(%&615.  
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فقوات حفظ السالم ال تؤدي إلى . المتنازعة وبالتالي إفساح المجال أمام التسوية السلمية للنزاع

الحياد بصفة تعديل أو تغيير الوضع القائم من الناحيتين السياسية والقانونية  فهي تبقى على 

  )1 (.مطلقة في المجالين القانوني و السياسي 

ولئن كان من المهم تحديد الوسائل السلمية وغير السلمية لحفظ السلم و أهم الصعوبات التي      

 وكيفية مواجهة األمم المتحدة لمشاكل السلم واألمن الدوليين منواجهها نظام األمن الجماعي 

انوني لعمليات حفظ فإنه من الضروري تحديد النظام الق لسالم ،ستحداث عمليات حفظ ا اخالل 

  .السالم الدولي وهو ماسنتطرق إليه في الفصل األول 

   

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
�� #��J ، ا�����Oت ا��و��� ، ��tAة ا����رف ،ا?���Iری� ،  - )�� T"GH�.184 ، ص 2000  1) 
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   : التمهيدي ل للفص جزئية خالصة

يبرز مما سبق أن تحقيق السلم واألمن الدوليين هو الهدف الرئيسي لألمم المتحدة، وأن   

وة أو التهديد بها على نحو يمس ى الق على الدول األعضاء اللجوء إلميثاق المنظمة يمنع

ة محل الحرب في تسوية يمقليمية، وأحل وسائل التسوية السلستقالل الدول وسالمتها اإلبا

 الميثاق نظاما لألمن الجماعي بإسناده إلى مجلس األمن ضعوامنازعات الدولية، كذلك تصور وال

 تهديد للسلم ير الدولية الجماعية التي يتعين تطبيقها في مواجهة كلمسؤولية تقرير طبيعة التداب

  .وله في ذلك سلطة تقديرية واسعةأو إخالل به أو ما يعد عمال من أعمال العدوان 

م المتحدة هذه الوسائل أو تلك فإن المنظمة فشلت في حفظ السلم ـتبعت األم        وسواء ا

دولية إال ـزاعات الـالت فهي لم تستطيع إيجاد تسويات للنواألمن الدوليين في الكثير من الحا

نع الحروب وردع المعتدي وتنفيذ ـولم تستطيع في حاالت كثيرة م، في حاالت محدودة 

دول الكبرى داخل قراراتها وتوصياتها وذلك بسبب ظروف الحرب الباردة والخالفات بين ال

م حق الفيتو، ومن ستخدا اإلسراف في ا األمن الجماعي بسببر إعمال نظام، حيث تعذالمجلس

فلم تتمكن لجنة أركان الحرب ، يات النظام نفسه كما ورد في الميثاق ستكمال ألجهة ثانية عدم ا

تفاق على كيفية تشكيل الجيش الدولي على النحو الذي  من الدول الدائمة العضوية من اإلالمشكلة

 ألية تبتكر وإزاء هذا العجز ا.لجنة األركان، ومن ثم انتهى األمر بتجميد  43 ةورد في الماد

  . عمليات حفظ السالمزمات والصراعات المسلحة أطلق عليها لمواجهة األةجديد
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  النظام القانوني لعمليات حفظ السالم :األول الفصل

إن عمليات حفظ السالم هي الصورة الرئيسية والهامة للنشاط المادي لألمم المتحدة في                 

  وحيث أن نشر قوات سالم دولية  فـي أراضـي             )1(ين، حفظ السالم واألمن الدولي    مجال

 من  ود سمات مختلفة لكـل عملية    ير الكثير من القضايا القانونية خاصة مع وج       دولة ما يث  

عمليات حفظ السالم، لذا فإن تحديد النظام القانوني للقوات الدولية يصبح مسألة تحتاج إلى              

 .توضيح وبيان
ذا سنتناول مضمون النظام القانوني لعمليات حفظ السالم من خالل الوقوف على األساس وله    

القانوني للعمليات وأهم مبادئها ومكوناتها في المبحث األول، وقواعد تشكيل وتنظيم عمليات 

نون اإلنساني ونظام الحصانات و مدى تطبيق القاكيفية تمويلها في المبحث الثاني حفظ السالم و

  .عليها في المبحث الثالثالدولية يازات متواإل

  األساس القانوني لعمليات حفظ السالم وأهم مبادئها ومكوناتها:  المبحث األول 

سنتطرق في هذا المبحث إلى السند القانوني إلنشاء هذه العمليات في المطلب األول، وأهم      

اول مكونات عمليات حفظ السالم في ، ثم نتنفي المطلب الثانيالمبادئ األساسية التي تقوم عليها 

  .المطلب الثالث

  السند الميثاقي لعمليات حفظ السالم : المطلب األول 

 في الدولية السالم حفظ لعمليات القانونية الطبيعة حول الدولي القانون فقهاء راءأ  تباينت    

 كان لما و ة،الدولي السالم قوات بخصوص صريحة إشارة من األممية المنظمة ميثاق خلو ضوء

 الدولية و الميثاقية بالشرعية المتمتعان العامة الجمعية و األمن مجلس المتحدة األمم جهازا

  :منهما كل  دورسنتناول فإننا القوات لهذه المنشئة القرارات إصدار يتوليان

  الدولية السالم قوات وعمليات األمن مجلس: أوال

 من 24 السلم و األمن الدوليين بموجب المادة إنطالقا من مسؤولية مجلس األمن في حفظ    

الميثاق فإن قراراته بتشكيل قوات السالم الدولية كثر حولها الخالف من حيث إسنادها إلى فصل 

من فصول الميثاق و بالتالي إلى أية مادة من مواد ذلك الفصل ، ألن المجلس قلما يسند إنشاء 

                                                 

 ) 1(-   J��# ���� T"GH�  .182، صا��B.7 ا���ب` ،
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 حول خالف ولذلك ثار.  معينة من مواد الميثاققوات السالم الدولية إلى فصل معين أو مادة

  :التالي النحو على القوات لهذه القانوني األساس

 الميثاق من السادس الفصل أحكام في القانوني سندها تجد الدولية السالم قوات أن يرى إتجاه -

 ثاقالمي من 33 المادة نص تحت تندرج التي و )1(الدولية، للمنازعات السلمي بالحل المتعلق

 حفظ مفهوم أن جانب إلى سلميا، الدولية النزاعات لفض السلمية الوسائل قبيل من بإعتبارها

   )2(.السابع الفصل إطار تحت تدابير إتخاذ في األمن مجلس لفشل كنتيجة أنشئ السالم

 من السابع الفصل أحكام بعض إلى تستند الدولية السالم حفظ عمليات أن يرى خرا إتجاه -

 األمن و السلم بحفظ المتعلقة لتزاماتهبإ يقوم أن األمن لمجلس يمكن بموجبه الذي )3(الميثاق ،

  .نصابهما إلى إعادتمها أو الدوليين

 قبل أنه على تنص التي و القوات هذه إلنشاء قانونيا أعتبرت أساسا الميثاق من 40      فالمادة

القوة أو  إستخدام تتضمن ي الالت و 41 المادة في عليها المنصوص اإلجراءات إلى اللجوء

 إتخاذ األمن لمجلس فإن  التي تتضمن إستخدام القوة 42اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 

 السالم قوات تدخل هذه النظر لوجهة وفقا فإنه هكذا و )4(النزاع، تدهور لمنع مؤقتة تدابير

 في التوتر تخفيف و الوضع فاقملت منعا المجلس يتخذها قد التي المؤقتة التدابير ضمن الدولية

 قبل من 1948 عام إستحداثها بداية عند الدولية السالم قوات فتدبير .المضطربة  المناطق

 54رقم  راقرال حيث أستند )5(الميثاق، من 40 المادة في الميثاقي أساسها تجد  األمنمجلس

  )6(.40 لمادةإلى ا النار إلطالق وقفل

 من 40 المادة نص إطار تحت تنفذ أن يمكن السالم حفظ عمليات بأن همرشولد أدرك قد     و

 إتخاذ إلى اللجوء قبل المجلس يتخذها أن يمكن التي المؤقتة بالتدابير يتعلق فيما السابع الفصل

 الفلسفة من األقرب تبدو التي هي الميثاق من 40 فالمادة ثم من و  )7(حازمة، تنفيذية تدابير

 )8(.مالسال حفظ لعمليات العامة

                                                 
)1(-   ��  .152، ص ه7 &*� ا����� أب� ی�نX، ا��B.7 ا���ب`

(2) -  Elham Aminzadeh ,op.cit,p 51.    
  .7145#��،ا��B.7 ا���ب`، ص  ���� و��� &*� ا� -)3(
)4(- ، Jو �@7ی h��n �أب J�#   `ا���ب B.7106، ص ا��.  
  .620، ا��B.7 ا���ب`، ص&%� .��' #7ب   -)5(

(6) -  Elham Aminzadeh ,op.cit,p 55.  
(7) -  Trevor Findlay  ,The Use of  Force in UN Peace Operations , Oxford University Press , England , 2002, 
p16. 
(8) -  Alain Daems , Annemie Schaus,Olivier Paye,op.cit,p94. 
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 أعمال قبيل من تعد السالم حفظ عمليات أن يرى Conforti كونفورتي البروفيسور     أما

 42 المادة أن من إنطالقا نظره وجهة يبرر و الميثاق من 42 المادة في الواردة الدولي البوليس

 له جاز "فعبارة هجومية ، أو حربية عسكرية تدابير إتخاذ إلى بالضرورة تؤدي ال الميثاق من

 واألمن السلم لحفظ يلزم ما األعمال من والبرية البحرية و القوات الجوية بطريق يتخذ أن

 أعمال إلى و القتل إلى األمن مجلس لجوء بالضرورة تعني ال ،"نصابه إلى إلعادته أو الدولي

 إال )1(.الدولي األمن و السلم حفظ هدفها السالم لحفظ قوات المجلس ينشئ فقد هجومية عسكرية

  .التحليل هذا عموما يشاطره ال الدولي الفقه أن

 المتعلق السادس الفصلين من أي إلى تنتمي ال السالم حفظ عمليات أن إلى خرا فريق ذهب و -

 في تندرج بل الجماعية، بالتدابير المتعلق السابع الفصل أو الدولية للمنازعات السلمي بالحل

 القوات هذه أن حيث )2(.الميثاق من السابع و السادس الفصلين بين وسيط جديد فصل إطار

 فاصلة كقوات تعمل أنها كما رضاهاب المعنية الدولة إقليم تدخل بأنها القمع عمليات عن تتميز

 و األمن حفظ على الشرعية الحكومة تساعد أو أهلية أو دولية حروب في المتنازعين بين

  )3(.النظام

 أشار ما حسب 43 المادة إلى أساسها يرجع لدوليةا السالم قوات أن إلى خرا فريق ذهب و -

 إبرام على المنظمة في األعضاء الدول تحث التي المادة هذه و المتحدة، لألمم القانوني المستشار

 تطويع فتم المجلس، تصرف تحت الوطنية قواتها من وحدات لوضع األمن مجلس مع إتفاقيات

     )4(.السالم حفظ لعمليات القانوني المسوغ صارت بحيث المادة هذه وظيفة

 يساعد (*) اثانوي اجهاز تعد المتحدة لألمم التابعة السالم قوات أن إلى خرا فريق ذهب و -

 المادة تنص حيث )5(الميثاق، من 29 المادة نص خوله ما حسب مهامه أداء في األمن مجلس

 ففي" وظائفه  ألداء ضرورة له يرى ما الثانوية الفروع من ينشئ أن األمن  لمجلس "أن على

 لتمكينه ضروري ثانوي فرع أو كجهاز دولية قوات ينشىء أن له لوظائفه المجلس أداء إطار

  .وظائفه أداء من

                                                 
)1(-    ����   .198 ، ا��B.7 ا���ب`، صT@%�' ا����

(2) -  Maurice Flory ,op.cit,p 456.  
   .152ب� ی�نX، ا��B.7 ا���ب`، ص أ��ه7 &*� ا�����    -)3(
)4(- '�(�  .151ص، ا��B.7 ا���ب`،   &*� ا( ا

� &*� ا�����  - (*)��� ����� ت�N"��I ا��Lن�ن� ا��%�� إq أ.aNة �7&�� :"ی7ى ا����ذ � � أن 4�ات ا�G�ارئ أو 4�ات #"! ا���م إن ه
�~ :، أن7O"ب�����T ا��N� `�4^ا ا?ص�Gح �Nا���ب` ، ص   82 ا� B.7ا����� ، ا�� �*& ���� ���� ،104.  

  .153ی�نX، ا��B.7 ا���ب`، ص ب� أ��ه7 &*� ا�����    -)5(
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  : الدولية السالم قوات و العامة الجمعية: ثانيا

 القانوني األساس و القوات هذه إنشاء في العامة الجمعية سلطة حول الفقهاء بين خالف ثار     

   .السلطة هذه إليه ستندت الذي

 كل إلى ترجع الخصوص هذا في العامة الجمعية سلطة بأن القول إلى الفقه في رأي ذهب فقد -

 وفقا )1(،الدوليين األمن و السلم حفظ مجال في قرارات تخاذإ سلطة تخولها التي الميثاق نصوص

   ).14-12-11-10( للمواد 

 الجمعية سلطة إلى يستند الدولية السالم قوات اءإنش أن إلى يشير رأي هناك المقابل في و -

 التي )2(، المتحدة األمم ميثاق من 22 المادة في عليها منصوص (*) فرعية أجهزة بإنشاء العامة

 للقيام ضروريا تراه ما الثانوية األجهزة من تنشئ أن العامة للجمعية«  أن على تنص

 هذه مثل إلنشاء قانونيا أساسا تعتبر أيالر هذا حسب 22 المادة فإن ثم من و ،»ابوظائفه

  .القوات

 السالم لحفظ دولية قوات إنشاء في العامة الجمعية سلطة بأن القول إلى ثالث رأي ذهب و -

 مجلس محل الحلول العامة الجمعية فوض الذي"  السالم أجل من اإلتحاد  "قرار من مستمدة

 رقم القرار العامة الجمعية أصدرت و  .وليينالد األمن و السلم لحفظ الميثاقية بتبعاته األمن

 نسحابإ على لإلشراف الدولية الطوارئ قوات إنشاء المتضمن 5/11/1956 بتاريخ 1000

   )3(.المتحاربة القوات بين الفصل و مصر على ديةالمعت القوات

ر حيث يمكن للجمعية العامة أن تفعل بتوصية أي عمل يمكن أن يفعله مجلس األمن بقرا    

وفقا للفصل السابع من الميثاق بما في ذلك إنشاء قوات تابعة لألمم المتحدة لغرض تنفيذ تدابير 

  .مؤقتة أو تدابير قسرية 

تحاد السوفياتي و فرنسا ف قبوال من بعض الدول ال سيما اإلإال أن هذا الرأي لم يصاد    

لحفظ السالم إنما ثبتت فقط عتبار إنشاء قوات دولية  إودول الكتلة الشرقية التي ذهبت إلى

 وما كان من )4(.قوم بأي دور في هذا الخصوصس األمن وليس للجمعية العامة أن تلمجل

تحاد السوفياتي وفرنسا نتيجة لموقفها السابق أن رفضتا دفع الحصة المقررة على كل منهما إلا

                                                 
  . 70، ص �"��ح &�7 درب�ش، ا��B.7 ا���ب`   -)1(

(*) -   ��� 7H� T%& ���J ا���م ا���ب` ه�7)��� 4�ات ا�G�ارئ ا��و��� ا��� أنtAت�N ا�;���� ا����� إب�ن ا���وان ا����:   بـ 1956وصi ا
As a subsidiary organ of the général Assembly  ،  ، `ا���ب B.77 .�ب7 إب7اه�� ا�7اوي ، ا��O145ص   أن.  

���� @%�' ا����T، ا��B.7 ا���ب`، ص  -)2(  196 .  
  . 621ا��B.7 ا���ب`، ص   &%� .��' #7ب، -)3(
  .71، ص�"��ح &�7 درب�ش، ا��B.7 ا���ب`   -)4(
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ميثاق إلى محكمة  من ال96فلجأت الجمعية العامة بموجب المادة  .بخصوص تكلفة هذه القوات 

   )1(.1961 ديسمبر 20 الصادر في 1731العدل الدولية لإلفتاء بشأنه وذلك بموجب قرارها رقم 

 1962 جويلية 20ستشاري الصادر بتاريخ      وقد رفضت محكمة العدل الدولية في رأيها اإل

ختصاص  اإلحفظ السالم يدخل فقط ضمن نطاقوجهة النظر القائلة بأن إنشاء قوات دولية ل

                                                                                                                                                                              نتهتوأ )2(،عتبرت أن هذا القول قائم على أساس غير قانونيالمحجوز لمجلس األمن وا

نه الفصل السابع، ثم أضافت المحكمة أطار قوات األمم المتحدة ال تدخل في إالمحكمة إلى أن 

 أتخذ وفقا للمادة ايرها يمكن إعتباره تدب أعمال القسر فإن إنشاءات ليست منمت هذه القومادا

   )3(. من الميثاق14

 بل أنه يخص قوات حفظ  ال يشمل كل قوات السالم الدوليةال أن رأي محكمة العدل الدولية    إ

ومن ثم يرى األستاذ ماهر عبد المنعم أبو يونس أن تحديد الطبيعة  . السالم في الشرق األوسط

 القرار الصادر بتشكيل هذه القوات والمهام الموكولة ليلانونية لهذه القوات تتحدد من خالل تحالق

ومن هنا فإن عمليات حفظ السالم الدولية ال تندرج كلها تحت طبيعة واحدة بل لكل حالة . إليها

لتغير  وا الدوليةوإن كانت المهام المستحدثة التي أصبحت توكل لقوات السالم. طبيعتها الخاصة

نتهاء الحرب الباردة يجعلها قوات مقاتلة، حيث أنه عهد إليها بمهام الذي طرأ على وظائفها بعد إ

  )4(.ندي و رواندا و البوسنة والهرسكحدث في الصومال و بورذات طبيعة عسكرية مثلما 

   المبادئ األساسية لعمليات حفظ السالم:المطلب الثاني

  تستند إلى مبادئ أساسيةحفظ السالم منذ أكثر من ستين سنة     ظلت عمليات األمم المتحدة ل

ستمرار لتشكل إحدى األدوات الرئيسية للمنظمة في الحفاظ على السلم واألمن الدوليين، طبقت بإ

  )5(.مم المتحدة في الحفاظ على السلم لتشكل بوصلة األ1956سنة هذه المبادئ وضعت وقد 

  :يلــيويمكن إيراد هذه المبادئ فيما      

                                                 
   .150ب� ی�نX، ا��B.7 ا���ب`، ص أ��ه7 &*� ا�����    -)1(
  . 71، ص�7 درب�ش، ا��B.7 ا���ب`�"��ح &   -)2(
  .152، ص ���� و��� &*� ا�7#��، ا��B.7 ا���ب`   -)3(
  .156، ص ب� ی�نX، ا��B.7 ا���ب`��ه7 &*� ا����� أ   -)4(

(5) -  Alescandra Novosseloff , Les opérations de maintien de la paix  des Nations Unies en 2009 : crise de 
croissance ou crise de maturité ?, Bulletin du  maintien de la paix , CEPES, N°92, Janvier2009, p02. 
http://www.doc.operationspaix.net/serv1/BMP_2009-01_pdf 
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   موافقة األطراف: أوال

 مهما في نظرية  أو أطراف النزاع عنصراقة الدول المضيفة للقوات الدولية تشكل مواف    

 فنشر قوات األمم المتحدة ال يجري إال بموافقة األطراف األساسية في النزاع، )1(.حفظ السالم

ميان أية دولة ضد دخول حترام سالمة األراضي يحة وما يتفرع عنه من ا مبدأ السيادألن

  وجود قوات عسكريةمضضأراضيها، وتبدو أهمية هذا العنصر في أن الدول ال تقبل إال على 

 حيث أن قبول وموافقة األطراف المتنازعة ضروري للتأكد من إمكانية )2(.أجنبية على أراضيها

  .نجاح المهمة وضمان تعاون األطراف المعنية

 هذه 1967 ماي 18دة في ده األمين العام لمنظمة األمم المتحولقد أوضح تقرير خاص أع     

طبقت في كل ة أساسية دموافقة الدولة التي تستضيف قوات السالم الدولية هي قاع: " األهمية 

  )3(."عمليات حفظ السالم 

 كانت بطلب السلطات الحكومية   في ONUCإن تشكيل قوات األمم المتحدة في الكونغو     

بعد تدخل القوات البلجيكية في الكونغو في ) جمهورية الكونغو( Léopoldville ل ولد فيليو ب

  )4(.1960 في جويلية تمرد القوات الحكومية الكونغوليةاليوم التالي ل

تفاقات األساسية يها في إطار اإلنتشار القوات في أراض    كما أعطت مصر موافقتها على إ

Accords de Base (*)اجد ومهام قوات السالم الدوليةتو  التي تتعلق بUNEF .)5(  

قوة األمم المتحـدة المؤقتـة فـي لبنـان          (    أما إنشاء األمم المتحدة للقوات الدولية في لبنان         

UNIFIL ( لب الحكومـة   ستجابة لط  إ 1978مارس  19موجب قرار مجلس األمن بتاريخ      كان ب

                                          )6 (.جتيـــاح اإلســـرائيلي لجنـــوب لبنـــان   اللبنانيـــة علـــى إثـــر اإل  

تفاقية التـي    قوات السالم الدولية اإل    استقبالالحديثة على موافقة األطراف على      ومن األمثلة       

                                                 
  .��u100ن ا�;��ي، ا��B.7 ا���ب`، ص   -)1(
)2(-   ���� T"GH�  .J��#186 ، ا��B.7 ا���ب`، ص 
  .��u100ن ا�;��ي، ا��B.7 ا���ب`، ص   -)3(

(4) -  Mutoy Mubiala , Le respect du principe de non Intervention par les forces de maintien de la paix    
des Nations Unies (cas de l'ONUC et de ONUSOM ) ,RADIC , La société Africaine de droit international , 
Tome 7, N°01, Mars1995, p160. 

��w            أ   - (*)��� ا�����ة، و�� إ�nر ه^[ ا�����w4ت ت*�wي ا��و��w ا���w& �"�Mwدة w.�� �wN��*4�د w4�ات ا�و ا�����4ت ا����%�L ب���7آa ا��Lن�ن� �L�ات ا
 [wwذ� �ww� 7ة�Aww���ww ا� إ�Tww ا�����wwة ���ww ا�����wwة وا��و��ww  ت*7wwم�*Bww ا�����ww4ت ا������ww، و���ww4ت  ����wwة ا����%�wwL ب����ضww�ع، وت 7ww4ارات ا� بJ�ww ا

   7���wت��%` ب �"�Mا��   ����Awة ا����wرف، ا?���Iwری�،               �آa ا��wLن�ن ،��، ا�����wO ا��wو�w���pا� |w�%n �w��� 7wOأن ،�wN��%4إ Tw%& awت��7آ �wات ا���wL%
  .952ص

(5) -  Mohamed youssef Olwan , op.cit, p 114 . 
167���� و��� &*� ا�7#��، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)6(.  
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حفـظ   على عملية    افة وحدات دولية كلفت باإلشراف    و إلستض أبرمها األمين العام ومنظمة سواب    

  )1(.السالم في ناميبيا

اخلية يجب أن تتمتع عملية حفظ السالم بموافقة القادة المتمردين الذين      وفي النزاعات الد

يمثلون الشعب أو قسما منه إلى جانب رضى السلطات الممثلة للدولة، ألنه من الطبيعي أن 

راء جميع األطراف المعنيين بالنزاع وإال فإن العملية المعدة قد ال تالقي على أيجري الوقوف 

 لخرق  مثل ما حدث في البوسنة والصومال فالعوامل المبنية )2(.جاحهاكل التعاون الضروري لن

 إعالن  وتفاقاتهم بالنسبة لعمليات األمم المتحدة للمراقبة هي التراجع عن موافقتهماألطراف إل

  )3(.عدم التعاون مع األمم المتحدة

 لحفظ السالم عتبرت من المناسب أن تنال عمليتهاي حالة الصومال افاألمم المتحدة ف      

 تتبع  الالتي  تصال بالعصاباتحزاب وبالمقابل رفضت المنظمة اإلموافقة زعماء القبائل واأل

سؤولية إلى أي تنظيم سياسي أو عسكري، مع أن هذه العصابات هي التي كانت تتحمل الم

نية حترام وقف إطالق النار في مهاجمة المواكب التي تحمل المساعدات اإلنسااألكبر في عدم إ

 قترحها األمين حسن سير عملية حفظ السالم التي أوبالتالي هي التي كانت تهدد أكثر من غيرها

ال يمكن : " نه بأ1992فاألمين العام السابق لألمم المتحدة بطرس غالي صرح سنة  )4(.العام

تكلل بالنجاح، إذا لم ترتكز على إتفاق مع العناصر لعملية من عمليات حفظ السالم أن 

  )5(." أن يؤدي إلى تسوية شاملة للنزاع تفاق لوقف إطالق النار يمكنتحاربة، إالم

ستمرارها  إإال أن موافقة الدولة المضيفة ال يتطلب فقط عند بدء العمليات وإنما تتطلب كذلك    

 طلب طرت األمم المتحدة إلى سحب قواتها من األراضي المصرية بناء علىضولذا فقد ا

ة للطوارئ في مصر وبذلك أنهيت خدمات قوات األمم المتحد ، 1967 سنة الرئيس عبد الناصر

 التجديد لهذه  حق النقض ضد24/02/1979تحاد السوفياتي في  بسبب إستخدام اإل1979عام 

  )6(.تفاقيات كامب ديفيدالقوات عقب إبرام إ

                                                 
  .�100ي، ا��B.7 ا���ب`، ص;���uن ا�   -)1(

(2) -  Alain  Daems , Annemie Schaus , Olivier Paye, op.cit,p 98. 
(3) -  Elham Animzadeh ,  op.cit, p 60. 
(4) -  Alain  Daems , Annemie Schaus, Olivier Paye,op.cit,p102 . 

  .101، ص ا��B.7 ا���ب`  ��uن ا�;��ي،  -)5(
���� @%�' ا����   -)6(Tا���ب`، ص B.7201، ا��.  
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ن األمم المتحدة ى أاك أساس قانوني لبقاء تلك القوات األمر الذي يدل عل     وبالتالي لم يعد هن

  )1(.تقيدت عندئذ تقيدا خالصا بمبدأ الرضائية

تهم بأنه يتحمل نتقد بقسوة وأ ا1967 عام األمم المتحدة في سنة وثانت أمينومع ذلك فإن ي     

ب القوات ألنه ضحى في سبيل هذا المبدأ وسحنظرا "  األيام الستة"  ندالع حربسؤولية في إم

لى التفاوض الحين أصبحت الطريقة المتبعة من قبل األمم المتحدة تقوم عومنذ ذلك   )2(.األممية

ة  لتحديد فترة يجري فيها القبول لعملية حفظ السالم، وتتراوح هذه الفترمع األطراف المتنازعة

وفي نهاية هذه المدة  )3(.ستقرارعامة بين ستة أشهر أو سنة تكسب العملية شروطا أفضل لإل

رارا في تجديد موافقتهم أو عدم على مجلس األمن يصبح األطراف فيها أحتعرض المسألة ثانية 

  .ديدهاتج

   عدم التحيز: ثانيا

وهي )4(،إن الحيادية مبدأ أساسي للحفاظ على موافقة وتعاون األطراف الرئيسية في النزاع      

 جارات شوبرابحسب 
(*) Jarat Chopraعمليات  هي كالموضوعية التي عن طريقها يتم تنفيذ ال

 يعتبر (*)Shashi Tharoor  أما شاشي ثارور )5(.أكثر من الخضوع لرغبة األطراف المتنازعة

تها ، فهي السبيل الوحيد لعمل قوات حفظ السالم التي بواسط الحيادية بأنها أوكسجين حفظ السالم

تصال إلفية في تعامالتهم وإبقاء خطوط اايمكن كسب ثقة الطرفين وذلك بإعتماد الوضوح والشف

  أن قوات حفظ السالم يمكنأن قصد أو غير قصد يعني مفتوحة، ألن التخلي عن الحيادية ب

  )6(.تصبح عدو لألطراف المتنازعة

لتزام التام  عدم التحيز لطرف من األطراف واإل القوات الدوليةوبذلك فإنه يجب على      

في النزاع، فاألفراد بالظهور كطرف خارجي يسعى إلى تهدئة األوضاع والفصل بين طر
                                                 

��tAة ا����رف ا?���Iری�، دون ��� ا��7A، ص   -)1( ،��، ا�����O ا��و����pا� |�%n ����951 .  
��w ا�����wة بJ�w ا    ا��;�w ن�ه� �nس      -)2(��ز��w وا��; ، ا  �w�.7ت ،�w7ب    : �یw& �w����ص��w، ا��w�*G ا�و�Tw، دار �wnس �%�را��wت وا���w�.7       ص 

`A�  .23، ص1996،  وا��7A، د
(3) -  Alain  Daems , Annemie Schaus, Olivier Paye,op.cit,p  110 . 
(4) -  ONU ,Opérations de maintien de la paix des Nations Unies: principes et Orientation , Département 
des opérations de  maintien de la paix , 2008, p36. 
http://www.peacekeepingbestpractices.unlb.org/Pbps/Library/Capstone_Doctrine_ENG.pdf 

�7ی�w�I    ب.���� ب7wاون  في الدولي القانونأستاذ     -(*)���w      آ�wن  ���qی�wت ا�����wة اz� �w�4dا?دارة ا�� hw�I� X�wWر   �w� ة�wر   ا�����w��47 ت��Awا�  

ATNUTO  ��� )1999-2000 (. 
(5) -  John Terence O' Neill , Nicholas Rees , United Nations PeaceKeeping in the Post-Cold War  Era , 
First published , Routledge, New York  , 2005, p33. 

(*)-              �w�%��� م�wا�� J�w��� إدارة            ت #"w! ا���wم      &�' ���&�ا @�ص�w ��آ�w' اw� م��wا� !w"�� ة�wا���� �w������w�%��� J�*4�wت ا J��w�Wر �&�w� fw�#
�ww� ی�ت�wwا���  Sww.قو�*�ww7 ا��ww�u ر�wwGردة ا���ww*7ب ا�wwا�� �wwی�Nن �ww� م��wwا� !ww"# ل�ww;� �ww�  Jww�� ا�"�7wwة ww�1991 ، و Tww1996 إ� `ww7أس ا�"7یwwت 

�����u�ی ��� ا�����ة ��"! ا���م ��  .� ا���ب�Lا���dول &J &�%��ت ا
(6) -  Trevor Findlay,op.cit,p04. 
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العاملين في عمليات حفظ السالم يجب عليهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المضيفة 

   .وال في المعالجة األساسية للنزاع القائم بينهم

تطلق عملية حفظ السالم جماعي الذي يفترض تعيين طرف معتد  ال عكس نظام األمن ال      فب

ن دورها في تثبيت موقف اف المعنية أو مواقفها، وإنما يكمألطرأي حكم مسبق على حقوق ا

  )1(.سلمي لجوهر النزاع الدبلوماسية الوقت للتفاوض حول حل  نفجار وذلك بغية إعطاءقابل لإل

      ويغدو مبدأ الحياد معرضا للخطر عندما يعمد أحد أطراف النزاع إلى وضع العراقيل 

تها حتى ولو كان قد عبر يحول بينها وبين بلوغ أهدافها وغاياوالعوائق أمام قوات حفظ السالم ل

حترام مبدأ الحياد في مثل  ألن إ)2(.بتداء بشأن مباشرة قوات حفظ السالم لمهامهاعن رضاه إ

هذه الظروف قد يجعل قوات السالم الدولية غير قادرة على النهوض بمهامها، األمر الذي ال 

بل قد  )3(.فظ السالم أن يبقوا على الحياد في تنفيذ مهامهميعني أنه يجب على أفراد عمليات ح

ستخدامها للقوة لغايات التفويض الممنوح لها لتشمل جواز إكون الحل متمثال في توسيع حدود ي

 مع المتحدة في الكونغو هذه الصالحيةت عملية األمم يام بمسؤولياتها، ففي الكونغو منحالق

  )4(.انغانفصالية في إقليم كاتالسلطات اإل

   عدم استعمال القوة إال في حالة الدفاع عن النفس: ثالثا

نطالقا من أن العمليات التي ستخدام القوة العسكرية إات حفظ السالم الدولية  ال تملك اإن قو     

خر ال تهدف إلى ترجيح كفة فريق على أتقوم بها تستند إلى رضا الدول األطراف في النزاع، و

وات عازلة هدفها إعادة بناء الظروف الالزمة لحفظ السلم واألمن وإعادتهما  فهي ق.في الميدان

  )5(.ستخدام القوة إال دفاعا عن النفس نصابهما لذلك فإنها ال تملك إإلى

وكقاعدة عامة فإن المراقبين )6(،رض السالمالمتحدة لحفظ السالم ليست أداة لففعمليات األمم      

خفيفة  بينما يتم تسليح أفراد قوات حفظ السالم بأسلحة دفاعية العسكريين ال يكونون مسلحين 

 الخوذات أصحاب"فمن المنطقي أال يزود ستخدامها إال دفاعا عن النفس، وال يصرح لهم بإ

وفي   )7(.ستعمالها إال في حالة الدفاع الشرعيخفيفة وأال يسمح لهم بإإال بأسلحة دفاعية "  الزرق

                                                 
  .23، ا��B.7 ا���ب`، صا��;�ن�ه� �nس    -)1(
���� @%�' ا����   -)2(Tا���ب`، ص B.7201، ا��.  

(3) -  ONU,op.cit,p 36. 
)4(-   %@ ����  .202، ا��B.7 ا���ب`، صT' ا�����
)5(-   B.7ا�� X"202، ص ن.  

(6) -  ONU,op.cit,p 37. 
  .23، ا��B.7 ا���ب`، صا��;�ن�ه� �nس    -)7(
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ه دائر، مثلما بينضها للخطر أو تحولها إلى طرف في النزاع الأضيق الحدود لضمان عدم تعر

حفظ السالم ال القوة الحقيقية لقوات  " : بهذه العبارات(*)  Brian Urquhartبرايان إيركهارت 

ستعمالها القوة وذلك بواسطة البقاء فوق ترتكز على قدرتها في إستخدام القوة لكن في عدم إ

  )1(".ا ه، مما يجعلها تحافظ على وضعيتها الموحدة وهيبتهالنزاع الذي تريد التعامل مع

 الموت  مثال خطر الملحة ستخدام القوة لغايات الدفاع عن النفس يقتصر على الظروفوإ      

أي كل ما يهدد حياة أفراد قوات حفظ  )2(. اإلبعاد أو الخطف ،عتقالالقريب، األذى الجسدي، اإل

ا حدث هجوم ضد مواقع موضوعة تحت حراسة قوات حفظ السالم أو سالمتهم البدنية، فإذ

  .ستخدام أسلحتهم لرد المهاجمينفإنه من حق أفراد هذه القوات إالسالم 

الم محكومة      ووفقا للمفهوم التقليدي لحفظ السالم في األمم المتحدة تبقى عمليات حفظ الس

 وضع األمين العام لمنظمة األمم ستخدام السالح ألغراض دفاعية فقط، فقدبالقاعدة التقليدية إل

ستخدام القوات الدولية لحق الدفاع عن النفس بعد تجربة متحدة همرشولد قواعد إرشادية إلال

ستخدام القوة متناسقا مع الهجوم وال يمكن للقوات أن م الدولية في الكونغو بأن يكون إقوات السال

  )3(.ل اإلقناع السلميةئستنفاذ كافة وساخدم حق الدفاع عن النفس إال بعد إتست

قوة األمم المتحدة في قبرص فوضت إستخدام القوة      أما مبادئ األمين العام المرشدة لعلميات 

ومقاومة أي محاولة لنزع سالح  )4(. لألمم المتحدةة عن المواقع والمباني واألراضي التابعللدفاع

 على أن يؤكد أن التدخل لفض على أن السكرتير العام حرص في الوقت نفسه )5(.هذه القوات

ات بين الفئتين المتنازعتين يجب أن يقتصر األمر فيه على قائد قوات األمم المتحدة دون تباكاإلش

  )6(.قادة الوحدات المحلية

لمتحدة هي ة المسلحة التي يملكها المشاركون في عملية حفظ السالم لمنظمة األمم اوفالق     

  )7(. كحل نهائي ووفق مبدأ القوة األدنى الدفاعي المحضتقليديا مقتصرة على اإلستعمال

                                                 
�� ا�����ة   - (*)z� ا���م ���%��ت #"! ا���م ا���ب�� J��z�  �&�����  إب�ن ��7ة ب�7یa دي آ�ی�ر ، و&�' �� ا�����O  �"�7ة �4رب| أر�& Jب��

��J ا ���@ �N�� 7ص�&J�����ء ا��� ��O��%� . 7Oأن :،�*%( J���� ا�����ة ��"! ا���م ، ا������ ا��و��� ،ا���د إی7آ�Nرت وت;�رب 4أ��ات ا
  .227 ،ص1989،أ�7ی' 96

(1) -  Trevor Findlay,op.cit,p04. 
(2) -     Davis  Brown ,op.cit,p571. 

  .83 ا��B.7 ا���ب`، صا�;��ي،��uن    -)3(
(4) -  Davis Brown ,op.cit,p571. 

  .83 ا��B.7 ا���ب`، صا�;��ي،��uن    -)5(
   .27ا��B.7 ا���ب`، ص �� ت���` @%�'،   أ# -)6(

(7) -  Alain  Daems , Annemie Schaus ,Olivier Paye,op.cit ,p 118. 
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أما بالنسبة للجيل  الثاني من عمليات حفظ السالم حيث لم يعد هدف القوات الدولية يقتصر      

على حفظ السالم وإنما أصبح يمتد إلى تأمين المساعدات اإلنسانية في نزاع داخلي، فقد أشار 

 بحمايتها  : "أندة بطرس غالي إلى هذا التطور في تقرير له باألمين العام السابق لألمم المتح

لوصول المساعدات اإلنسانية فإن قوات األمم المتحدة في البوسنة أظهرت وجها جديدا لعمليات 

طرون للخروج ندما يقوم عناصر القوات الدولية بحماية قوافل اإلغاثة، قد يضعحفظ السالم و

لون بين الفرقاء في نزاع مسلح وقد صر سالم محايدة يفصعن دورهم التقليدي بإعتبارهم عنا

اكات مع طرف يحاول إعاقة، سرقة، تدمير قافلة تحميها ورط عناصر القوات الدولية في إشتبيت

  )1(".وحدات السالم الدولية

ستعمال أسلحة يصعب ي تسمح بنشر قوات األمم المتحدة إتفاقيات الخاصة الت  وتظهر اإل   

فيفة، كالدبابات والصواريخ المضادة للدبابات أو األسلحة الفردية من العيار وصفها بأنها خ

ة ض له حق الدفاع عن النفس في الحقباألمر الذي يبين لنا مدى التطور الذي تعر )2(.الثقيل

  )3(.الحديثة

ستخدام القوة للدفاع عن ثر داللة على القوات الدولية في إ إن التطور األك ، الحقيقةي  ف   

 الذي خول مجلس 1993 مارس 26 الصادر في 814لنفس يأتي من قرار مجلس األمن رقم ا

و أصبحت بذلك القوات الدولية في الصومال م اإلجراءات القسرية في الصومال ستخدااألمن إ

فسمح بذلك ألفراد  )4(.سا على الباب السابع من الميثاقأول قوة سالم تشكل بشكل صريح تأسي

ون جاهزين لشهر سالحهم للردع ومنع ممارسة العنف ضد الموظفين حفظ السالم أن يك

  .والعاملين في األمم المتحدة وحماية المدنين

أكـدت علـى     )5(، 1994 ديسمبر 9مم المتحدة المبرمة في     تفاقية حماية موظفي األ   أما إ         
تقديم توضيحات  دون   لكن   21لسالم الدولية في المادة     وات ا ـق الدفاع عن النفس بالنسبة لق     ـح

 )6(.أخرى

   

                                                 
  .��u87ن ا�;��ي، ا��B.7 ا���ب`، ص   -)1(

(2) -  Olivier Corten , Pierre Klein , Action humanitaire et chapitre VІІ: La redéfinition  du mondat  et  des 

moyens d'action des forces des Nations Unies ,  AFDI , Vol XXXIX ,1993, p 125. 
  .�87;��ي، ا��B.7 ا���ب`، ص  ا��uن   -)3(
  .88ن"X ا��B.7، ص    -)4(
)5(- ��� ا�����ة و ا��7اد ا��7ت*J�G ب�N ، ا��%�` ا���ن�� ا"l��  .   إت"���4 #��ی� 

(6) -  Claude  Emanuelli , la Convention sur la securité du personnel des Nations Unies et du personnel 
associe , RGDIP , N° 04 , 1995,p864. 
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  مكونات عمليات حفظ السالم: المطلب الثالث

  :حفظ السالم على المكونات التاليةتشمل عمليات       

  المكون المدني: أوال

ية و يقوم األمين العام كقاعدة لالمكون المدني لعمليات حفظ السالم  يمثل اإلدارة المدنية للعم    

و العناصر  )1(.ن موظفي األمم المتحدة الموجودين لديه بالفعلبتعيين أعضاء هذه اإلدارة م

 للقيام بمهامه و إدارة و مساعدة المنظمة هاالمدنية في أية بعثة تقوم بتقديم المساعدة لرئيس

ن بقواعد و أسس العمل التي تحددها هؤالء الموظفوو يلتزم  )2(.نتشاراإلألممية على ا

  .السكرتارية العامة لألمم المتحدة

 الذين يقومون بتنظيم و إدارة نتخابات وخبراء  اإلخل ضمن العناصر المدنية موظفودو ي     

المختصون في  اإلنسانية و تن ضمن الوكاالها و التحقق منها و العاملواإلنتخابات و مراقبت

باإلضافة إلى ذلك يمكن  .ن عن رصد حقوق اإلنسان تصاالت و المسؤولوالشؤون المدنية و اإل

حتياجات العملية، و توضع الشروط وظفين على المستوى المحلي طبقا إلستعانة بعدد من الماال

  )3(.الخاصة لخدمة هؤالء الموظفين المحليين و مدة خدمتهم بمعرفة قائد العملية 

همة  كثير من األحيان دورا هاما خاصة عندما تكون الم  دنية فيـ تلعب العناصر الم    و

بوديا   و ـلفادور و كمـبيا و الس في نامي   كما كان الحالة و معقدة تنفيذ تسويات شامل

 بتنفيذ ن األطراف إلقناعها لحل المنازعات بياعمل السياسي الزمبيق ، حيث يكون الموزم

  )4(.الترتيبات المتفق عليها

  المكون العسكري : ثانيا 

  :لفئات التالية       العنصر العسكري لعمليات حفظ السالم الدولية يشمل على ا

تتألف بعثات المراقبين من عدد من الضباط غير :    UNMOين العسكريين براق الم- 1

 إطالق النار والتحقق من إنسحاب القوات ومراقبة حين يكونون مسؤولين عن مراقبة وقفالمسل

                                                 
)1(-       ،���w ا�����wة ��"w! ا���wم               �7اد إب7اه�� ا����4�� &�%��wت اw� 7يI�wا�� �w�*د        50: ا��wا��، �wا��و�� �����wا�، �*�Hwت ا��w�%ا��� Jw� �w��& 

  .139 ، ص 1995،أآ��ب7 122
(2)  - Harvey langholtz , Commanding United Nations Peacekeeping Operations  , UNITAR , 2004 , p 69. 
http://www.defence.gov.au/adfwc/peacekeaping/documents/commanding%20peacekeaping%20Operation
s%20-%2020%20Juny.2008. pdf. 

139  �اد إ�اه�� ا	�����، ا	��� ا	����، ص  -)3(.  
  .08، ص 1993 ، ��")� ��111' ا	�و	�' ، ا	&�د �، ا	�  �%س �%س #�	�، "�� دور أ��ى 	��� ا	����ة -)4(



 - 56 - 

راقبون كما يقوم الم . لكنهم ال يقومون بعمليات عسكرية )1(الحدود أو المناطق منزوعة السالح،

وبذلك  تخاذ ما يلزم من تدابيرورفع تقارير إلى األمم المتحدة إلالعسكريون برصد المخالفات 

   )2(.فإن أعضاء البعثة يباشرون مهمة المراقبة فقط

  :وتشير دراسة المراقبين الدوليين إلى وجود نمطين من المراقبين     

 األمن هي التي تقرر إرسال لسمم المتحدة عن طريق مجيتجلى بأن منظمة األ :األول  -

  .مراقبين دوليين

ن دوليين، فقد  بإرسال مراقبيى بتكليف المنظمة األممية بموجب إتفاقية دوليةيتجل : الثاني -

تفاقيات الدولية التي أفضت إلى إنهاء إطالق النار من األمم المتحدة طلبت مجموعة من اإل

من  إرسال فريق  األمم المتحدة دونسيا وهولندا من مثل طلب أن)3(.مراقبة تطبيق هذه االتفاقيات

 في مقر األمم لمراقبة إحترام هذه اإلتفاقية بموجب اإلتفاق الموقعإلى إيريان الغربية قبين المرا

   )4(.1962 أوت 15المتحدة  يوم 

 العسكريون يختارون على أساس فردي من بين أفراد القوات المسلحة للدول      والمراقبون

 مضافا إليها شارة همهم يرتدون المالبس الخاصة بجيوشاء في األمم المتحدة، ولذلك فاألعض

 و يتقاضون مرتباتهم من حكوماتهم، وهذه الحكومات تحصل على قيمة هذه األمم المتحدة

  )5(.المرتبات من األمم المتحدة

مم المتحدة لمراقبة ها بعثة األتحدة عددا من هذه البعثات، ومن أمثلتوقد أرسلت األمم الم     

باكستان  في الهند و العسكرييناألمم المتحدة  مراقبي  فريق، و 1948 الهدنة في فلسطين

  .و هما أول بعثتين لألمم المتحدة، ثم تتابعت البعثات بعد ذلك في العديد من المناطق،1949

   قوات حفظ السالم  - 2

ستخدامها إال في حالة الدفاع رح لها بإلحة تسليحا خفيفا غير مسو هي مكونة من وحدات مس    

   باإلضافة إلىة بمهام بعثات المراقبة العسكرية تتحمل مسؤولية القيام بمهام شبيه )6(.عن النفس

                                                 
(1) -  ONU , 50 ans de Maintien de la paix 1948 -1998  , Département de l’information des Nations Unies  , 
New York , 1999, p 04 . 

�� ا�����ة ��"! ا���م ت��� @�ف   -(2)�  .174 ، ص  2004، .�ی%�� 157، ا���د  ، ا������ ا��و��� ، تG�ر �"N�م &�%��ت ا
  .32، ص  ��uن ا�;��ي، ا��B.7 ا���ب`   -(3)
  .J�#149 ن����، ا��B.7 ا���ب` ، ص    -(4)
���� �7#�ن، ا��B.7 ا���ب`، ص    -(5) aیa557&*� ا��.   
  .B.739 ا���ب`، ص �����د &*� ا����� �%���ن، ا�   -(6)
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 عملها كحاجز بين األطراف المتنازعة، يرصدون و يراقبون عمليات حفظ السالم التي تنشأ 

تفاقيات السالم التي زعة على تنفيذ إون األطراف المتناعن حاالت ما بعد الصراع، و يساعد

ن في و يعتبر األفراد العسكريون المشاركو .وقعوا عليها أو التي هم بصدد التوصل إليها

ليماتهم  دوليين خاضعين لسلطة األمم المتحدة و يتلقون تعاالعمليات طوال مدة تعيينهم أشخاص

  )1(.من قائد العملية

 و 1973سرائيل بعد حرب  بين مصر و إ قوات الطوارئو من بين أمثلة قوات حفظ السالم    

  . و قوات الطوارئ الدولية في قبرص األمم المتحدة المؤقتة في لبنانقوات

   الشرطة المدنية:ثالثا 

باإلضافة إلى المكون المدني و العسكري لعمليات حفظ السالم فهناك الشرطة المدنية التي                  

عمل الشرطة المحلية من أجل ضمان حفظ األمن العام         تضطلع بمهمة اإلشراف عن كثب على       

و يتعين  . و اإلحترام التام لحقوق اإلنسان و الحريات األساسية على نحو فعال و دون أي تحيز              

عليها أن تصحب لهذا الغرض الشرطة المحلية في دوريتها ، و يكون بإمكانها الوصول بحرية               

  )2(.مسلحةو مباشرة إلى كافة األماكن و يجب أال تكون 

ـ                  الدولـة المعنيـة إذا      ةكما يمكنها أن تحل محل بعض عناصر الشرطة المحليـة بموافق

وتشارك الشرطة المدنية التابعة لألمـم      )3(.أضطربت األوضاع في أوساط قوات األمن المحلية        

  تتمثل في التدريب و المساعدة لتأسيس خدمات الشرطة المحليـة         االمتحدة في مهمات أكثر تعقيد    

 .وتعزيز عملها 

يد من المهمات المختلفة حـول      د وقد شاركت الشرطة المدنية التابعة لألمم المتحدة في الع             

ـ      ) 1964-1960(الم مثل الكونغو    الع -1962(ريان الغربيـة      ـ، وغينيا الجديدة الغربية أو إي

حفظ ت   بعثة من بعثا   11 نالحظ أن هناك     1990 من سنة     ، وإبتداء  1964، وقبرص     ) 1963

  )4(.صرف النظر عن المهام  يتشكل أفرادها من عناصر الشرطة بالسالم
  
  

                                                 
  .138ب7اه�� ا����4�، ا��B.7 ا���ب`، ص إ�7اد    -(1)
��w ا�����wة ���Hwن� ا��w%� ، ا��;%�w ا��و��h�%Hw%� �w ا�#�7w ،ا����w                     أو��~ ب��"   -(2)��ن7I، �4ب%��w تw�*G` ا��wLن�ن ا��wو�� ا?ن��wن� &%w4 Tw�ات  ا

   . 202 ، ص 1993.�ان/ ، ��ي 31ا���د�� ،ا���د 
)3(-            fwء ا����aww;ا� ، �w7ب�pا� �w7 و ا����ر�wwI"ا� �w� ت�ww&اaا�� �w� ،ر�w"pا� �ww*& �w�#أ �w����Bw درا��w���� �ww روان�wwا  ،   ا���wwاب�:  �w�W�4�دار   7 ا�

 ،7Wاa;ا� ، ��  .323،ص 2004ه�
 (4) -  Ray Murphy , Katarina Mansson , Peace Operations and  Human Rights , First Published , 
Routledge , London , 2008 ,p47 . 
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  كيفية إنشاء و تشكيل و تمويل عمليات حفظ السالم: المبحث الثاني

 يحدد فيه ها مجلس األمن بموجب قرار يتخذهؤ     إن عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم ينش

 عملها و مدتها، سوف ندرس في هذه النقطة كيفية مهماتها و نوعها و حجمها و شكلها و نطاق

ثم التركيبة الهرمية لقوات السالم الدولية و نظامها ) المطلب األول(تشكيل عمليات حفظ السالم 

  ).المطلب الثالث(، و تمويل عمليات حفظ السالم )المطلب الثاني(التأديبي 

  تشكيل قوات السالم الدولية: المطلب األول

 األعضاء الدائمين غير المباشرة بينت المباشرة وتصاال عملية حفظ سالم تبدأ باإل     إن إنشاء

 وهدف العملية و ظروف إنشائها ويقيمون  فيها الرأي حول طبيعة  يتبادلونفي مجلس األمن

و في حالة أن  أوعسكرية،ضروراتها و مخاطرها و محاذيرها و إمكانيات نجاحها سياسية كانت

طرحه، فإن تم بينهم أو عدم وجود ممانعة من أي منهم على إنشائها ضمن ما تفاق  هناك إ تبين

ا يعقدون جلسة أو جلسات مشاورات غير رسمية، يواصلون فيها بحث األعضاء الدائمين عنده

 أية صعوبات يكون مجلس األمن قد الموضوع بصورة أكثر رسمية و في ضوء عدم تلمس

                                                                                                                                         ) 1(.تهاسميا بإنشاء العملية بكل تفصيالتخذ قرارا راجتمع في جلسة رسمية، و ا

 بالنيابة عن األمم المتحدة بالتفاوض مع الدول  ،ن العامي العادة أن يقوم األمقد جرتو      

  )2(.معها بالخصوص تفاقيات ادها للمشاركة في القوة و عقد اإلستعد تعرب عن إاألعضاء التي

ذه القوات بما تتطوع بتقديمه الدول األعضاء في األمم المتحدة تشكل هو بذلك فإن األمم المتحدة 

ومن معدات  ضباط و من جنود و قوات تنفيذية من موظفين و أفراد عسكريين و مدنيين أو

ين  و الذي يدعو األم1988 أوت 9 في 619عد صدور قرار مجلس األمن رقم   فمثال ب)3(.أيضا

ام مراقبة إطالق النار بين العراق و إيران قام األمين العتصاالته لتشكيل قوة لالعام إلى إجراء إ

ستعدادها للمشاركة في هذه اقيات مع الدول التي أبدت إـتفلمنظمة األمم المتحدة بتوقيع إ

                                 )4(.القوات

 قبعاتها مل علم و شعار األمم المتحدة ترتدي التي تقدمها الدول، و إن كانت تحالقوات   و 

 قى مرتدية زيها العسكري الوطني و تبقى دولها أو إال أنها تبللتعريف على أنها قوات دولية 

                                                 
)1(-   �G*اد ا�d�ا���ب`، ص ی� B.7�269، ا��.   
)2(-   ���  .��164 &*� ا�7#��، ا��B.7 ا���ب`، ص � و�
)3(-   �G*اد ا�d�ا���ب`، ص ی� B.7�269، ا��.  
  .��u90ن ا�;��ي، ا��B.7 ا���ب`، ص   -)4(
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الدول المساهمة لنفسها بحق سحب  حتفظت حيث ا)1(،حكوماتها محتفظة بالسلطة النهائية عليها

اسية و  السلطة السيوحداتها و تبديل قادة الوحدات بعد إعالم األمم المتحدة بذلك، رغم أن

  )2(. هذه القوات تكون لألمم المتحدة علىاإلستراتيجية

 دولة بأفراد من الجنود و 130، ساهمت في عمليات حفظ السالم قرابة 1948و منذ عام     

الشرطة المدنية، فقد وصلت أغلبية الدول النامية التي تعد تقليديا أكبر مقدمة للقوات إلى الحدود 

  ) 01نظر الجدول رقم  أ ( )3(.القصوى إلمكانياتها

  المساهمة بالقوات و األفراد في عمليات حفظ السالم  العشرينالدول  : 01الجدول رقم     
  2010  ماي31                          

  

  

  

  

  

  

  

  
 

         http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2010/may10_2.pdf                 : ا	���ر 

و من أوائل الدول التي شاركت بشكل منظم في عمليات حفظ السالم الدولية الدول           

ات  تخصص بموجب هذا اإلتفاق وحد1946كندنافية التي أبرمت إتفاقا بينها في سنة اإلس

                                                 
(1)-   �G*اد ا�d�ا���ب`، ص ی� B.7�270، ا��.  
(2)-   ���  .�164 و��� &*� ا�7#��، ا��B.7 ا���ب`، ص 
  .  97ن�ه� �nس ا��;�، ا��B.7 ا���ب`،    -(3)
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 170000 شاركت بأكثر من 1947بشكل دائم لعمليات حفظ السالم، و منذ سنة  تابعة وعسكرية

   )1(. في عمليات حفظ السالم التي نفذتها منظمة األمم المتحدة  جنراال25جندي و 

كما تعتبر كندا من أهم الدول المشاركة في عمليات حفظ السالم، فبحسب المالحظين أن      

ول األعضاء في األمم المتحدة مارست ضغوطات على كندا للمشاركة في بعثات العديد من الد

المنظمة، فالسمعة الكندية في هذا الميدان جعلها واحدة من الدول الملتزمة بالمشاركة في عمليات 

 تحتل المركز السادس من حيث الدول 1995و قد كانت كندا في جوان )2(،قوات السالم الدولية

  .مما يبين إلتزام كندا الثابت بعمليات حفظ السالم  )3(.يات حفظ السالمالمشاركة في عمل

و من الدول العربية األكثر مشاركة في عمليات حفظ السالم األردن، التي بدأت منذ سنة      

 حيث بدأت المشاركة بقوات أكثر و بحجم 1992 بمراقبين عسكريين في أنغوال حتى 1989

و مازالت المشاركة مستمرة بقوات بحجم كتائب باإلضافة . لسابقةسالفيا اوكتيبة بدءا من يوغ

 و قد وصل مجموع ما شاركت به القوات المسلحة األردنية في )4(،إلى المراقبين العسكريين

    )5(. من الضباط األفراد22989  ما مجموعه2004سالم الى غاية سنة عمليات حفظ ال

مليات على غرار مهمة مراقبي األمم المتحـدة فـي          أما الجزائر شاركت في العديد من الع           

 غانستان ـاعدة في أفـ ومهمة األمم المتحدة للمس، MONUC جمهورية الكونغو الديمقراطية 

UNAMA   6(. 2002 في مارس(  
 مثل عدم مشاركة الدول كم في تشكيل قوات السالم الدوليةعتبارات تتح و قد كانت هناك عدة إ

  .مجلس األمن بهذه القوات و التوزيع الجغرافي العادل لهذه القواتالدائمة العضوية في 

 مجلس األمن بقوات السالم الدوليةفبالنسبة إلى عدم مشاركة الدول الدائمة العضوية في       

 هذا المبدأ ألول مرة حين تشكلت قوات دين العام لهيئة األمم المتحدة داغ همرشولفلقد أدخل األم

                                                 
  .��u90ن ا�;��ي، ا��B.7 ا���ب`، ص   -(1)

(2) -  Charles Létourneau ,  L’influence Canadienne à travers les opérations de paix 1956 à 2005 , CEPES , 
novembre 2006  ,p02.  
http : //ieim- uqam, ca/IMG/Pdf/serie_ memoires_ 5_- _letourneau .pdf     

)3(-   �uا���ب`، ص B.7�91ن ا�;��ي، ا��.  
)4(-   &ww�  �ww4 ت�ww�%�& ،ن�wwا�7وض 'ww��Iا� ا����ww ا�����wwة ��"ww! ا���wwم  ت ا : �wwا  أت;7ب aww7آ� ،Twwو����wwرات �%�را��wwت و ا�*�ww�ث  ?ردن��ww، ا��ww�*G ا

�  ،ا?��7ات�;��*l �18ص ،  2004  ، أب .  
)5(-   B.7ا�� X"26  ص ،ن.   
�7آaw د   Jو�@7wی ��wدي #�w�د   :�Jw ا��wو�� ، ت�w�.7    نaع ا���wح و ا�    )�رون وی�Nرت� ، ا���%� و       -)6(، Twو��را��wت ا��#�wة ا��7ب��w ،     ، ا��w�*G ا

  .247 -245 ص ، ص2003
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 18 و طبق هذا المبدأ مرة أخرى في )1(،1956ولى في سيناء في نوفمبر السالم الدولية األ

  (*) .ي الكونغوالدولية فالسالم  حين تشكيل قوات 1960جويلية 

التمثيل الجغرافي العادل و هذا      أما المبدأ الثاني الذي يتحكم في تشكيل القوات الدولية فهو 

جنة الخاصة بعمليات حفظ ل خالل أعمال ال1965  أفريل29طرحته نيجيريا ألول مرة في  المبدأ

   )2(.و لم تخضع قوات السالم الدولية إلى المبدأين اللذين يتحكمان في تشكيلها ، السالم الدولية 

  التركيبة الهرمية لقوات السالم الدولية و نظامها التأديبي : المطلب الثاني

ت السالم الدولية في نقطة أولى ثم نتطرق سنحاول في هذا المطلب تبيان نظام القيادة لقوا     

  .إلى النظام التأديبي لهذه القوات في نقطة ثانية

  نظام القيادة:أوال

  :يتكون نظام القيادة لقوات السالم الدولية من

  . األمين العام لمنظمة األمم المتحدة-

  . قائد القوات الدولية-

   قادة الوحدات المشاركة في قوات السالم الدولية -

  : األمين العام لمنظمة األمم المتحدة -1

يعتبر السكرتير العام لألمم المتحدة المسؤول األول أمام مجلس األمن عن تنفيذ و توجيه      

 فهو الذي يقود قوات السالم الدولية و يوجهها في ضوء الخطوط التي )3(،عمليات حفظ السالم

و ال تقتصر )4(،اته التقارير لمجلس األمنيضعها المجلس و يرفع بشأنها و بشأن عملها و تطور

 اتخذتمن أحيانا تقييما للتدابير التي هذه التقارير على مجرد عرض الوقائع و األحداث بل تتض

 من توجيهات للتغلب عليها ما ينبغي ة وعليها و العقبات القائمة أو المحتملترتب و النتائج التي 

، و بذلك أصبح الهدف من هذه التقارير إلى جانب أو من مقترحات  محدودة لتسوية قضية معينة

 فإن دور األمين العام ال و من ثم )5(،يق و التوجيه أحيانا  تحقيق التنسعرض الوقائع بأمانة
                                                 

  .192، ص 1988، ��رس  ا�I�ی|، ا���د ا�ول ،��uن ا�;��ي، ا�L�ات ����دة ا�;����ت �� ����ء، �;%� ا��L�ق   -)1(
 .��ی� ب7ی�Gن�� �� 4�ات ا���م 1792ا�ول ه� ��Aرآ� :  ا��*�أ �� ا�;�' ا�ول �J &�%��ت #"! ا���م ا��و��������ءان &%T ه^اإی�.�    - (*)

، وذ�] ن��;� ا����4ت ا��xص� 1978 &�م  .��ی� �7ن��� �� 4�ات ا���م ا��و��� �� �*��ن1290، و ��Aرآ� 1964ا��و��� �� 4*7ص �� &�م 
�ب�J ا��و���J 4*7ص و�*��ن  � &�م ��Aرآ� ا��ول ا��ا��W *�أB ب7ی�Gن�� و �7ن��، و h%n ا��و���J ا��L� J��"�M�ات ب7ی�Gن�� و �7ن��� إq أن 

�J &�%��ت #"! ا���م  �� ا�;�' ا���ن� J���;%X ا �����ل بS، أن7O � ص*أا��M�ی� � 7�u ن��u�& ،ا���م ا��و���،  ا�;��ي !L# ت��%
    . 96ص 

  .  193ص ، �B.7 ��ب`ي، ا�L�ات ����دة ا�;����ت �� ����ء، ��uن ا�;��   -)2(
139�7اد اب7اه�� ا����4�، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)3(.  
)4(-   �G*اد ا�d�ا���ب`، ص ی� B.7�268، ا�� .  
    .58ا��B.7 ا���ب`، ص  �|،و#�� رأ   -)5(
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هيئ الظروف لوضع هذه العمليات على سكة قيادة عمليات حفظ السالم و إنما ييقتصر على 

   )1(.التنفيذ

ينين دار من طرف أماصة يتب الشؤون السياسية الخ أسس همرشولد مك1961ففي سنة      

  التخطيط المحدد  للبيئة الداخلية  ين مساعدين األمر الذي سمح لألمم المتحدة من تنفيذعام

لحفظ السالم التي أثبتت بأنها مناسبة للتعامل مع األعداد القليلة للعمليات المتخذة أثناء الحرب 

  )2(.الباردة

  سهالا في ظل الجيل األول من العمليات كان أمريةن قيادة القوات الدولإغني عن القول       و

األطراف المتحاربة بين حترام وقف إطالق النار أو الفصل ألن هذه القوات تقوم بالتأكد من إ

عد نهاية الحرب الباردة أصبحت صعبة م الدولية من قبل األمين العام بلكن قيادة قوات السال

 تأمين نزع سالح الفصائل المتحاربة،( دقسبب طابعها المعب حفظ السالم و نتيجة تزايد عمليات

أنها أصبحت إلى جانب  ، )  تأمين عودة الالجئين إلى مساكنهموصول المساعدات اإلنسانية ،

  )3(.ت السالم الدولية زودت بمدافع و دباباتأكثر خطورة ذلك أن وحدا

    حفظ السالم منذ أوائل التسعينيات عـن إنـشاء          ماتهقد أسفرت الزيادة التي حدثت في م      و     

 و مقرها في نيويورك مـن أجـل تـوفير           1992 في سنة    DPKOإدارة عمليات حفظ السالم     

حيث تؤدي  ،    لألمم المتحدة  و ألحقت هذه اإلدارة باألمانة العامة      )4(.مات الميدانية   هالمساندة للم 

ت األمم المتحدة لحفظ الـسالم ، وهـي         ع عمليا مين العام بالنسبة لجمي   دور الذراع التنفيذي لأل   

فهـي   )5(،ضطالع بتلك العمليات و إدارتها و توجيهها و التخطيط لها و إعدادها           مسؤولة عن اإل  

    )6(.ة بين مقر األمم المتحدة و الميدانيتصال الرئيساإلقناة 

 سالم يكون مسؤوال حفظ ال و يرأس إدارة عمليات حفظ السالم مساعد األمين العام لعمليات     

األمم المتحدة لحفظ الـسالم ، و         العام و يقوم نيابة عنه بتوجيه و مراقبة عمليات             أمام األمين 

 التوجيهية و التنفيذية إستنادا إلى واليات مجلس    إعداد السياسات لعمليات حفظ السالم و المبادئ      

                                                 
  .110 ص ، �B.7 ��ب`  ا�;��ي، &�%��ت #"! ا���م ا��و���،��uن   -)1(

(2)  -  Alex Bellamy ,Paul Wllliams ,Stuart Griffin , op.cit , p48. 
   .109 ص  ، �B.7 ��ب` ،  ا��و�����uن ا�;��ي، &�%��ت #"! ا���م   -)3(
�;%�w           ب��Jأروب7ت     -)4( ، BW�4�ا� �%;��� ا�����ة و ا��qی�ت ا�����ة ی���ن ��ی� ��"! ا���م، �،  2002  ن�w��w� 7*/ 7**�� ،  3، ا���wد  39، ا

  . 68ص 
)5(-      A /681/49 : ا	��5+'    أ"0.2  ، ص1994 ن���*7 21   ،49 ا	��1ي 3. أ��3ل ا	��01' ، ا	�ورة   ا/��. ا	&�م ت+ی

http://daccess-ods.un.org/TMP/7708238.95931244.html  
(6) -  Andrzej Abrazewski  et Autres , Elément   militaire des  opérations  de maintien de la paix  , Genève , 
1995, p28. 
      http://www.unjiu.org/data/reports/1995/fr95_11.pdf    
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كل عملية من عمليات     س األمن عن    األمين العام إلى مجل     و إعداد التقارير التي يقدمها       األمن  

 السالم مشفوعة بالمالحظات و التوجيهات المناسبة و إسداء المشورة إلى األمين العـام                حفظ

بتخطيط بعثات األمـم المتحـدة لحفـظ الـسالم و إنـشائها و                بشأن جميع المسائل المتصلة     

  2)1(.االضطالع بها

  :على األقسام التالية) 1 الشكل رقم نظرأ(تحتوي دائرة عمليات حفظ السالم و       
ستشارات العسكرية الذي يتكون من سبعة ضباط كل واحد منهم مسؤول عن منطقة  قسم اإل-

  .معينة
 قسم التخطيط المكلف بمهمة إعداد عمليات حفظ السالم و اإلعداد و التعرف على مناطق -

  .، تصميم العمليات و تنظيمها و توجيهها العمليات
ها صرة القوات الموجودة وهو يحتفظ بسجالت عن الوحدات و المعدات التي تخص قسم إدا-

  .الدول لعمليات حفظ السالم
سيا و الشرق األوسط، مكتب أوروبا و مية متخصصة، مكتب إفريقيا، مكتب أ ثالثة مكاتب إقلي-

(2) .أمريكا الالتينية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

  : ا	��5+7777' أ"77770،  02  ، ص 2000  ��wwwwي15آ�7777@� �777713ن  ، �<�7777م و ت��777701 إدارة �3=��7777ت ح)7777: ا	9�7777م  ، "87777ة ا/��7777. ا	&�7777م ،     -)1(
ST/SGB/2000/  

http://daccess-ods.un.org/TMP/3851702.html  
  .111  -110 ص  ص، �B.7 ��ب` ،&�%��ت #"! ا���م ا��و��� ��uن ا�;��ي،   -)2(
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  سام إدارة عمليات حفظ السالمأق :01 رقم الشكل                   

  

  

  

  
Alex Bellamy, Paul Williams, Stuart Griffin, op.cit , p 50                    : ر���	ا                                                                     

  

  :      قائد القوات الدولية-2

القوات الدولية هو الشخص المسؤول عن كل صالحيات القيادة من خالل ممارسته قائد      

 توجيهها في الميدان بالتنسيق مع األمين العام و هو  و بتنظيمها)1(،لكافة سلطات قيادة القوات

مجلس األمن أو الجمعية (المسؤول عن األهداف التي يحددها الجهاز الذي يشكل هذه القوات

  )2(.)العامة

ختيار  من الضباط األكفاء الذين يقع اإلو يتولى قائد العملية تشكيل هيئة قيادته من عدد     

التشاور مع قادة هذه القوات، و يراعي  على ضباط قوات الدول المشاركة و بناءعليهم من بين 

دة و لتوافق بين ضباط هيئة القيا من بينها اقائد القوات عددا من اإلعتبارات الهامة أثناء قيادته

كذلك الفهم المشترك لطبيعة المهمة، و يتم تعيين  و عقيدة قتال واحدة و شتراكهم في لغة واحدةإ

                                                 
  .141ا��B.7 ا���ب`، ص   �%�� #�اد، -)1(
 .111ص  ،�B.7 ��ب`، &�%��ت #"! ا���م ا��و���، ��uن ا�;��ي  -)2(
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من بعد التشاور مع الدول تفاق بين األمين العام لألمم المتحدة و مجلس األة باإلقائد العملي

   )1(.المشاركة

فهو يمارس السيطرة  )2(،لمسؤول عن القوات في الميدان هو او قائد القوات الدولية     

 هذه  القوات الدولية كاملة علىالسلطة  لكن ال يملك ال،العملياتية على كل الموظفين العسكريين 

 و القضائية تعطي لقادة الوحدات، و يبقى قائد القوات الدولية تحت ألن اإلختصاصات اإلدارية

  )3(.إلغاء أوامرهإشراف األمين العام لهيئة األمم المتحدة الذي يستطيع تعديل أو 

  :   قادة الوحدات المشاركة في عمليات حفظ السالم الدولية-3

     يمارس قادة الوحدات المشاركة في عمليات حفظ السالم سلطاتهم الكاملة وفقـا لألوامـر              

فقائـد  . ن عن حسن عمل وحداتهم و إنضباطية رجالهم        فهم مسؤولو  )4(الصادرة عن القائد العام،   

ول عن تدريب هذه القوات و إدارة وحدته  و إتخاذ اإلجراءات التأديبيـة فـي    الوحدة هو المسؤ  

حق أفراد الوحدة فالمنظمة ال تفرض عقوبات تأديبية  على أفـراد الوحـدات العـسكرية و ال                  

  )5(.ترقيهم 

     كما يمارس قادة الوحدات سلطاتهم حسب التعليمات التي يتلقونها من السلطات المختـصة             

ية في ممارستهم لمهـامهم     حيث يتلقى قادة الوحدات التعليمات  من سلطاتهم الوطن        )6(، في دولهم 

  .التعليمات بالخروج على السياسات العامة لألمم المتحدة  هذه ول أن تكون لكن من غير المقب

    و المالحظ في السنوات األخيرة  بخصوص التوازن بين السلطات و اإلختصاصات العائدة             

ة هو أن القيادة الكاملة التي تغطي كل مظاهر العمليات و اإلدارة العسكرية غيـر               للقيادة األممي 

ن رفضوا خضوع قواتهم إلى     يفكما هو معلوم أن القادة األمريكي     . موجودة إال في القوات الوطنية    

   في سنة ةما عارضت الوحدات اإلسكندينافيــقيادة ال يسيطرون عليها في الصومال ، ك

ويعود موقف القوات الوطنية إلى عـدم فعاليـة   .   القيادة األممية في البوسنة     تنفيذ أوامر  1993

هيئات األركان األممية في الميدان نتيجة وجود ضباط وفدوا من جيوش مختلفة من حيث اللغة               

  )7(.برة وإفتقادهم إلى العمل الجماعيو الثقافة العسكرية و الخ

                                                 
)1(-�  .139ص ، ا��B.7 ا���ب`،   �7اد إب7اه�� ا����4

(2) -  Davis Brown , op.cit,p 574. 
   .189 ص  ، �B.7 ��ب` ، ا�L�ات ����دة ا�;����ت �� ����ء�;��ي، ��uن ا  -)3(
   .142 �%�� #�اد، ا��B.7 ا���ب`، ص  -)4(
)5(-  J��� . 03، ص �B.7 ��ب` ،  49  ، ا��ورة ا���م  ا����ي &J أ&��ل ا�����Oت7Lی7 ا
  .112 ص ،�B.7 ��ب` ،&�%��ت #"! ا���م ا��و�����uن ا�;��ي،   -)6(

(7) -  Michel Voelckel ,op.cit,p75. 
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  النظام التأديبي: ثانيا

قوات الطوارئ الدولية األولى و ب من النظام التأديبي األساسي الخاصة 13 تنص المادة      

 يملك قائد القوات الدولية المسؤولية العامة« :القوات الدولية في الكونغو و في قبرص على أن 

ختصاص حية اإلجراءات التأديبية فهي من إللمحافظة على النظام العام للقوات الدولية، أما صال

طنية، إن أفراد القوات الدولية يخضعون إلى القوانين العسكرية للدول التي قائد الوحدة الو

  . »أرسلتهم

يستشف من نص المادة أن قائد الوحدة الوطنية المشاركة في عملية حفظ السالم يملك      

 هذا مع العلم أن قائد )1(،رتكبوا مخالفات تأديبية تأديبية بحق أفراد وحدته الذين اصالحيات

الدولية يتولى اإلشراف على الشرطة العسكرية المكلفة بالمحافظة على النظام في كل القوات 

 فإن  جل القيام بمهامها ومن أ)2(.األماكن و المؤسسات التي تنتشر فيها قوات السالم الدولية

 التابعة لعملية األمم المتحدة لحفظ السلم سلطة إعتقال األفراد العسكريين في شرطة العسكرية لل

ك العملية ، ويرحل األفراد المعتقلون إلى خارج مناطق وحدتهم حتى يتخذ اإلجراء التأديبي تل

  )3(.المناسب حيالهم 

التقارير الخاصة بالتدابير التأديبية تحال إلى القائد العام «  على أن 13 كما تنص المادة     

 مع السلطات المختصة الذي يحق له التشاور بخصوصها مع قائد الفرقة الوطني و عند الحاجة

، و ذلك يعني أن قائد القوات الدولية بإمكانه التشاور مع قائد  »في الدولة المشاركة المعنية

الوحدة الوطنية بخصوص التدابير التأديبية المتخذة من طرف قائد الوحدة ضد األفراد التابعين 

 فسلطاته كقائد  ،ولة اإليفاد كما يمكن إذا تطلب األمر التشاور مع السلطات المختصة لد للقوات

عام تعطيه عمليا سلطة تقرير بعض المسؤوليات و التنقالت التي تعتبر في الواقع بمثابة 

  )4(.عقوبات تأديبية

  

  

                                                 
  .115ص  �B.7 ��ب`، ��uن ا�;��ي، &�%��ت #"! ا���م ا��و���،  -)1(
  .�141%�� #�اد، ا��B.7 ا���ب`، ص   -)2(
��J ا���م   ا����ي &J أ&��ل ا�����O ،ا��ورة   -)3(�   A/45/594 :  ، أن7O ا����L 130 ،ص 1990 أآ��ب7 09 ،45ت7Lی7 ا

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N90/254/53/IMG/N9025453.pdf?OpenElement 
  .�141%�� #�اد، ا��B.7 ا���ب`، ص   -)4(
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 تمويل عمليات حفظ السالم: المطلب الثالث

و م ية العادية و ميزانية حفظ السالالميزان: هناك أربعة نماذج للميزانية في األمم المتحدة     

برنامج األمم المتحدة : مثل(، و البرامج الخاصة )للوكاالت المتخصصة(الميزانيات المتخصصة 

  )1(.، و تعتبر الميزانيتين األولى و الثانية األكثر أهمية)لإلنماء

فالميزانية العادية توجه نحو برامج النشاطات األساسية للمنظمة الدولية و أجور الموظفين و     

 و حجم النفقات المخصصة لها، موزعة على القطاعات  و المقار الثانويةالمقر الرئيسي

  )2(.ويلها من مساهمات إجبارية تدفعها الدول األعضاءلفة، و يتم تمالمخت

أما ميزانية حفظ السالم فإنها توجه إلى تغطية نفقات عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم من     

تصاالت و المعدات الالزمة لتمكين قوات وسائل النقل و اإلعناية الطبية و توفير المساكن و ال

  .السالم الدولية من تنفيذ و أداء مهامها

فالتطور الكيفي و العددي لعمليات حفظ السالم في السنوات األخيرة أدى إلى زيادة كبيـرة                    
 حـوالي   1993مبر  بتس إلى   1948ملة للعمليات من جانفي     في التكاليف، فقد بلغت التكاليف الكا     

في  و (*) مليار دوالر،  3.8 حوالي   1993ة   مليار دوالر، بينما بلغت تكاليف العمليات في سن        8.3
و في سـنة     )3(. نفقات عمليات حفظ السالم تجاوزت الميزانية العادية لألمم المتحدة         1992سنة  
 )4(. مليار دوالر2.6إلى  وصلت 2000

عـشرة بعثـة لحفـظ الـسالم خـالل           لت قيمة الميزانيات المخصصة لخمـس     و قد وص      
وصلت  ميزانيـة      2008في سنة   و )5(. إلى خمسة مليارات دوالر أمريكي تقريبا      2006/2007

  )6(.مليار دوالر 6.8إلى حدود حفظ السالم 

تحاد السوفياتي و إلعتراض اإة بنفقات عمليات حفظ السالم إلى و يعود وجود ميزانية خاص    

، 1961صة في الكونغو سنة ما في نفقات قوات األمم المتحدة خافرنسا و رفضهما سداد حصتيه

                                                 
  .51ن�ه� �nس ا��;�، ا��B.7 ا���ب`، ص   -)1(
�� ا�����ة و �*' &�.�N، ا������ ا��و���، ا���ن�.� &*� ا���ر،   -)2(�   ، �174 ا�7اب�� و ا�رب��ن، ا���د ����� �����، ا�ز�� ا������ �� ا

  .48،ص 2008أآ��ب7 
�%��ر دوqر،        %1ت��دل     -*)( �W����7ی��I ا��� ت*%� ���aان�� ا����ع ا J������Mw4ت ا���w%#7      : ن7Oأ  J�wة ب�wا���� �w���، ا��u 7سG7س بGب

  .92، ص 1994، .�ی%�� �117د ا?ن�����L و ا���dو��� ا��7�Aآ�، ا������ ا��و���، ا���� ا����ن، ا��
(3) -   Daniel Dormoy, Aspects récents de la question du financement des opérations de maintien de la paix 
de l'organisation des Nations Unies , AFDI , Vol XXXIX  , 1993, p134. 

   .  270�dاد ا�*�Gی��، ا��B.7 ا���ب` ، ص-)4(
)5(-  ����� ا�����ة و تG�ر �"N�م ب��ء ا���م، ا������ ا��و���، ا���� ا������ و �، 2007، .�ی%�� 169، ا���د ا�رب��ن� ���7 زه7ان، ا

  .45ص
�� ا�����ة ��"! ا���م ،�;%� ا��BW�4 ، إدارة )dون ا?&�م ،   -)6(��� ا�����ة  ، &�%��ت ا�  .03 ،ص2008��"7ي  ا

                                                                                              http://www.un.org/arabic/depts/dpko/factsheet.pdf 
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عتبار أن هذه النفقات ال تدخل ضمن النفقات العادية لألمم المتحدة و التي ينبغي على الدول إب

  )1(.هم مجتمعة في تحملها كل حسب مقدرتهااألعضاء أن تس

نغو إلى طلب الجمعية العامة في و لقد أدى العجز في ميزانية عمليات األمم المتحدة في الكو    

عتبار نفقات إتشاريا تحدد فيه المحكمة مدى سإ رأيا من محكمة العدل الدولية 1961 ديسمبر 20

عمليات األمم المتحدة في الكونغو و قوة الطوارئ الدولية من قبل نفقات منظمة األمم المتحدة 

           : على أن التي تنص )2(،يثاق من الم17بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة 

  .»...يتحمل األعضاء نفقات الهيئة حسب األنصبة التي تقدرها الجمعية العامة  ... «

 أشارت المحكمة إلى 1962 جويلية 20ستشاري الذي أصدرته المحكمة في إلوفي الرأي ا     

يل النفقات العادية التي يتعين  و هي بذلك من قب)3(.أن جميع األعضاء ملزمون بدفع نفقات الهيئة

على الدول األعضاء أن تتحمل نصيبها منها وفقا للنظام المتبع في توزيع النفقات العادية 

  .األخرى للمنظمة

ستشاري إللدول األعضاء إذ لم يكن للرأي القد تأثرت ميزانية حفظ السالم بالخالفات بين او     

تحاد إلرضة فقد تراكمت المتأخرات على ال المعالمحكمة العدل الدولية أي تأثير على الدو

ي من التصويت في تحاد السوفياتإليكية بحرمان االسوفياتي إلى حد تهديد الواليات المتحدة األمر

 ال يكون لعضو في «:  من الميثاق التي تنص على أن19ستنادا إلى المادة إالجمعية العامة 

اته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية شتراكإمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد األ

 شتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتينإلان المتأخر عليه مساويا لقيمة االعامة إذا ك

  .»...د عنها ئ أو زاالسابقتين 

 تتراجع عن موقفها و علهاجنسحاب من هيئة األمم المتحدة إلأن الرد السوفياتي باإال      

 و بذلك أدت التطورات الالحقة )4(.لتزامها بدعم الميزانية الخاصة بحفظ السالمإاإلعالن عن 

  :إلى وجود ثالثة أنظمة مختلفة لتمويل عمليات حفظ السالم و هي

 و هي عبارة عن نسخة معدلة :عمليات يتم تمويلها وفقا لنظام الحصص اإللزامية -1

   3101 الجمعية العامة في توصياتها رقم هرست و قد ك ،للنظام المعمول به في الميزانية العادية
                                                 

 .50  ، ص ����� �����، ا��B.7 ا���ب`ن�.� &*� ا���ر،  -)1(
)2(-   ���� aیa7ون، ا�;���� #�7&*� ا��Aو ا�� Bا��;%� ا�7اب ،�ا��7Hی� �%�Lن�ن �ن، 4�ة ا�G�ارئ ا��و���، ا��;%� ا��7Hی� �%�Lن�ن ا��و�

 ،� .64، ص1968ا��و�
)3(-     J��# ��G&ي���ا��               أ ���wا� ،�wا��و�� �����wی7، ا��wG7ورة ا��wة ض�wا���� �w��� اw� �wا���ن� ���xـ ، ا�wـــ wن، ا���، 1994، .�ی%��w  �117د �

 .137ص 
)4(-   X"ص ن ، B.7137 ا��. 
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 من خالل مبدأ المسؤولية الجماعية لنفقات قوات السالم 1973 ديسمبر 11و الصادرة في 

 و حيث يتعين على الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة المشاركة في تمويل )1(،الدولية

عية العامة لألمم المتحدة على ستخالصه من تصويت الجمإ كما يمكن .لسالم الدوليةقوات ا

 دولة على مبدأ 100، حيث وافقت 1978تمويل قوات السالم الدولية في لبنان في سنة 

 معتبرة حفظ السالم مسؤولية جماعية للمجموعة )2(المشاركة الجماعية في عمليات حفظ السالم،

  )3(.الدولية

  : إلى أربعة فئات3101و قد صنفت الدول منذ التوصية      

  . الدول األعضاء الدائمة في مجلس األمن-

  .قتصاديا غير الدائمة العضويةإ الدول األعضاء المتقدمة -

  . الدول األعضاء النامية-

  )4(. الدول ضعيفة النمو أو األكثر فقرا-

 زيادة عن مساهمتهم في الميزانية %22تمثل فحصة األعضاء الدائمين في مجلس األمن        

الدول الصناعية األخرى تعادل بشكل ظاهر مساهمتها في الميزانية العادية العادية، و حصة 

 من مساهمتها العادية، أما الدول األكثر فقرا %20 بـالمتحدة، و تساهم الدول النامية لألمم 

 كانت الدول ذات الحصص األكبر أهمية في تمويل 1993و في سنة . %10 ـفتساهم ب

  :عمليات حفظ السالم هي

، فرنسا )%8.5(، روسيا )%9(، ألمانيا )%12.5(، اليابان )%31.7(ت المتحدة الواليا

ومن . قلأ أو %0.02 بـ بلدا يساهم 80، و كان نحو )%6.6(، المملكة المتحدة )7.6%(

وفي سنة )5(. من كلفة عمليات حفظ السالم %98ن البلدان الصناعية تمول إالناحية العملية ف

  :لي  كانت المساهمات  كماي2010

المملكة المتحدة  ، ) %8.57 (، ألمانيا )%17.62(، اليابان )%25.96 (الواليات المتحدة 

  )6( .)% 3.14(،  الصين )% 5.07(إيطاليا ، )%7.43(فرنسا  ،)% 7.83(
                                                 

 .121ص �B.7 ��ب`، ��uن ا�;��ي، &�%��ت #"! ا���م ا��و���،   -)1(
 .194ص �B.7 ��ب`،  ��ء،����ي، ا�L�ات ����دة ا�;����ت �� ��uن ا�;  -)2(

(3) -  Daniel Dormoy,op.cit,p137. 
(4) -  IBID, p138. 

(5)-   �n ا���ب`، ص ن�ه� B.752س ا��;�، ا��.  
اري ا	�B&�' ا	&��'    -(6)� C�(1&�م 3. ت	ا/��. ا  ، أ"0 3 - 2  ص، ص2009دی��*7 31 ،64 ، ا	�ورة 236/ 55 و 235 / 55ت+ی

   . A /64/220/Add .1  :ا	��5+'
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/64/220/Add.1 
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ن مبدأ المسؤولية الجماعية في تمويل عمليات حفظ السالم يركز على إو باإلجمال ف    

ائمة العضوية في مجلس األمن في تمويل هذه العمليات و بحكم المسؤولية الخاصة للدول الد

  )1(.مسؤوليتها الخاصة في مجال الحفاظ على السلم و األمن الدوليين

 مبدأ المسؤولية الخاصة للدول الدائمـة       1967نتقد الوفد الفرنسي و البريطاني سنة       او لقد        

   من مصاريف %60ن هذه الدول تتحمل أل  الدولية  حفظ السالم   ويل عملياتالعضوية في تم

  )2(.عمليات حفظ السالم

تخضع هذه العملية لنفس نظام  : عمليات ال تزال تدرج في الميزانية العادية للمنظمة-2

هذه الميزانية و من األمثلة على هذه  الحصص اإللزامية المستخدم في تمويل كافة بنود 

 و قوة األمم UNMOGIPالهند و باكستان العمليات نجد مجموعة المراقبة العسكرية في 

المتحدة المنتشرة في تشاد و جمهورية إفريقيا الوسطى لحماية المدنيين الفارين من النزاع في 

  )3(.دارفور

 عمليات تمول من خالل التبرعات أو المساهمات الطوعية للمنظمات و الشركات و -3

وات األمم المتحدة لحفظ السالم في و من أمثلة هذه العمليات نفقات ق )* (:حتى األشخاص

 و التي يتحملها بالكامل )4(قبرص، حيث تمول هذه القوات و التي تقوم على التبرع االختياري،

ر  قدمت بريطانيا مشروع قرا1993فريل أ 23ول األعضاء في المنظمة، و في  دولة من الد20

ملها منظمة  قبرص نفقات تتحعتبار نفقات قوات السالم فيإإلى مجلس األمن تطلب من خالله 

 حق الفيتو ضد مشروع 1993 ماي 11تحادية في إلستخدمت روسيا اااألمم المتحدة، و قد 

 الصادر عن مجلس األمن 831القرار، و قد تم التوصل إلى صيغة تفاهم بموجب القرار رقم 

 لمنظمة  و الذي جعل نفقات هذه القوات تدخل في إطار النفقات العادية 1993 ماي 27في 

  )5( .األمم المتحدة

                                                 
(1) - ONU  , 50 ans de Maintien de la paix 1948 -1998,op.cit ,p07. 
(2) -  Jean-Claude Martinez , Le financement des opérations de maintien de la paix de l'organisation des 
Nations Unies , RGDIP , Vol LXXXI  , 1977,p 149. 

  .49، ص  ا���ب` ا��B.7 ����� �����،  ن�.� &*� ا���ر،  -(3)
(*)-   �I7ی���� ا�����ة �� &�N آ�Ted Turnerد ت�رن�ر ت��' ت*7ع ر.' ا�&��ل اz� رqر دو��%� ،ن�.� &*� ا���ر: ��� &��ن، أن7O ب�*%� 

 .  �����57 �����، ا��B.7 ا���ب`، ص
(4)-   B.7` @%�'، ا����33ص ، ا���ب` أ#�� ت�. 
 .121ص �B.7 ��ب`، ،  ا���م ا��و�����uن ا�;��ي، &�%��ت #"!   -(5)
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جل توفير السيولة الالزمة لعمليات حفظ السالم الدولية قامت الجمعية العامة بتأسيس أو من      

 مليون دوالر نقدا للعمل السريع في 150 و وضع فيه 1992صندوق لعمليات حفظ السالم سنة 

  )1(.حالة الحاجة المفاجئة إلنشاء عملية سالم

يا مع تقديم  مليون دوالر سنو5ق الطوارئ األمين العام صالحية صرف و يعطي صندو    

 10 أو صالحية صرف CCQABستشارية للمسائل اإلدارية و الميزانية إلتقرير إلى اللجنة ا

ستشارية إل ن مجلس األمن و موافقة اللجنة ا دوالر سنويا بعد الحصول على تفويض مماليين

  )2(.للمسائل اإلدارية و الميزانية

 و ،خر لألمم المتحدةا متصاعدة سنويا أكثر من أي نشاط تزايدت نفقات حفظ السالم بوتيرةو    

من المهم ذكره أن الكثير من الدول تتلكأ في دفع مستحقاتها المترتبة لألمم المتحدة لقوات حفظ 

 قيمة السالم األمر الذي يؤثر على دفع المستحقات و التعويضات للدول المشاركة، مثال بلغت

  )3(. مليار دوالر1.03 حوالي 1993 أكتوبر 31متأخرات الدول األعضاء إلى غاية 

و تجدر اإلشارة إلى أن مجمل ما تدفعه الدول العربية في ميزانية حفظ السالم يساوي       

نخفاض للترتيبات المعمول بها و التي توزع إل، و يعود هذا ا%0.5 أي ال يصل إلى 0.385%

جودة بالفئتين الثالثة و ء إلى الفئات األربعة، حيث أن كافة الدول العربية موالدول األعضا

وتصل مجموع مساهمتها إلى  )4(.ستفادة كبيرة من النظام المعمول بهإالرابعة و من ثم تستفيد 

تحتل العربية السعودية الصدارة متبوعة  ) 2001-2000(  دوالر سنة 1.578.811نحو 

 دوالر، 337.550 دوالر واإلمارات العربية المتحدة بـ 531.072ـ بالجماهيرية الليبية ب

 بـوالجزائر،171.019 والمغرب بـ 182.334 بـ ، ومصر272.086وسوريا بـ 

  )5(. دوالر953، وأقل نسبة من مساهمات الدول العربية هي لجيبوتي بـ 156.185

انون الدولي اإلنساني  والقليةمتيازات الدوتطبيق نظام الحصانات واإل: الثالثالمبحث 

  على قوات السالم الدولية

 يتعلق إن نشر قوات السالم الدولية في أراضي الدول يثير العديد من القضايا منها ما     

 ومدى قابلية تطبيق القانون الدولي بتطبيق نظام الحصانات واإلمتيازات الدولية على هذه القوات

                                                 
  .271 -270 ص ا��B.7 ا���ب`، ص، �dاد ا�*�Gی��  -(1)

(2) -  Michel Voelckel , op.cit,p71. 
(3) -  Daniel Dormoy, op.cit, p140. 

  .79ا��7ب� ب%��ج، ا��B.7 ا���ب`، ص   - (4)
(5) -  Abdennour Benantar,op.cit,p 69. 
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 من  سوف نتطرق إليه في هذا المبحث لسالم، وهذا مااإلنساني على قوات األمم المتحدة لحفظ ا

الدولية، ونتعرض متيازات  األول لتطبيق نظام الحصانات واإلنخصص: خالل المطلبين التاليين

  .في الثاني إلى تطبيق القانون الدولي اإلنساني على قوات السالم الدولية

  لى قوات السالم الدوليةمتيازات الدولية عتطبيق نظام الحصانات واإل:  األولالمطلب

متيازات  واإلتفاقية الحصاناتيون بالحصانات المنصوص عليها في إيتمتع المراقبون الدول      

المقررة لموظفي األمم المتحدة، ففي بعض األحيان تطلب المنظمة األممية من الدول المضيفة 

وحة إلى الديبلوماسيين للمراقبين العاديين المزيد من الحماية تصل إلى حد المعاملة الممن

عتقال وحصانة قضائية في إطار التصريحات خصوصا الحصانة من التوقيف أو اإل)1(.األجانب

هامهم، وحصانة الوثائق ووسائل اإلتصاالت والحرية الكاملة والتصرفات المتخذة أثناء تنفيذ م

  )2(.نتقال والتحركفي اإل

يازات تسمح لها متمجموعة من الحصانات واإلأما قوات السالم الدولية، فإنه يتم منحها     

  .متيازات والحصانات الالزمة لممارسة وظائفهابحرية الحركة واإلتصاالت وكل اإل

 وإلى  العام  والحصانات الممنوحة إلى األمين  متيازات    فقائد القوات الدولية يتمتع باإل

متيازات قية حصانات وإتفا من إ27و19فقا لما تضمنته المادة و (*) األمناء العامين المساعدين

ي  والت1946 فيفري 13التي وافقت عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة في  )3( ،األمم المتحدة

قا لنص المادتين يتمتع ومن ثم فإن قائد القوة وف )4(.1947 ديسمبر17دخلت حيز التنفيذ في 

  )5(.متيازات الممثلين الدبلوماسيينبحصانات وإ

   6يازات الواردة في المادة متانات واإلضباط الوحدات المشاركة فإنهم يتمتعون بالحصأما     

                                                 
  .103ص�B.7 ��ب`،  ي، &�%��ت #"! ا���م ا��و���، ��uن ا�;�� - )1(

(2) -  Arnaud de Raulin , L’action des observateurs  internationaux dans le cadre de L’ONU et de La 
société internationale , RGDIP, , N° 03, 1995 , p 572. 

�J ت���O 4�ات 25�J ت���O 4�ات ا�G�ارئ ا��و��� �� ا�I�نp� ،ا���دة 20ء ،ا���دة  �J ت���O 4�ات ا�G�ارئ ا��و��� �� ����19 ا���دة  - (*) 
  .ا�G�ارئ ا��و��� �� 4*7ص 

�� ا�����ة ت�T%& P أنإت"��H# ��4ن�ت وإ  �J 19�����دة    -(3)�����زات ا:  
���ء ا����&�یJ، &�وة &%T ا?����زات وا���Hن�ت ا��اردة �� ا��«���J ا���م وا�، ی�����ن ه� وأزوا.�N وأوqده� ا�7HL ب�"X �17دةا

���J « ت�T%& P أن 27، أ�� ا���دة »  ا���Hن�ت وا?����زات وا�����Nت وا?&"�ءات ا�����#� �%�*���J ا��و���J ب��.h ا��Lن�ن ا��و��ا
���ء ا�����ن ا����&�ون وا���راء ا�^یJ ی���7ون ��H%�� ا�����O وا�^یJ ی���%�ن إ.�زة �7ور ���Gة ��N%*4 J ی�����ن ب�� ی���B بS ا���م وا

�J ت���Nت J�����  . » ا��*���ن ا��ب%�
  .577، ص &%� إب7اه��، ا��B.7 ا���ب`   -)4(
)5(-    ���� aیaت ا��و���، 7#�ن�&*� ا����O��%� ��  .562ص�B.7 ��ب`،  ، ا�ص�ل ا���
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  )2(.المتعلقة بالخبراء الدوليين )1(،متيازات المشار إليها سابقامن إتفاقية الحصانات واإل

هم يتمتعون بحصانات جنائية تحجب أما بالنسبة ألفراد قوات حفظ السالم الدولية، فإن    

حيث تعفى قوات السالم الدولية  )3(.اكم الدولة التي يرابط فيها أفراد هذه القواتختصاص محإ

من الخضوع لإلجراءات القضائية الموجودة في القانون الداخلي للدولة المضيفة، ويرجع إقرار 

الحصانة القضائية لصالح المهمات التي تقوم بها هذه القوات تحقيقا ألغراض األمم المتحدة 

  .دة الشخصية لألفرادوليس للفائ

 المصرية في تفاقية المبرمة بين منظمة األمم المتحدة والحكومة من اإل11     فقد نصت المادة 

     :عدم خضوع أفراد قوات السالم الدولية إلى القضاء المصري بقولها على 1957 فيفري 8

ته عنها لوالية الدولة الجرائم التي قد يرتكبها أحد أفراد هذه القوة في مصر يخضع في محاكم «

 للقوات ذه الحصانات في األنظمة الداخلية كما يمكن إيجاد ه)4(.»التي ينتمي إليها دون سواها

وفي نظام قوات السالم )5(.ست قاعدة اإلعفاء الجنائي الدولي التي كرالدولية في الكونغو وقبرص

  : الذي جاء فيه1958رشولد سنة الدولية الذي وضعه األمين العام للمنظمة داغ هم

ختصاص الجنائي للدولة التي وفدوا منها بشكل يتوافق خضع أفراد القوات الدولية إلى اإلي «  

  )6(.» قوانين هذه الدولة كل جريمة أو جنحة ترتكب في أراضي الدولة المضيفة ومع أنظمة

تها ووفقا  جنسي يحملون التي فأفراد قوات السالم الدولية يخضعون للقضاء الجنائي للدولة      

وكان الهدف من إقرار الحصانة القضائية ألفراد القوات الدولية هو  (*)للقوانين المتبعة فيها،

 أجل حماية أفرادها من كل  قواتها ومنعضاء في األمم المتحدة على إرسال تشجيع الدول األ

                                                 
7�u ا���J�"l ب��' ����H ا�����O ب�� �� ذ�] أ��ء ر#�ت�N ب���aای� وا���Hن�ت ا�7Mوری� ی���B ا�x*7اء « : &%T أنS 6ت�P ا���دة   -)1(

  :��*�)7ة و�N"W�l و ی�����ن بH"� @�ص� ب���aای� وا���Hن�ت ا�ت��
  .&�م .�از ا��N�%& �*L أو #;aه� أو #;a أ�����N ا���HxA   -أ

�� ���� ی��%` ب�N���&t -ب�& �"Hب ��W�MLن� ا��Hا����O��%� J�%��� �N�"Hب ....  
7#�� .��B ا���W` وا���7رات ا��xص� ب�N  -.ـ.  
  .»...�����ل ا�7��ز �� و���N%W وت�%� ا��7ا��ت ا���*�د�� ب���Nإ#`   -د
   .104، ص �B.7 ��ب`    ��uن ا�;��ي، &�%��ت #"! ا���م ا��و��� ،-)2(
  .187 ص�B.7 ��ب` ، ��ء،����ي، ا�L�ات ����دة ا�;����ت �� ��uن ا�;   -)3(
���� �7#�ن، ا�ص�ل ا����� �%����Oت ا��و���،    -)4( aیaب`&*� ا���� B.7�  .561ص  ،  
)5(-         7Aww�%� �ww��Lدار ا��، Twwو���d�wwو��� ا����ww�Oت ا��و��Jww& �ww أ&����wwN و ا��MwwLء ا��P�wwx ب���ز&�ت�wwN ، ا��ww�*G ا ،�ww��� Xن�wwی [wwا���� �ww*&  

   .256ص  ،2009وا���زیB ،&��ن ، 
  .105 ص�B.7 ��ب`، ��uن ا�;��ي، &�%��ت #"! ا���م ا��و���،   -)6(

��ل ،#�fww أآ�ww ا?د&�wwء أ��wwم        - (*)�Hwwا� �ww� ة�wwا���� �ww��� ww4�ة اww� Jرآ��Awwا�� �wwI�;%*ء ا��MwwLم ا��ww� .7wwت ���آ�ww� �ww*�� ا�;�ww�د ا�*%;�J�ww�I أ
 و ب��w ا�&��wل ذات ا��wGبB ا���7Hwي و أن هw^[ ا�&��wل تIAw' إن��Nآ7w�G@ �wا          ا�����I أن  هqdء  ا�;��د �w^ن*��w�&? Jا�NW ب��Hw�uب ا��w"nل      

���� &*� ا�J�#7 زی�ان ، ا��B.7 ا���ب` ، ص  7Oأن ، �  .�L%�454ن�ن ا��و��  ا?ن��ن
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ة المشاركة في  وبذلك تلتزم الدول)1(.ستعمال السلطة من قبل سلطات الدولة المضيفةإساءة إ

 )2(.القوات بممارسة سلطاتها القضائية عند إرتكاب جريمة أو مخالفة و إتخاذ التدابير المناسبة

 فإنه ينبغي التمييز بين التصرفات التي حدثت أثناء المهمة ة     أما بالنسبة للحصانات المدني

  .سميةالرسمية لقوات السالم الدولية وتلك التي وقعت خارج إطار المهمة الر

ختصاص محاكم الدولة المضيفة وال  يخضع أفراد القوة الدولية إلى إففي الحالة األولى ال -

 ينص على عدم 34 األولى في سيناء في المادة  فنظام قوات السالم الدولية)3(.يمكن مالحقتهم

ة، وقبل همتهم الرسميملقضايا المتعلقة بخضوع أفراد قوات السالم الدولية للقضاء المدني بسبب ا

 الكونغولية والقبرصية على ينتبين منظمة األمم المتحدة والحكومتفاقيات المبرمة ذلك أكدت اإل

 فقد سويت إدعاءات األعمال الرسمية بالنسبة لقوات األمم المتحدة في قبرص و )4(.هذه القاعدة

يضات عن لتعو باالخاصة) المطالبات((*)قوات الطوارئ الدولية بواسطة لجنة اإلستدعاءات 

األضرار الحاصلة كالوفاة أو أضرار جسدية أو مادية أو غيرها وتنظر هذه اللجنة في كل طلب 

  (5). يتم تقديمه من قبل المتضررين

ختصاص محاكم الدولة المضيفة بعد توفر عدد من الضمانات  أما في الحالة الثانية فينعقد إ-

محاكمها اإلمكانية الكافية ألفراد هذه القوات بأن تمنح سلطات الدولة المضيفة و   )6(.اإلجرائية

 ولإلشارة فإنه في كل األحوال يعتبر قائد القوات هو من يقرر ما إذا كانت للدفاع عن حقوقهم ، 

  .القضية ذات صلة بالمهمات الرسمية أم ال

تخلى  المتحدة  أن يهل يستطيع األمين العام لمنظمة األمم:  الذي يطرح      ولكن يبقى السؤال 

  ؟ زات الممنوحة للقوات الدوليةامتيعن الحصانات واإل

متيازات األمم المتحدة يستطيع األمين انات وإبحص من اإلتفاقية الخاصة 20     بموجب المادة 

للعام للمنظمة أن يرفع الحصانات الممنوحة إلى الموظف الدولي في الحاالت التي تمنع فيها 

ان رفع الحصانات ال يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنظمة الحصانات سير العدالة، أو إذا ك

                                                 
  .�146%�� #�اد، ا��B.7 ا���ب`، ص   -)1(
)2(- ���� Xا���ب`، ص  ،  &*� ا����] ی�ن B.7257ا��.  
  .188 ص�B.7 ��ب` ،  ���ء،� �� �;����تي، ا�L�ات ����دة ا��uن ا�;��   -)3(
  .�146%�� #�اد، ا��B.7 ا���ب`، ص   -)4(
 (*)-   Jوی�� �"�Mا��و�� ا�� ���I# Sت��� ���J ا���م �%����O ا��و��� أ#�ه�� و ا���ن�ت�IA%� ه^[ ا�;�� ت�i�t &�دة �M& J�یJ ورX�W ی��J ا

����I ا���ل ا��و��� ب��ء &%h%n T أ#� ا����f ب�ت"�ق ا�7G��J  ویI�ن  X�Wر Sی��� Bا�7اب Jت��� T%& ا?ت"�ق ���# �ب���ب� رX�W ا�%;�� ، و�
� �*�' ت�"�^ه� ،أن7O ا�� �"�Mت ا��و�� ا���G%� Tات و آ^�] إ��L%� ا���م �W�Lا� Tه^[ ا�%;�� إ� J& درة�H7ارات ا�Lوت*%� ا� ، J��7G:       �*& 

���� Xا���ب`، ص ،ا����] ی�ن B.7248 ا��.   
(5)

 - ���� Xا���ب`، ص  ،  &*�  ا����] ی�ن B.7248ا��.   
  .188 ص�B.7 ��ب` ،  ���ء،� �� �;����ت��uن ا�;��ي، ا�L�ات ����دة ا   -)6(
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رتكب فيها سائق األمين العام لمنظمة األمم المتحدة  ا التي Ranolloالدولية، فمثال قضية 

انات القضائية بخالف  تذرع السائق بالحصرفض القاضي األمريكيمخالفة سير بسبب السرعة 

و تم رفع الحصانة عن اة الخارجية األمريكية مانة العامة لألمم المتحدة ووزروجهتي نظر األ

  )1(.السائق

 يستطيع التخلي عن ويرى األستاذ غسان الجندي أن األمين العام لألمم المتحدة ال     

تفاقيات الخاصة بالوضع ة إلى أفراد قوات السالم الدولية ألن اإلمتيازات الممنوحالحصانات واإل

خفيف الطابع المطلق للحصانات ظمة ال تشير إلى تالقانوني لهذه القوات والقواعد المن

  )2(.متيازات الممنوحة إلى القوات الدوليةواإل

 يتمتعون باإلعفاء من الضرائب      فإن أفراد قوات السالم الدولية       متيازاتباإل  يتعلق   أما فيما      

 و  ركةمتحدة أو من إحدى الدول المـشا      ت من األمم ال   ى ما يحصلون عليه من أجور و مكافأ       عل

 جميع الضرائب المباشـرة األخـرى       كما يعفون من  . على أي دخل يحصلون عليه من الخارج      

ستثناء الضرائب المفروضة على ما يتمتعون به من خدمات و من جميع رسـوم و ضـرائب            بإ

  )3(.التسجيل

 لى ما يـستوردونه    ع يتمتع أفراد قوات السالم الدولية باإلعفاء من الرسوم الجمركية        كذلك       

و يخضعون للقوانين و األنظمة التي تحكم الجمارك و ، ستالمهم عملهم من أمتعة شخصية عند إ

 التي ال يقتضيها وجودهم     ك فيما يتعلق بممتلكاتهم الشخصية     و ذل  لد المضيف النقد األجنبي في الب   

دة  المتحة بين منظمة األمم وقد نصت اإلتفاقية المبرم)4(.ضمن عملية األمم المتحدة لصيانة السلم

  )5(.تفاقية من اإل28 و27 و26ازات في المواد متيو الحكومة المصرية على هذه اإل

 العملية تستفيد مـن حـصانة       متيازات و الحصانات الخاصة بالقوة ذاتها كهيئة فإن            أما اإل 

للعملية  مكاتب العملية و الوثائق وأرشيفها يتمتعون بالحصانة و تمتد إلى المكاتب الثانوية ،التنفيذ

فاقيـة   فمـثال  اإلت    )6(.و األموال و الدخول معفية من الضرائب المباشرة و الحقوق الجمركيـة           

  :المبرمة بين الحكومة اللبنانية و منظمة األمم المتحدة نصت على

                                                 
  .106 ص�B.7 ��ب`، ��uن ا�;��ي، &�%��ت #"! ا���م ا��و���،   -)1(
)2(-    ،B.7ا�� X"106 صن.  

(3)- �  .10 ، ص �B.7 ��ب`  ،45��J ا���م  ا����ي &J أ&��ل ا�����O ، ا��ورة   ت7Lی7 ا
  .10  ن"X ا��B.7 ، ص  -(4)
���� �7#�ن ،ا�ص�ل ا����� �%����Oت ا��و��� ،  -(5) aیaب`  &*� ا���� B.7�  .562 ، ص 

(6) -  Mutoy Mubiala , A la recherche du droit applicable aux opérations des Nations Unies sur le terrain , 
AFDI , Vol XLIII  , 1997,p 175. 



 - 76 - 

 اإلعفاء القضائي فيما يتعلق باألموال و الممتلكات إال إذا ما تنازلت المنظمة صراحة عن هذا -

  .اإلعفاء

  .نة أماكن إقامة القوات حصا-

 أمـا   علـى اإلسـتيراد أو التـصدير       شرة ومن الحقوق الجمركية    اإلعفاء من الضرائب المبا    -

  )1(.الضرائب غير المباشرة فيجب دفعها

تفاق حول مركز القوات عام لألمم المتحدة بإعداد نموذج إ قام األمين ال1990ومنذ سنة      

متيازات وحصانات دة في إتفاقية إل تلك الوارن مبادئ مث يتضم)2(.الخاص بعمليات حفظ السالم

  .األمم المتحدة والممارسات السارية على عمليات حفظ السالم التي تضطلع بها األمم المتحدة

  وومع تزايد دور موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها في عمليات حفظ السالم     

من القرن العشرين بادرت بعض الدول إلى تبني فكرة إبرام بناء السالم منذ مطلع العقد األخير 

 دورتها التاسعة واألربعين معاهدة تعني بحمايتهم، وأصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في

 حيث )3(،تفاقية بشأن سالمة موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بهاقرار أعتمدت بموجبه إ

متيازات الممنوحة إلى قوات السالم ابعة إلى أن الحصانات واإل الرادتهاتشير اإلتفاقية في م

 لكن مع ضرورة إتخاذ )4(،تفاق في هذا الخصوصولية يجب التفاوض حولها في إطار إالد

من طرف كل دولة للتعاون مع منظمة األمم المتحدة والدول األطراف األخرى لحماية التدابير

  .قوات السالم الدولية

  :قية األحكام العامة التاليةتفاإلوتضمنت هذه ا

تخاذ فقت على نشر قوات السالم الدولية داخل حدودها إيجب على الدول األعضاء التي وا /1

 ومحاكمة جميع المسؤولين )5(.عتداءات تجاه هذه القواتراءات القانونية الرادعة ضد أية إاإلج

  .األمم المتحدة لحفظ السلمعنف التي ترتكب ضد جميع أفراد عمليات لعتداءات وأعمال اعن اإل

وضع إشارة أو عالمات مميزة على مركباتهم وسفنهم  على أفراد قوات السالم الدولية ينبغي /2

  )6(.إلثبات هويتها بأنها قوات سالم دولية ما لم يقرر األمين العام لألمم المتحدة خالف ذلك

                                                 
  .�144%�� #�اد، ا��B.7 ا���ب` ، ص    -(1)

(2) -  Evelyne Lagrange, op.cit , p63. 
)3(-  ��&7 ،Xق ا?ن��ن، ت�ن�L�� ���@' إ�T ا��Lن�ن ا��و�� ا?ن��ن�، ا�G*�� ا���ن��، ا����N ا��7ب ،����a51، ص1997 ا�.  

(4) -  Claude Emanuelli , op.cit, p864. 
�� ا�����ة وا��7اد ا��7ت*J�G ب�Nإ  �J 7ا���دة    -)5(�� ا"l�� .ت"���4 #��ی� 
�� ا�����ة وا��إ  �J 8ا���دة    -)6(�� ا"l�� .7اد ا��7ت*J�G ب�Nت"���4 #��ی� 
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ة ينبغي معاملتهم لدولة المضيففي ا سر أفراد من قوات السالم الدوليةحتجاز أو أفي حالة إ /3

  )1(.1949 تفاقيات جنيفلقة بحقوق اإلنسان ووفقا لمبادئ إوفقا للمعايير الدولية المتع

العناصر العسكرية من عمليات حفظ على غرار ين ببنودها يمبينت اإلتفاقية األشخاص المح /4

فادهم في مهمات من قبل  والخبراء الذين يتم إيناآلخرين م الدولية والموظفين الدولييالسال

ري فيها ن بشكل رسمي في منطقة تجصصة والموجوديمنظمة األمم المتحدة والوكاالت المتخ

تفاق مع ن بناء على إير الحكومية الموجوديعملية حفظ السالم وعناصر المنظمات اإلنسانية غ

  )2(. حفظ السالماألمين العام لمنظمة األمم المتحدة أو وكالة متخصصة وذلك لدعم تنفيذ عملية

    تطبيق القانون الدولي اإلنساني على قوات السالم الدولية: المطلب الثاني

نطباق القانون الدولي اإلنساني علـى      متحدة سنوات عديدة في اإلعتراف با      ال ترددت األمم       

 و قد أثارت لذلك حججا قانونية و سياسية و عملية لرفض تطبيـق هـذا                (*) .قوات حفظ السالم  

  .لقانون كما هوا

 المتحدة ليست طرفا في إتفاقيات جنيف و أنه لم يرد في هذه              األمم :فعلى الصعيد القانوني    -  

 معـايير    كمـا أن بعـض     )3(.ظمات الدولية ن التصديق عليها من جانب المن     اإلتفاقيات نص بشأ  

قها مثل القواعد   تفاقيات ال يجوز أن تنطبق على منظمة األمم المتحدة أو ال يجوز لها أن تطب              اإل

المتعلقـة بقمـع    كـذلك القواعـد     ) تفاقية الرابعة  من اإل  78  إلى 27المواد  (حتالل   باإل المتعلقة

تفاقيات جنيف األربـع و      المشتركة بين إ   146 و   129 و   50 و   49 المواد(نتهاكات الخطيرة   اإل

ت السالم الدوليـة    كما أن تطبيق القانون اإلنساني على قوا       )4(. من البروتوكول األول   85المادة  

متيازات لتـصبح   وضوعي الذي يتمتع بالحصانات و اإل      دورها المحايد و الم     يعني أنها ستخرج  

  )5(.طرفا يمكن مهاجمته

نه ال يمكن تشبيه وضع األمم المتحدة  بوضـع أي طـرف فـي                فإ :وعلى الجانب السياسي   -

نـضمام   طلب إ  يف، كما أن  تفاقيات جن  بالمعنى المقصود في إ    النزاع أو بوضع  أية قوى أخرى      

 محاولة الحصول على إعالن عـام       األمم المتحدة إلى معاهدات القانون الدولي اإلنساني أو حتى        

                                                 
�� ا�����ة وا��7ادإ�J   9ا���دة    -)1(�� ا"l�� .�J ب�N ا��7ت*Gت"���4 #��ی� 
 .109صا��B.7 ا���ب`، ��uن ا�;��ي،    -)2(

�ن�N ت*�)7 ���N ا��7ا �*4� �L�Jw& �M أن ب���wت ا��7اq �w*4 ی��%w�ن                - (*) �ب���ت ا��7ا4*� ���| ����� ب����t تG*�` ا��Lن�ن ا��و�� ا?ن��ن
  . ا���ح
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ن قابلية تطبيق القانون الدولي اإلنساني على قوات األمم المتحدة لحفظ السالم يحتمل أن يثير        بشأ

 .نقاشا حول البروتوكولين

تفاقيات جنيف على األمم  تطبق بعض نصوص إتصور أننه ال يفإ: أما على الصعيد العملي -

 )1(.المتحدة و بوجه خاص العقاب الجنائي على مخالفتها

و قد أكدت منظمة األمم المتحدة مرارا على أنها غير ملزمة بمعاهدات القـانون الـدولي                     

لنظم الخاصة ا و هو ما يستشف من )2(.تفاقياتها تحترم فقط مبادئ و روح هذه اإل  اإلنساني و أن  

 ، التي تـضمنت بنـدا     ) و الكونغو و قبرص     في الشرق األوسط   (بالعمليات األولى لحفظ السالم   

  )3(.تفاقيات التي تنطبق على الموظفين العسكريينن مراعاة مبادئ و روح اإلبشأ

ي لتزامها بالقانون الدولي اإلنـسان  المتحدة بشأن إو من الوثائق التي يستند إليها موقف األمم          

  :ما يلي

 1978 ماي 24في  Brian   Urquhart يركهات إيان ابر المذكرة اإليضاحية التي أرسلها -1

 و كذا المذكرة التي أرسلها رئيس قادة قوات األمم المتحدة           المتحدة   إلى قادة القوات التابعة لألمم    

 على هـذه     هذه المذكرة أنه يتعين    ، حيث أوضحت   1978 أكتوبر   30إلى قادة هذه القوات في      

لتزام بمبادىء و روح قواعد القانون الدولي        اإل ستخدام أسلحتها وفقا لتفويضات و عليها     القوات إ 

 سواء بالنسبة   1977تفاقيات جنيف و البروتوكولين المكملين لها سنة        في إ اإلنساني التي وردت    

  )4(.للنزاعات المسلحة الدولية أو غير ذات الطابع الدولي

 إلى رئيس اللجنـة     1978 أكتوبر   23هها األمين العام كورت فالدهايم في        الرسالة التي وج   -2

 :    و التي أكـد فيهـا أن  1978فريل  أ 10 ردا على رسالته المؤرخة في       الدولية للصليب األحمر  

ها في مضمار عمليات األمم     يجب عند الضرورة تطبيق    ... مبادئ القانون الدولي اإلنساني   " ... 

  ".  المتحدة

لممثلين الدائمين   إلى ا  1978 أكتوبر   23لة التي وجهها األمين العام لألمم المتحدة في          الرسا -3

نه يجـب   ورد في هذه الرسالة أ    شتركت في قوة األمم المتحدة في لبنان، و قد          للحكومات التي أ  

تفاقيات جنيف   في إ  تطبيق مبادئ و روح قواعد القانون الدولي اإلنساني كما ورد على األخص           

                                                 
 .91ا��B.7 ا���ب`، ص ، �7Iن ری�   أ-)1(
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 و لهذا يتعين على الدول المشاركة في هذه القـوات أن            1977 و بروتوكوالتها سنة     1949سنة  

  )1(.تسهر على إلمام قواتها بالقواعد اإلنسانية

و مما سبق يتضح لنا أن األمم المتحدة كانت تلتزم بأحكام القانون الدولي اإلنـساني فـي                      

ات التي أصدرها األمـين العـام لألمـم     و هذا ما تؤكده التعليم 1990على سنة   الفترة السابقة   

  )2(.المتحدة

تفاقيات القانون  و روح إلتزام بمبادئ اإل1991 المتحدة منذ سنة و قد أدرجت منظمة األمم      

وحدات حفظ السالم برعاية     مع الدول حين تزويدها ب     تفاقيات التي أبرمتها   في اإل  الدولي اإلنساني 

 و  حترام مبـادئ   قوات السالم الدولية بإ    لتزامقيات بندا يؤكد إ    المتحدة و تتضمن هذه اإلتفا     األمم

تفاقيـة   و البروتوكـولين الالحقـين و إ       تفاقيات جنيف األربعـة   هي إ وقيات الدولية   تفاروح اإل 

دول فـي الهـاي سـنة    ـ التي تبناها مؤتمر حكومات ال)3(.سكو لحماية الممتلكات الثقافية   ياليون

1954.)4(  

  قدمتها اللجنة الخاصـة المعنيـة        ألمم المتحدة لحفظ السالم    لعمليات ا        وفي دراسة شاملة  

 طلبت من األمين العام أن يدرج في اإلتفاقيـات          1993عمليات حفظ السالم خالل دورتها عام       ب

التي تبرم مع الدول التي تقدم وحدات عسكرية بندا تكفل بموجبه هذه الدول أن يكـون أفـراد                  

ات األمم المتحدة لحفظ السالم على دراية كاملة بمبـادئ وقواعـد            وحداتها التي تخدم في عملي    

وذلك لكي  اإلنساني ومقاصد الميثاق ومبادئه،   القانون الدولي ذي العالقة والسيما القانون الدولي        

  )5(.لية القانونية عن تصرفاته الضارةيتحمل الفرد العامل في هذه القوات المسؤو

ن حماية موظفي األمم المتحدة و األفـراد        فاقية الخاصة بشأ   من اإلت  20    و قد تضمنت المادة     

ليس في هـذه اإلتفاقيـة مـا    «  : نهبها نصا بشأن القانون الدولي االنساني  تقول أ المرتبطين  

ية هؤالء الموظفين و األفراد في      مسؤولبأو  .... نطباق القانون اإلنساني الدولي        أن إ    -أ: يمس

نطباق القانون الدولي اإلنساني على القوات التابعة لألمم        ن ثم فان إ   و م » ...إحترام هذا القانون    

 المتحـدة تحمـل      هذا إلى قبـول األمـم       أدى   و قد  عليه صريحا تماما،  المتحدة قد جاء النص     

 للقـانون الـدولي     حترام القوات الدولية الخاضـعة إلشـرافها      المسؤولية عن اإللتزام بفرض إ    
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تـسمت أحيانـا    لعديد مـن اإلنتقـادات ألن صـيغتها ا        ت ا ة أثار تفاقيإال أن هذه اإل   .  اإلنساني

، فمن  ايما بينه فجزئيا  لقانون الدولي اإلنساني متناقضة     تفاقية و ا  و تبدو العالقة بين اإل    .بالغموض

جهة يعترف القانون اإلنساني بحق المقاتلين بالمشاركة في القتال و حصولهم على معاملة أسرى    

يهم، و في موازاة هذه الحقوق الممنوحة للمقاتلين فإنهم يـصبحون           الحرب حين إلقاء القبض عل    

 إلـزام الـدول األعـضاء    1994مبر  ديس9رض معاهدة   أما غ  )1(. شرعية للهجوم عليهم   اأهداف

عله جريمة تعاقـب عليهـا القـوانين        جريم كل هجوم ضد عناصر قوات السالم الدولية و          بتج

  )2(.الداخلية

المتعلقة بقوات حفظ شن الهجمات على األفراد و الممتلكات قة فإن     ولكن مع التطورات الالح

يجابية في  مشاركة  إاألفراد العاملين في مجال حفظ السالم الذين ليست لديهم أية  السالم و قتل

 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب، حيث 8القتال تعتبر بموجب المادة 

  :  حرب التعني جرائم  «: ة على أنالثتها الث في فقر8نصت المادة 

تعمد شن هجمات ضد موظفين، مستخدمين، أو منشآت أو مواد أو وحـدات أو مركبـات                 -3

لسالم عمال بميثاق األمـم المتحـدة        اإلنسانية أو حفظ ا      مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة     

 بموجـب قـانون النزاعـات         المدنية يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو المواقع         امادامو

  .»... المسلحة 

         بعنـوان  1999 أوت   6ي لألمين العام فـي      أصدرت األمم المتحدة الكتاب الدور        على هذا   

  : و الذي تضمن ما يلي)3(،" حترام قوات األمم المتحدة للقانون الدولي اإلنسانيإ "

تي تخضع لقيادة األمم المتحدة و تتم تحت يطبق هذا الكتاب الدوري فقط على العمليات ال - 

  .إشرافها و كذلك على الوحدات الوطنية المشاركة في مثل هذه القوات

ن القواعد و المبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني األولى من هذا الكتاب فإو طبقا للمادة  - 

 تدور في نطاق نزاع مسلح تطبق على قوات األمم المتحدة عندما تشارك فعليا في المعارك التي

 بعملية حفظ السالم دولي أو داخلي، أو عندما يتعلق األمر بتدخل الغرض منه فرض السالم أو

 )4(.جل الدفاع عن النفسسمح فيها إستخدام القوة من أ

                                                 
  .118ص ا��B.7 ا���ب`، ��uن ا�;��ي،    -)1(
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شريعاتهم و يذكر الكتاب الدوري بأن أصحاب القبعات الزرقاء يظلون ملتزمين بمقتضى ت    

  )1(.مواثيق القانون الدولي اإلنساني التي تلتزم بها الدول التي ينتمون إليهاحترام الوطنية بإ

نتهاك القانون الدولي اإلنـساني تـتم        الكتاب على أنه في حالة إ      منالرابعة  و نصت المادة        

 ذكـرت بالمبـدأ األساسـي       الخامسة   أما المادة     .مالحقة الموظف العسكري أمام محاكم بالده     

و نصت المواد الـسابعة  . نتقامية اإل بين العسكريين و المدنيين و حظر األعمالالخاص بالتمييز 

رة لألسرى و النساء و األطفال و الجرحى و المرضى و           امنة و التاسعة على الحماية المقر     و الث 

  .التعامل معهم بأسلوب إنساني دون تمييز

 غة إدارية أصدره األمين    ذا صب   الكتاب الدوري يعتبر نصا    نأو يبقى من الناحية القانونية           

 و يتضمن توصيات و تعليمات للقوات التي         المتحدة عتباره الرئيس األعلى لموظفي األمم    العام بإ 

  )2(.تخضع لقيادة األمم المتحدة و إشرافها، و ليس لهذه التوجيهات مع ذلك قوة إلزامية

لي اإلنساني من جانب القـوات       ويمكن لقوات حفظ السالم المساهمة في إحترام القانون الدو       

المسلحة ألطراف النزاع من خالل إعداد تقاريرعن إنتهاكات القانون الـدولي االنـساني فـي               

المناطق التي تنتشر فيها قوات حفظ السالم ، وباإلمكان إرسال هذه التقـارير إلـى األطـراف                 

  )3(.بحق المسؤولين عنهاناسبة المعنية ومجلس األمن لكي تتوقف اإلنتهاكات وتتخذ العقوبات الم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1) - Paolo Benvenuti , Le respect du droit  international humanitaire par les forces des Nations Unies: la 
circulaire du Secrétaire général , RGDIP, N°02, 2001, p 362 . 
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  األول  للفصل جزئية خالصة

 تناولنا في هذا الفصل النظام القانوني لعمليات حفظ السالم من خالل الوقوف على أساسها       

تعد مسألة تحديد الطبيعة القانونية لعمليات حفظ السالم القانوني و مبادئها ومكوناتها  ، حيث 

فقد  .ارة للجدل في الفقه الدولي لعدم شمول ميثاق األمم المتحدة عليهاور إثر األمالدولية من أكث

أحدثت عمليات حفظ السالم التي يقررها مجلس األمن تطورا جذريا للدور الذي يقوم به في 

مجال حفظ السلم و األمن الدوليين، فهناك من الفقهاء من أسندها الى الفصل السادس و البعض 

ها يتوسط بطبيعتها بين أعمال فريق منهم أن إنشاءسابع، في حين يرى آلخر إلى الفصل الا

 الذي 29ند إلى نص المادة ت بعض الفقهاء أنها تسيرىالقمع و تدابير الحل السلمي في حين 

  .يعطي حق إنشاء أجهزة فرعية للقيام بمهامه

لك بين الفقهاء جدل كذلسالم الدولية فهو مثار للأما سلطة الجمعية العامة في إنشاء قوات ا     

سلطة في مجال حفظ السلم و ل في إطار ما خولها الميثاق من فهناك من يرى أن سلطتها تدخ

 للجمعية العامة ا فرعيا تابعاجهازخر أنها تعتبر ذهب رأي آ، و في المقابل ياألمن الدوليين 

  .تحاد من أجل السالم قرار اإلند إلىتخر إلى أنها تس في حين أرجعها فريق ا22مادة ستنادا للإ

  : ثالثة مبادئ أساسية هيل عمليات حفظ السالم خضع و ت   

ـ  والحياد و مبدأ عدم اللجـوء إلـى ا          المعنية  األطراف   موافقة   ـ    ـستخ دفاع ـدام القـوة إال لل

المكـون  : كما تتحدد مكونات عمليات حفظ السالم في ثالث فئات أساسـية هـي               ،   رعيـالش

  .ي و الشرطة المدنية المدني و المكون العسكر

ويتولى مجلس األمن في العادة إنشاء عمليات حفظ السالم بموجب قرار يتخذه يحدد فيه      

ام لألمم المتحدة من طرف  عملها ومدتها ويكلف األمين العنطاقمهمة العملية ونوعها وحجمها و

العريضة التي ل قوات السالم الدولية وتوجيهها وإدارتها في ضوء الخطوط يشكالمجلس بت

  .يضعها مجلس األمن

 ثم يليه قائد القوات  المتحدة من األمين العام لمنظمة األممتشكل نظام القيادة لهذه القوات وي     

الوحدات المشاركة في قوات السالم  الذين يملكون صالحية إتخاذ إجراءات الدولية وأخيرا قادة 

  . التي أرسلتهملقوانين العسكرية للدولا يخضعون إلى ية على أفراد القوات الذينتأديب
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ظمة مختلفة، حيث توجد عمليات تمول ويتم تمويل عمليات حفظ السالم من خالل ثالثة أن     

نما توجد منظمة بي العادية للفي الميزانيةمدرجة ا لنظام الحصص اإللزامية وأخرى ال تزال وفق

عية للمنظمات والشركات وحتى رعات والمساهمات الطوعمليات أخرى تمول من خالل التب

  .األشخاص

زات الواردة في إتفاقية حصانات ابالحصانات واإلمتي السالم الدولية وتتمتع قوات     

و اإلتفاقات المبرمة بين منظمة األمم المتحدة و  1946 سنةلمتيازات منظمة األمم المتحدة وإ

 منظمة األمم المتحدة واألفراد تفاقية حماية موظفيإضافة إلى إ ،الدول المعنية بالعمليات

  .1994المرتبطين بها لسنة 

أما فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي اإلنساني على قوات األمم المتحدة لحفظ السالم فإن     

نطباق القانون الدولي اإلنساني على هذه األممية ترددت سنوات عديدة في اإلعتراف بإالمنظمة 

 وبذلك فإن . تطبيق مبادئ وروح قواعد هذا القانونبقابلية سابق  في الإعترافها القوات بعد 

مثل إسهاما في تشجيع يدعم تطبيق القانون الدولي اإلنساني على قواتها تعهد األمم المتحدة ب

ك كافة الدول المشاركة في قوات حفظ السالم والدولة التي تجري العملية في أراضيها وكذل

  .ام هذا القانونحترأطراف النزاع على تطبيق وإ
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  مدى فاعليتها تطور عمليات حفظ السالم و:  الفصل الثاني

ير جوهري، فأثناء الحرب      مرت عمليات حفظ السالم على مدار العقود الستة الماضية بتغ

بعض المهام مثل الرقابة على وقف إطالق النار، والتوسط بين أطراف بضطلعت الباردة ا

، وقد تطورت المناطق الفاصلة في ما يشار إليه بمهام حفظ السالم التقليديةالنزاع وحماية 

تسع نطاقها فأصبحت ذات طبيعة معقدة ومتزايدة في التكلفة ومهام عديدة عمليات حفظ السالم وا

  . السالم م وفرضلتشمل  عمليات بناء السال

 ومدى  تطورهاج إلى دراسةحتاود العديد من العمليات المنتشرة ي     ومما ال شك فيه أن وج

 حفظ السالم من ماذا حققت عمليات و وماهي الصعوبات و المشكالت التي تواجهها ؟ ،فعاليتها 

  ؟ ت من أجلها ؟ وما هي مكامن الفشل األهداف التي أنشئ

  :     ولهذا قسمنا  هذا الفصل إلى ثالث مباحث 

الم، أما في المبحث الثاني سنتطرق فيه نتناول في األول تطور عمليات األمم المتحدة لحفظ الس

إلى التطور الكيفي للعمليات، أما في المبحث الثالث العقبات والصعوبات التي تواجه عمليات 

  .ها على تحقيق المهام المكلفة بها ومدى قدرتحفظ السالم

  تطور عمليات حفظ السالم: المبحث األول

مليات خالل تزايد حجم و إنتشار  هذه الع     شهدت عمليات حفظ السالم تطورات كبيرة من 

  : ويمكن أن نقسم هذه العمليات إلى جيلينبمعدل غير مسبوق ،

كانت فيه قوات حفظ  السالم الدولية تقوم بالتدخل لوقف إطالق النار ومنع تفاقم : األول  -

  .النزاعات بين األطراف

ف محايد بين أصبحت هذه العمليات ال يقتصر دورها على مجرد وضع طر: الثاني -

  .طرفين متحاربين وإنما توسعت أهدافها وأساليبها

  :وهذا ما سنبينه من خالل المطلبين التاليين

المطلب األول نتطرق فيه إلى الجيل األول من عمليات حفظ السالم الدولية، ونتعرف على 

  .الجيل الثاني من هذه العمليات في المطلب الثاني

  "الجيل األول " م أثناء الحرب الباردة عمليات حفظ السال: المطلب األول

    تعود بدايات عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم إلى بداية الحرب الباردة حيث كانت تهدف 

في األساس إلى الفصل بين المتنازعين و السعي إلى إدارة النزاع منعا لتفاقمه أكثر منها وسيلة 
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دة خالل فترة الحرب الباردة بإثنتي  عشر عملية  وقامت األمم المتح)1(،فة لتسوية النزاعهاد

  :لحفظ السلم وذلك على النحو التالي

   UNTSO هيئة مراقبة الهدنة :أوال

، فقد دعا مجلس 1948دأت هذه العملية أثناء الحرب العربية اإلسرائيلية األولى عام ـ     ب

العسكرية وإعالن هدنة  إلى وقف العمليات 1948 جويلية 15 في 45األمن بموجب قراره رقم 

 عدد من المراقبين   UNTSO بين األطراف المتحاربة، وشكل لإلشراف على الهدنة

 بمقتضى نتائج إتفاقيات الهدنة األربعة بين إسرائيل 1949وتغيرت مهام الهيئة في . العسكريين

وليتها ، وأصبحت مسؤ)مصر، األردن، لبنان، وسوريا(والدول العربية األربعة المجاورة لها 

   )2(.الرئيسية مساعدة األطراف في مراقبتها لتطبيق ومراعاة اإلتفاقيات

، هيئة مراقبة الهدنة أنشأت عمليتين لمراقبة وقف إطالق النار في 1967وخالل حرب     

 في عملية مماثلة أنشأت في جنوب 1972الجانب اإلسرائيلي السوري ومنطقة القناة ، في سنة

، وفي مرتفعات 1973نتشرت فيما بعد في سيناء م المتحدة لحفظ السالم اقوات األملبنان  أين 

 لمساعدة القوة المؤقتة نضمت هيئة الهدنة  أين ا1978 وجنوب لبنان 1974سنة الجوالن 

  )3(.الدولية

    وقد تباين حجم المراقبين العسكريين من مرحلة إلى أخرى تباينا شديدا، فقد وصل هذا 

، وما تزال هذه ) فرد 40 ( 1954وإلى أدناه عام )  فرد 572 ( 1948م الحجم إلى أقصاه عا

 )4(.العملية مستمرة حتى اآلن

  UNMOGIP مجموعة المراقبين العسكرية في الهند وباكستان :ثانيا

 يتضمن إنشاء لجنة األمم المتحدة 1948 جانفي 20 في  39تخذ مجلس األمن القرار رقم      ا

لهند وباكستان حول إقليم كشمير  من أجل التحقيق وحل الخالف، وفي من ثالثة  أعضاء من ا

تخذ مجلس توسيع لجنة األمم المتحدة وا قرر ال47 وعن طريق قراره رقم 1948 أفريل 21

  الذي إطالق النار بين الهند وباكستان إستعمال المراقبين من أجل وقفتدابير مختلفة تتضمن 

                                                 
199���� @%�' ا����T، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)1(.  
��I*� ا�7Aوق ا��و���، ا��Lه7ة،    -)2( ،�4� &*� ا���ل، ا�����O ا��و��( ����  .326، ص J�#2002 ن����،

(3) -  United Nations , UN Peacekeeping , Department of Public Information , New York  ,1994 , p 04. 
  .326، ص � &*� ا���ل، ا��B.7 ا���ب`�4 )����#�J ن����،   -)4(
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كريين وصلت المنطقة في ول مجموعة من المراقبين العس وأ1949 جانفي 01أصبح نافذا في 

  )  1(. جانفي24

المجموعة بمرور الوقت مع تطور الوضع في المنطقة والتي أدت إلى  وقد تغيرت مهام هذه        

وكانت هذه المجموعة  . 1971 ثم في عام 1965إندالع الحرب مرتين بين الهند وباكستان في 

الق النار عند يها الموقف لكنها كانت دائما تدور حول مراقبة وقف إطمكلفة بالمهام التي يقتض

تفاق عليها، وما تزال مجموعة األمم المتحدة للمراقبة العسكرية في الهند الخطوط التي تم اإل

  )2(.غم من عدم قيامها بأي نشاط واسعوباكستان قائمة حتى اليوم بالر

وكان )  فردا102 (1965جموعة ذروته عام  الم     وقد وصل عدد األفراد المشاركين في هذه

  )3(. فردا فقط39 حوالي 1994ديسمبر  31 – 30العدد في 

   І UNEFقوات الطوارئ الدولية األولى  :ثالثا

، وكانت مهمتها 1000ت هذه القوات بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم      أنشئ

ة منطقة إلنجليزية والفرنسية واإلسرائيلية، وإقامتتمثل في اإلشراف على إنسحاب القوات ا

 حيث جرى توزيعها كلية في األراضي المصرية بموافقة )4(.عازلة بين مصر وإسرائيل

الحكومة المصرية وقامت بدوريات على خطوط الهدنة بين مصر وإسرائيل والحدود الدولية إلى 

  )5(.ثيراضطربت كة ، وحققت هدوءا نسبيا في منطقة اجنوب قطاع غز

 فردا، وصل هذا العدد إلى النصف تقريبا 6073 حوالي 1957    وبلغ عدد القوات في فيفري 

  )6(.1967ا سحبت هذه القوات في جوان عندم

  UNOGIL مجموعة األمم المتحدة للمراقبة في لبنان :رابعا

ي كلفت    والت1958     بطلب من لبنان أنشأت مجموعة األمم المتحدة للمراقبة في جوان 

والتزويد باألسلحة أو أية أدوات عبر الحدود اللبنانية، شاركت  )*(بضمان عدم وجود  األشخاص 

                                                 
(1) -  United Nations ,op.cit,p 06. 
(2) - Virginia Page Fortno ,Interstate Peacekeeping:Causal Mechanisms and Empirical Effects , World 
Politics , Vol 56, N° 04, July 2004,p 507.  

  .327، ص � )�4� &*� ا���ل، ا��B.7 ا���ب`���،#�J ن����   -)3(
  .22ن�ه� �nس ا��;�، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)4(
  .n100%�| أ#�� �%��، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)5(
  .152&*� ا( ا�)�'، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)6(
  . وا���ری�ا����ص7 ا��#�وی� &hL ��4م ا��#�ة ا��7Hی�  -)* (
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 فردا وأنخفض العدد 591 وبدأت بحوالي  )1(د العسكريين في مجموعة المراقبة،األفراب دولة 21

  )2(. عند إنسحابها375إلى 

   ONUC عملية األمم المتحدة في الكونغو :خامسا

كل عمليات حفظ السالم في عملية األمم المتحدة في الكونغو هي عملية مختلفة عن       

وقد كانت العملية إستجابة لطلب الحكومة الكونغولية للمساعدة في حفظ النظام ) 3(،المنطقة

والقانون بعد إندالع اإلضطرابات  في أعقاب التدخل البلجيكي، وقد كلفت  قوة األمم المتحدة 

 لمساعدة الحكومة في تشكيل قوة بوليس 1960 جويلية 14 الصادر في 143 رقم بموجب القرار

ثم تطورت إلى ) 4(، البلجيكية وحفظ النظام والقانونوطنية بعد اإلشراف على رحيل القوات

ستمرت هذه نع الحرب األهلية، وا ومليمية واإلستقالل السياسي للبالدالمحافظة على السالمة اإلق

 )5(.1964 إلى جوان 1960ة ة من جويليالعملي

 أهم عمليات حفظ السالم التي قامت بها األمم المتحدة أثناء الحرب  و    وكانت من أخطر

لع به األمم المتحدة في ظل غياب الباردة وعكست حساسية وصعوبة الدور الذي يمكن أن تضط

   )6(.ي المنصوص عليها في الميثاقليات األمن الجماعأ

 3000ابها إلى أكثر قليال من  فرد وأنخفض عند إنسح20000لعملية حوالي     وبلغ حجم هذه ا

  )7(.فرد

   UNSF قوات أمن  األمم المتحدة في إيريان الغربية :سادسا

     تعتبر هذه العملية من أنجح عمليات األمم المتحدة، فقد أنشأت قوة األمن التابعة لألمم 

 إذ قامت األمم )8(،ة المبرمة بين أندونيسيا وهولنداالمتحدة في إيريان الغربية بموجب اإلتفاقي

المتحدة بإدارة اإلقليم قبل تسليمه إلى أندونيسيا وقد باشرت قوات األمم المتحدة السلطات 

                                                 
(1) -    Andrzej Sitkowski , Peacekeeping Myth and Reality, First published , Praeger Security International, 
London , 2006, p 55. 

  .152 ا�)�'، ا��B.7 ا���ب`، ص ا( &*�   -)2(
  

(3) - Paul  Diehl , op. cit, p 45. 
  .328، ص ��ل، ا��B.7 ا���ب`� )�4� &*� ا����#�J ن����،   -)4(

(5) - John  Terence O’Neill , Nicholas Rees, op. cit , p 46. 
4� &*� ا���ل، ا��J�#B.7 ن����،   -)6(�( ����  .328، ص  ا���ب`
  .152&*� ا( ا�)�'، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)7(
)8(-   B.7ا�� X"152، ص ن.  
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والصالحيات كلها بما فيها إجراء اإلستفتاء ، وقد شكلت السلطة المؤقتة بقرار من الجمعية 

   )1(.1963 وأنهت  مهمتها في عام 1962 ديسمبر 21 في 1752/17العامة لألمم المتحدة  رقم 

ـ   1576بلغ حجم القوة اإلجمالية لهذه القوة             ومة بـأفراد مـدنيين محليـين     ـ عسكريا مدع

  )     2(.اويودوليين، أما تكاليف العملية فقد تقاسمتها الحكومتان األندونيسية والهولندية بالتس

    UNYOM بعثة األمم المتحدة في اليمن :سابعا

 لمراقبة 1964متدت إلى سبتمبر  وا1963دولية في اليمن في جويلية      بدأت بعثة المراقبة ال

 مراقبا عسكريا تحملت 25إتفاقية فض اإلشتباك بين مصر والسعودية في اليمن، فقد شارك فيها 

  )3(.اويالسعودية ومصر تكاليفها  بالتس

  UNFICYPقبرص  قوات األمم المتحدة لحفظ السالم في :ثامنا

 للمساعدة دون تفاقم العنف 1964     أنشأت قوات األمم المتحدة لحفظ السالم في قبرص سنة 

 والمساعدة في حفظ النظام والقانون والعمل على )4(تين اليونانية والتركية في قبرص،بين الجالي

ام به بعض القبارصة  بعد اإلنقالب الذي ق1974 جويلية 15إال أنه في ) 5(.عودة األحوال العادية

اليونانيين والذي أطاح بحكومة مكاريوس رأت تركيا أن اإلنقالب يهدد مصالح جاليتها التركية 

  .1974 جويلية 20في قبرص وتدخلت عسكريا في قبرص في 

 مفاوضات لس األمن بدأت بريطانيا وقبرص وتركياـ    وتأسيسا على الدعوى التي وجهها مج

 فيها قوات  الطوارئ تنتشرمنة بمحاذاة الشريط التركي طق آاـاء منـتمخضت على إنش

وقد ) 6(.إلنتشار في المناطق المحددة لها بدأت القوات الدولية با1974الدولية، وإبتداء من أوت 

  .و تأمين المساعدات اإلنسانية عند الضرورة كلفت هذه القوات بمراقبة وقف إطالق النار

 UNIPOMاقبة بين الهند وباكستان  بعثة األمم المتحدة للمر:تاسعا

ستار لمراقبة  في الهور وأمبر1965باكستان سنة ت بعثة المراقبة الدولية بين الهند و    أنشئ

وقف إطالق النار على الحدود وإنسحاب القوات إلى مواقعها السابقة عند إندالع القتال، وضمت 

  )7(.اقبا عسكريا مر96

                                                 
�� ا����J و�@7ی #�J ن����    -)1(�� ا��7Aw ،  ص  ــwـ �7وت، دون ��ــwـ ض7ورات ا?ص�ح ب�� نiH 74ن، �7آa درا��ت ا��#�ة ا��7ب��w، ب : �ة، ا

131.  
(2) - ONU , 50 ans de Maintien de la paix 1948 -1998 ,op.cit,p 52. 

)3(-   ،'�(�  .152ا��B.7 ا���ب`، ص &*� ا( ا
  

(4) -  Alex Bellamy, Paul Williams , Start Griffin,op.cit,p106. 
(5) -  United Nations,op.cit,p 08. 

  .35، ص ��ب`ا��B.7 ا���uن ا�;��ي،    -)6(
  .152&*� ا( ا�)�'، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)7(
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   UNEF IIانية  الدولية الثئ قوات الطوار:عاشرا

 بين العرب 1973ت في سيناء بعد حرب أكتوبر وات الطوارئ الدولية الثانية أنشئ     ق

، فمهمة 1973 أكتوبر 22وإسرائيل لوقف إطالق النار والعودة إلى الحالة التي كانت عليها في 

والي وبدأت هذه القوات بح) 1(.ت المصرية واإلسرائيليةقوات الطوارئ هي الفصل بين القوا

  . جندي4000 إلى 1979 وأنخفض عددها عند إنسحابها في جويلية 1974 جندي عام 7000

   UNDOF قوات األمم المتحدة لمراقبة الفصل بين القوات في الجوالن :حدى عشرإ

 350     شكلت قوات األمم المتحدة لمراقبة فض اإلشتباك وفقا لقرار مجلس األمن رقم 

 توقيع إتفاقية فض إشتباك القوات السورية واإلسرائيلية في  إثر1974 ماي 31الصادر في 

جنيف و التي كلفت  بمهمة إستالم األراضي التي تخليها القوات اإلسرائيلية وفقا إلتفاقية فض 

اإلشتباك، وتسليم أراضي إلى القوات السورية  وإنشاء مناطق عازلة والحفاظ على وقف إطالق 

   )2(.ث المناطق العازلة وتحديد القواتإلشتباك من حيالنار واإلشراف على إتفاق فض ا

 فرد، أما قواتها وفقا آلخر إحصاء في 1500    ويبلغ حجم القوات المصرح بها حوالي 

  )3 (. فردا1031 فكانت 1994ديسمبر 

    UNIFIL قوات األمم المتحدة في لبنان :ثنا عشرإ

 1978 مارس 29درين في ا الص426و  425       شكلت وفقا لقراري مجلس األمن رقمي

على إثر االجتياح اإلسرائيلي لجنوب لبنان، وتمثلت مهمة هذه القوة في التثبت الفوري من وقف 

ية  اللبنانةستعادة الحكوم القوات اإلسرائيلية والتأكد من إإطالق النار واإلشراف على إنسحاب

من  520 فردا يساعدها 5280ه القوة ويبلغ عدد هذ )4(.السلم واألمن الدوليينستعادة لسلطتها وإ

  )5(.الموظفين الدوليين والمحليين

  :ويتضح مما سبق  ما يلي 

 تمثلت المهام التقليدية لقوات األمم المتحدة لحفظ السالم في فترة الحرب الباردة أساسا في -1

ك أن اإلشراف على تنفيذ قرارات وقف إطالق النار والفصل بين المتحاربين لكن ليس معنى ذل

                                                 
(1) - Trevor Findlay,op.cit,p100. 

  .n105%�| أ#�� ��%�، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)2(
  .330، ص  ا��B.7 ا���ب`� )�4� &*� ا���ل،���#�J ن����،   -)3(
  .133، ص �B.7 ��ب`ا�، Jو�@7ی#�J ن����    -)4(
)5(-   '�(�  .152، ا��B.7 ا���ب` ، ص &*� ا( ا
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هذه القوات لم تقم بمهام أخرى، فقد قامت بمهام تقديم المعونة اإلنسانية في قبرص  بشكل 

  ) 1(.تخابات  في إقليم إيريان الغربيةن وبمهام اإلدارة واإلشراف على اإلعارض

  . إن جميع عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم تمت في دول العالم الثالث-2

ت، فبينما لم يتجاوز حجم بعضها عشرات األفراد فإن عدد األفراد  تباين حجم هذه العمليا-3

  .ا شخص20.000المشاركين في بعضها األخر قد وصل إلى حوالي 

  تباين نتائج هذه العمليات، فبينما فشل بعضها فشال ذريعا ألن قدرة منظمة  األمم المتحدة  -4

 من الصعب على مجلس األمن أن على إدارة عمليات حفظ السالم كانت في تناقص مستمر ألنه

للواليات المتحدة  في صراع مسلح نتيجة شدة اإلستقطاب الدولي و اإلنحياز السافر  ايتخذ قرار

فإن بعضها األخر قد تعثر في أداء مهمته ) 2(مسك اإلتحاد السوفياتي بحلفائه،إلى جانب حلفائها وت

  .بينما نجح بعضها الثالث في أداء مهمته نجاحا كامال

ت سوى عدة أشهر فإن بعضها األخر  في الوقت الذي لم تستمر فيه بعض هذه العمليا-5

 ويتعلق هذا النوع األخير (*)  حتى األن،1948ستمر بعضها الثالث منذ استغرقت عدة سنوات وا

 Protracted  Social الصراعات اإلجتماعية الممتدة بأزمات يطلق عليها من العمليات 

Conflicts 3(.صراع العربي اإلسرائيلي أو الصراع الهندي الباكستاني مثل ال(  

  "الجيل الثاني " عمليات حفظ السالم بعد الحرب الباردة : المطلب الثاني

يرات أن التغ إال 1990الحرب الباردة أعتبرت منتهية رسميا في مطلع  أن     على الرغم من 

ت تمثل البداية الحقيقية لتغير حالة الصراع التي لحقت بالسياسة السوفياتية منذ منتصف الثمانينا

وبذلك دخل العالم . الدولى بين المعسكرين، وهي التي مهدت إلى إنتهاء الحرب الباردة فيما بعد

 بأشكاله المختلفة وزاد )4(ظمة األممية في مجال حفظ السالم،مرحلة أخرى تنامى فيها دور المن

وأساليبها إلى حد كبير بالنسبة للعمليات التقليدية الطلب على أدوارها حيث تم توسيع أهدافها 

 عملية جديدة لحفظ السالم 13فقد نظمت األمم المتحدة ) 5(.جرت خالل العقود الثالثة األولىالتي 

ضطلعت به المنظمة في السنين الثالثة و ، وهو مساويا لما ا1992 وحتى سنة  1988منذ سنة 

                                                 
  .140، ص  ، ا��B.7 ��ب`و�@7یJ�#J ن����    -)1(
  .44، ص ��uن ا�;��ي، ا��B.7 ا���ب`   -)2(

�7ا4*� ا��Nن�   - (*) �Zه� '�� UNTSO �*4ا��7ا �&��;��� ا�����ة ��"! ا���م  UNMOGIP ا���7Iی� �� ا���N وب�آ���ن ، �،4�ات ا
� 4*7ص �UNFICYP  نq�;ا� ��� ا�����ة ��7ا4*� ا�"H' ب�J ا�L�ات ���� ا�����ة �� �*��ن UNDOF،4�ات ا� .  UNIFIL،و4�ة ا

        .  331، ص� )�4� &*� ا���ل، ا��B.7 ا���ب`���#�J ن����،   -)3(
)4(-   h��n �أب J�# 7یو�@J ا���ب`، ص B.7120، ا��.  
�� ا�����ة �J ا��7ب ا�*�ردة إ�T ا���Oم ا������ ا�;�ی�، ت7.�� ت7ان7��ریX ب   -)5(��i�G �7ج، ا���I*� ا�������، دون ب%� ن7A، دون : ، ا

  .���136 ا��7A، ص 
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 عملية لحفظ السالم منذ سنة 51صلت تلك العمليات إلى  و2009، وحتى نهاية األربعين السابقة

1988.  

     والواقع أنه مع إتساع هذه العمليات وتنوعها أصبحت عمليات حفظ السالم التي تقوم بها 

األمم المتحدة تشكل منظومة من األنشطة، فإذا ما نظرنا إلى الصورة الكلية التي تشكلها هذه 

 ألف شخص يخضعون 100 من  لجيش يصل تعداده إلى أكثرالعمليات فسوف نجد أمامنا صورة

  )1(.ةألوامر األمين العام لألمم المتحدة موجود في قارات أوروبا وأسيا وإفريقيا وأمريكا الالتيني

     فعمليات الجيل الثاني لم تعد تهدف لتثبت وضع بإنتظار الوصول إلى حل سياسي بل 

 غايتها تتمثل في إستخدام تسوية سياسية شاملة  ال يتجزأ من هذا الحل ، إناأصبحت جزء

ومقبولة من طرف األطراف المعنية، وهذه العمليات تتضمن بعثات ذات طابع متنوع، مراقبة 

المساعدة في إزالة األلغام، تنظيم اإلنتخابات سريح المقاتلين ، وقف إطالق النار، تأمين ت

  )2(.عمليات عنصرا مدنياتضمن هذه التومراقبة حسن سيرها، وعالوة على ذلك 

 ألننا ال 2009 د إنتهاء الحرب الباردة حتى نهاية    وفيما يلي قائمة بعمليات حفظ السالم بع

الجدول    أنظر:( نستطيع أن نقوم بدراسة تفصيلية لكل العمليات التي قامت بها األمم المتحدة 

   ).02رقم   

  2009-1988قائمة بعمليات حفظ السالم من  : 02الجدول رقم 

  
  نهاية العملية  بداية العملية  اسم العملية  

1  �UNGOMAP وب�آ���ن�� ا�����ة �%���&� ا�����ة �� أ��pن���ن ب��� ا ��رس  1988 ��ي     1990  

2  �&��;� J7ی� ب�Iوا��7اقإی7ان ا��7ا4*� ا���   UNIMOG                        "7ي  1988 أوت��1991   

3   ���� ��ةا���ب��� ا� `W�Lا�� �HL�� q�pأن Tو��UNAVEM                  ا  I 
    

     �  1991.�ان   1989.�ن"
  

4  ��*���� ا�����ة �%���&�ة �� ا�"�7ة اqن�����L ن��1990��رس   1989أ�7ی'                     UNTAG �7ی` ا  

� أنq�p ا���ن��  5� `W�Lا�� �HL�� ا�����ة ���  1995��"7ي   1991.�ان           UNAVEM II                 ب��� ا

6  TG��ا� �I7ی��� ا�����ة �� أ��7ا4*� ا �&��;�                        ONUCA  7*���1989ن   �  1992.�ن"

�� ا�����ة ��7ا4*� ا���ود ا��7ا��4 ا�I�ی���   7� UNIKOM                   ب��� ا
  

  2003أآ��ب7   1991أ�7ی' 

�� ا�����ة ����"��ء �� ا�7�Hاء ا�7pب��   8�MINURSO ب��� ا                       
  

��زا�| .�ری�  1991أ�7ی'   

                                                 
  .451، ص � )�4� &*� ا���ل، ا��B.7 ا���ب`���#�J ن����،   -)1(
   .24ن�ه� �nس ا��;�، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)2(
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9    q�pأن �� �HL�%� ا�����ة ا���ن�� ���  UNAVEM II                        ب��� ا
  

  1995��"7ي  1991.�ان 

�� ا�����ة �%�7ا4*� �� ا��%"�دور  10�  ONUSAL                                  ب��� ا
  

  1995أ�7ی'  1991.�ی%�� 

�� ا�����ة  ا�����Nی� �� آ�*�دی�   11�UNAMICب��� ا 1992��رس  1991أآ��ب7                                     

�� ا�����ة �%���ی�   12�  1995دی��*7   1992��"7ي  UNPROFOR                              ) ی���u���( 4�ة ا

� آ�*�دی� 13� ��4dا�����ة ا�� ����1993*��*7  1992��رس                                        �G%� UNTAC ا  

��ل  14�Hا� �� Tو���� ا�����ة ا�1993��رس   1992أ�7ی'   UNOSOM I                               &�%�� ا  

��ز  15 ��� ا�����ة ���&�%�� ا`�*                                           ONUMOZ  7*1994دی��*7  1992دی��  

��ل  16�Hا� ��� ا�����ة ا���ن�� ��1995��رس   1992��رس   UNOSOM II                               &�%�� ا  

�� ا�����ة ��7ا4*� ا���ود ب�J أو��uا وروان�ا  17�  �1994*��*7  1993.�ان                UNOMUR &�%�� ا

�� ا�����ة �%�7ا4*� �� .�ر.��   18�  2009.�ان  1993أوت   UNOMIG                                    ب��� ا

�� ا�����ة �%�7ا4*� �� ��*�7ی�  19�  UNOMIL                                        7*��*�1993  7*��*�1997 ب��� ا

�� ا�����ة �� ه  20�  1996.�ان  UNMIH  7*��*�1993                                                   �ی��   ب��� ا

�� ا�����ة �� روان�ب��� ا  21�1996��رس  1993أآ��بUNAMIR  7                                                  ا  

�� ا�����ة �� �G4ع أوزو  22��7ا4*� ا �&��;� UNASOG                             ي��  1994.�ان   1994

�� ا�����ة �� ���I.�nن  23�2000��ي  1994دی��*UNMOT                                      7 ب��� �7ا4*� ا  

24   q�pأن �� `W�Lا�� �HL�� ا�����ة ا������ ���  1997 .�ان   1995��"7ي  UNAVEM III              ب��� ا

�� ا�  25�� آ7وات��&�%�� ا� �Lة ?&�دة ا������ UNCRO                                  ي��1995  �  1996.�ن"

��Lون��   26 �� �W�4�ر ا��Aا�����ة ��ن� ���  1999��"7ي   1995��رس                      UNPREDEP 4�ات ا

27  [�7Nا�*���� وا� ��� ا�����ة ��  2002دی��*7   1995دی��*UNMIBH                                    7 ب��� ا

28           ���7�w� ،�w;��47، ب7انAwن�� ا����w� �w� ����Lن�qا�����ة ا ��� UNTAESإدارة ا
    )آ7وات��  ( ا�7pب�� 

�  1998.�ن"�   1996.�ن"

�� ا�����ة �� ب7ی"�آ�  29�  2002دی��*7   1996.�ن"�   UNMOP                                       ب��� �7ا4*� ا

30   ��� ا�����ة �%�&� �� ه�ی��  1997.�ی%��   1996.�ی%��   UNSMIH                                          ب��� ا

31   qات����u �� `W�Lا�� �HL�� ا�����ة ���1997��ي  1997.�ن"�  MINUGUA                      ب��� ا  

32   ��� ا�����ة ��  MONUA                                        أنq�p  ب���  �7ا4*� ا
  

  1999��"7ي   1997.�ان

33    �� ه�ی�� ��4dا�����ة ا�� ���  1997دی��*7   1997أوت  UNTMIH                                       ب��� ا

34  �� ه�ی�� ��� ا�����ة �%*���X ا���ن�2000��رس   1997دی��*MIPONUH                            7 ب��� ا  

�� ا�����ة �� آ7وات��  35z� ا���ب��  ��;��&� د&� ا�*���X ا���ن          UNPSG  �  1998أآ��ب7   1998.�ن"

36  TG��ا� ��L7ی�ری� إ�N�. ��� ا�����ة ��  2000��"7ي  1998أ�7ی'                        MINURCA ب��� ا

�� ا��   37�  1999أآ��ب7   1998.�ی%��   UNOMSIL                                 ���ة �� ��7ا���نب��� �7ا4*� ا

� آ�����   38� ����Lا�����ة  ��دارة ا?ن� �����زا�| .�ری�  1999.�ان  UNMIK                           ب��� ا  

�� ا�����ة �� �7�wا���ن   39�                                 UNAMSIL ب��� �7ا4*� ا
  

  1999أآ��ب7 
  

  2005دی��*7

40  ��47Aت���ر ا� �� ����Lا�����ة ا?ن� ���2002��ي   1999أآ��بUNTAE 7                              إدارة ا  

41   ��n7اLا��ی� �pن�Iری� ا��N�. ��� ا�����ة ��1999ن����MONUC  7                    ب��� ا ��زا�| .�ری�   



 - 93 - 

�� ا�����ة �� إ��ب�� وإی7ی��7ی�  42�  2008.�ی%��  2000.�ی%��  UNMEE                                       ب��� ا

43  ��47Aت���ر ا� ��� ا�����ة �%�&� ��2005��ي   2002��ي   UNMISET                  ب��� �7ا4*� ا  

�� ا�����ة �� ��*�7ی�   44���زا�| .�ری�  UNMIL  7*��*�2003                                                    ب��� ا  

�� ا�����ة �� آ�ت دی"�ار   45�  UNOCI                                            &�%�� ا
  

��زا�| .�ری�  2004أ�7ی'   

46    ��� ا�����ة ا������ ب�?��7Lار �� ه�ی����زا�| .�ری�  2004.�ان                      MINUSTAHب��� ا  

�� ا�����ة �� ب�رن�ي  47�                                                   ONUB &�%�� ا
   

  2006دی��*7   2004.�ان 

�� ا�����ة �� ا���دان   48���زا�| .�ری�  2005��رس   UNMIS                                                  ب��� ا  

49  ��47Aت���ر ا� ��  �%��Iا�����ة ا��� �����زا�| .�ری�  2006أوت                               UNMIT ب��� ا  

� دار�w�ر    50w� �L7ی�ت��د ا?�� J�;Nا���%�� ا� UNAMID                               
   

��زا�| .�ری�   2007.�ی%��  

�� ا�����ة �� .�N�ری� إ���47 ا  51���زا�| .�ری�  TG��� MINURCAT              7*��*�2007 و ت�Aدب��� ا  

  

  http://www.un.org/en/peacekeeping/list.shtml:    المصدر 

    وكعالمة على أهمية هذه العمليات، وكتقدير لجهود األمم المتحدة في تلك المناطق منحت 

الفعال في التمهيد للمفاوضات   نظير دورها 1988قوات حفظ السالم جائزة نوبل للسالم عام 

 )1(.ع العالمالسلمية الحقيقية في أكثر من بقعة من بقا

  :     ولقد تميزت هذه العمليات بعدة سمات يمكن إجمالها فيما يلي

 شـملت   (*) إمتداد هذه العمليات بشكل موسع إلى عدد كبير  من دول العالم، ففي إفريقيا                – 01

بيـق والـصومال   يبيا وجنوب إفريقيـا وأنغـوال وموزم      يا ونام كال من جيبوتي وإريتريا وإثيوب    

و كينيا وروندا والسودان، كما       بورندي والسينغال وتشاد وليبيريا والصحراء الغربية ونيجيريا و      

تخذت صورا متعددة في بعض دولهـا علـى         يات حفظ السالم في أسيا وتطورت وا      تنوعت عمل 

، وقد أضيف إلى هذه العمليات نوع جديد أطلـق          نمط ما حدث في أفغانستان وكمبوديا والكويت      

  )2(.قوة الحماية الدولية في البوسنةعليه 

                                                 
(1) -  Emel Osmançavusoglu , Challenges to United Nations Peacekeeping Operations in the Post Cold  War  
Era , Journal of  International Affairs , Volume IV , N°4 , December 1999/February 2000 , p 03.  
http://www.sam.gov/tr/perceptions/Volume4/December1999-February2000/cavusoglu.pdf.     

�                أ   - (*)w� ]7w7یLت �w� م��wا���م ا����&� ���%��ت #"! ا� J�����7 .�ان� ا J�� 7ي  5)�رw"�� 2005       !w"�� ة�wا���� �w���w أرب�wع w4�ات ا� أن 
� إ�7ی�ww�L 45000ا���wwم و&�wwده� ww� �ww.7د ت��اww�  .أنwwOـ   �ww%;�7 ه�ری�ww| ری�ww~ ،و آ�ن�ww�ل ر��7wwت ، ت��wwی�ت .�ی�wwة �7Gو#ww"�� �ww! ا���wwم ، 
   .58 ،ص2004.�ان /، ��ي 1ا��BW�4 ، ا���د 

� ا���یf، ا?���Iری�،    -)2(���7آ�، ا��h�I ا�;�����N، ا����4ت ا��و��� ب�J ا������ وا 7Hن ����  .286، ص 2006
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 الدول المتنازعة أو لتنفيذ عمليات حفظ السالم هو رضا أنه وإن كان األساس القانوني – 02

الدولة التي تعاني من الصراع داخل أراضيها، إال أنه في بعض الحاالت يقف هذا الشرط سدا 

ون تحقيقها لغاياتها ودون قيامها بعملها بالصورة المرجوة، وذلك في حالة إنهيار النظام منيعا د

وسلطة الدولة  األمر الذي يترتب عليه إستحالة الحصول على هذه الموافقة ، إذ أن مهمة هذه 

  )1(.يها على غرار ما حدث في الصومالالعمليات هي إعادة سلطة الدولة وإسترجاع النظام ف

ار من المألوف أن تشارك كافة دول العالم في هذه العمليات بعد أن كان محظورا على  ص– 03

وأصبحت ) 2(غربية ذلك مثل ألمانيا واليابان،أعضاء مجلس األمن الدائمين وبعض الدول ال

مشاركتها دليل على إستعدادها لتحمل مسؤولياتها كدول دائمة العضوية في مجلس األمن في 

  )3(.ضوية مجلس األمناعدة عحالة توسع ق

 تضاعف عدد األفراد المشاركين في عمليات األمم المتحدة مرات عدة في مرحلة ما بعد                – 04

إنتهاء الحرب الباردة مقارنة بمرحلة الحرب الباردة نفسها ،  فقد كان الحد األقصى لقوات األمم                

فعلى سبيل المثـال  ) 4(.  فردالمتحدة المشاركة في العمليات الميدانية كلها ال يتجاوز عشرة أالف       

 إلـى   31/01/1988 فـي    9750رتفع عدد األفراد العسكريين العاملين في هذه القوات مـن           ا

 إلـى   35، وأفراد الشرطة من     16/12/1994 في   73393 ثم إلى    31/01/1992 في   11495

 إلـى   1516، والموظفون المدنيون الذين تم إستخدامهم في هذه العمليات مـن            2130 إلى   155

 هذا أن عدد العاملين في قوات حفظ السالم تـضاعف            على التوالي، ومعنى   2260 إلى   2206

 وقد بلغ عدد األفراد     )5(. مرات خالل أقل من ثالث سنوات بعد إنتهاء حرب الخليج            10حوالي  

 جـوان   30 إلى غاية    122745المشاركين في عمليات حفظ السالم التي تنفذها األمم المتحدة          

2010.)6(  

ت بعد التسعينيات من القرن مم المتحدة لحفظ السالم التي أنشئ  وبالنظر  إلى عمليات  األ   

الماضي و ما أستتبع ذلك من تطور في مهامها فإنه يمكن مالحظة تغير جوهري كيفي في 

 .ما سنتطرق إليه في المبحث الثانياألدوار التي تقوم بها األمم المتحدة  وهو 
                                                 

  .287ا��B.7 ا���ب`، ص    -)1(
  .155&*� ا( ا�)�'، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)2(
  .141 ص ،ا��B.7 ��ب`، J@7یو� #�J ن����   -)3(
)4(-    X"نB.7140، ص  ا��.  
)5(-    J�#أh��n �ا���ب`، ص ی و�@7ب B.7ا�� ،J124.  

(6) - United Nations, Current Peacekeeping Operations , Department of  Public Information, 30 June 2010, 
p02, DPI /2166/REV.81 . 
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/bnote010101.pdf 
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  ور الكيفي لعمليات حفظ السالمالتط: المبحث الثاني  

     تعرضت عمليات حفظ السالم بعد إنتهاء الحرب الباردة إلى حدوث تغيير جوهري في 

أدوارها، فقد كانت محال لتطور كيفي فأصبحت ال تقوم فقط بدور الوظائف التقليدية التي عهد 

 مسؤوليات عديدة عكست بها إلى القوات المشاركة في عمليات حفظ السالم و إنما كلفت بمهام و

  .التوجهات الجديدة للمنظمة األممية خالل مرحلة ما بعد إنتهاء الحرب الباردة

     و كانت الوثيقة األهم المعبرة عن هذا التوجه تقرير األمين العام لألمم المتحـدة بطـرس                

مـة   على طلب من ق بناء 1992الذي قدمه في جوان     " م  خطة السال " بطرس غالي المعنون بـ     

  )1(.1992مجلس األمن في جانفي من سنة 

     و ينطلق الدكتور بطرس غالي في رؤيته من أن دور األمم المتحدة يبدأ قبل إندالع األزمة

ندلعت ليحاول معها إحتواءها و منع إنتشارها و من ثم حلها، و للوقاية منها و يتحرك معها إذا ا

  :ظ السالم  جملة من النقاط الهامة أبرزهاكانت خطة األمين العام قد تضمنت إلى جانب حف

  . الدبلوماسية الوقائية-

  .السالم  تعزيز و تقوية-

  . فرض  السالم-

  :الثالثة التالية   و عليه سنحاول التعرض لهذه المكونات من خالل المطالب 

  .المالسالم، و الثالث لفرض الس نخصص األول للدبلوماسية الوقائية، و الثاني لتعزيز و تقوية

  الدبلوماسية الوقائية : المطلب األول

 و لى منع نشوء منازعات بين األطراف     يعرفها الدكتور بطرس غالي بأنها العمل الرامي إ

منع تصاعد المنازعات القائمة و تحولها إلى صراعات و وقف إنتشار هذه الصراعات عند 

  )2(.وقوعها

ائية  تهدف إلى الحيلولة دون نشوب النزاعات و     من هذا التعريف نجد أن الدبلوماسية الوق

ذلك بالعمل على إجتناب مسبباتها و الحد منها، و العمل على تخفيف التوتر عند حدوث النزاع 

  .و تفادي تفاقمه إلى صراع و منع إمتداده إلى أطراف أخرى

                                                 
)1(-    ���u 7سG7س بGا���م و#"! ا��%�، ب Bوص�  ��W�4�ا� ������J ،  ، ا��ب%���;%X ا Tم إ��Lا���م ا�� J���ا������ ا��و���،  ت7Lی7 ا

  .318، ص 1992، أآ��ب7 110ا���د 
)2(-    X"ص ن ، B.7320ا��.  
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 العمليات  إلى األمم المتحدة إال بعد إندالع تلجأكومات الـففي السابق كانت الح       

العسكرية، لكن السجل في هذا الشأن لم يكن جيدا، و مع مبدأ الدبلوماسية الوقائية يتعين على 

 حتى تكون المنظمة أكثر )1(منظمة األمم المتحدة التعرف على مكامن األزمات قبل تطورها،

غالبا في فعالية من خالل التدخل في النزاعات المحتملة الوقوع ألن المنع أفضل من المعالجة 

  )2(.كل األحوال

     و أشارت أجندة السالم إلى جملة من األليات التي تعتمدها الدبلوماسية الوقائية في سبيل 

  :تحقيق أهدافها من بينها

  إجراءات أو تدابير الثقة: أوال

     إبداء حسن النوايا و بناء الثقة عامالن أساسيان في تقليل إستخدام العنف كوسـيلة لحـسم                

اع بين الدول، فهناك العديد من اإلجراءات المتاحة للحكومات التي تتوفر لديها الرغبة الجادة النز

في إتباعها فتبادل البعثات العسكرية بصفة منتظمة، و إنشاء مراكز إقليميـة لتقليـل مخـاطر                

لحد من النزاعات و تبادل المعلومات و إنشاء أليات لمراقبة تطبيق اإلتفاقيات اإلقليمية الخاصة با

و قد أتاحت األمم المتحدة للعديد من المنظمات اإلقليمية فرصة التفا كر معهـا              . إنتشار السالح 

حول أي من اإلجراءات يمكن أن تتخذ على المستوى اإلقليمي للتقليل من إحتمـاالت إنفجـار                

  )3(.األزمات و إندالع النزاعات و معالجتها

  اإلنذار المبكر: ثانيا

 بطرس غالي تطوير  قدرات و إمكانات األمم المتحدة و إنتشار مكاتبها و     أقترح الدكتور

خبراتها في كافة أنحاء العالم لتطوير شبكة من أجهزة رصد و تحليل المعلومات المتاحة في كل 

  )4(.مجال للتنبؤ بالمخاطر المحتملة و إتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمواجهتها

 وسائل اإلنذار المبكر تعتبر بمثابة شرط أساسي لنجاح دور راء على أن توفرتفقت األ    و قد ا

األمم المتحدة في حفظ السالم ألنه يوفر لها المعلومات الالزمة التي تمكنها من توقع صراعات 

  )5(.مستقبلية و محاولة منع نشوبها

                                                 
  .��u56ن ا�;��ي، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)1(

(2) 
-  AJR Groom , UN Peacekeeping From Hammarskjöld to Brahimi and Beyond , Studia Diplomatica , 

Vol 57 , N° 01, 2004, p 152.   
)3(-     ����� ا�"7wI و ا�             أw� ت�w&اaا�� �w� ،ر�w"pء    #�� &*� ا�aw;ا� ،�w7ب�pا� �wول���ر��� &%�w ا��aا&�wت ون�wOم ا?نw^ار ا��*7wI        : اw� �w��L�، دار 

��  .304، ص 2003 ا�;aا7W،  ،ه�
    .419 ص ،ا��B.7 ��ب`#�J ن����،   -)4(
  .57، ص ا��B.7 ا���ب`��uن ا�;��ي،   -)5(
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     و لقد انشأ األمين العام لألمم المتحدة األسبق بيريز دي كويار مكتب للبحوث و جمع

 لكن األمين )1(.المعلومات إلى جانب السكرتارية ليمثل بالنسبة للمنظمة مهمة ألية اإلنذار المبكر

 هذا المكتب و تم توزيع إختصاصاته بين إدارتي الشؤون لغىالمتحدة بطرس غالي أالعام لألمم 

  )2(.السياسية و اإلنسانية

  اللجوء إلى مناطق منزوعة السالح: ثالثا

 على كال  إطار حل األزمة أو تسوية الصراعإلجراء يلجأ إليه تقليديا في    و كان هذا ا

 أو على جانب واحد منها في حالة طلب أحد األطراف كشكل من أشكال الجانبين من الحدود

  )3(.العمل الوقائي

  النشر الوقائي للقوات: رابعا

 األهلية و نزاعات     عادة ما يتم نشر قوات حفظ السالم عقب حدوث اإلضطرابات و الحروب

و  .الحدود الشيء الذي يجعلها ذات نفع قليل مقارنة بما لو أنها وضعت قبل إندالع النزاع أصال

 و ذلك )4(قترح بطرس غالي إرسال قوات حفظ السالم عند ظهور المعالم األولى للنزاع،لهذا ا

كانت األزمة وطنية، و  على طلب الحكومة أو من جميع األطراف المعنيين أو بموافقتهم إذا بناء

في المنازعات بين الدول يمكن أن يحصل بموافقة األطراف المعنية، و ذلك بعد أن يوصي 

  )5(.األمين العام لدى مجلس األمن بإرسال قوة وقائية و نشرها في إقليمي الدولتين

 في خ األمم المتحدةـكرة اإلنتشار الوقائي تطبيقا ناجحا ألول مرة في تاريـ     وعرفت ف

 اإلنتشار الوقائي لقوات حفظ السالم في 1992 ديسمبر 11الواقع ، فمجلس األمن قرر في 

 فرد من قوات األمم المتحدة في يوغسالفيا السابقة 700بالسماح بإرسال  )6(مقدونيا،

FORPRONU،ليشمل دول البلقان كافة )7( قبل أن يمتد النزاع إلى ما وراءها . 

  تقوية السالم تعزيز و : المطلب الثاني

ـ              بناء "      وفقا لتقرير األمين العام لألمم المتحدة في الباب السادس من أجندة السالم المعنون ب

فإنه يتعين على األمم المتحدة إتخاذ مجموعة من اإلجراءات و الترتيبات للحيلولة دون             " السالم  

                                                 
  . 57  ا��B.7 ا���ب`، ص  -)1(
)2(-    ����� ا�"7I و ا����ر�� ا�7pب��، ا�;aء #�� &*� ا�p"�ر، �� ا��aا&�ت أ����� : ا���ن�I7 ا���uو ����Iا�� ��W�4�ا� �Oا�� ��  ،، دار ه�

 ،7Wاa;56، ص 2004 ا� .    
  .J�#420 ن����، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)3(
)4(-    ����7M@�  .136 آ7ام، ا��B.7 ا���ب`، ص ا
)5(-    ����� &%� ا��aا&�ت ون�Oم ا?ن^ار ا��*7I: ا�ولا�;aء   و ا����ر�� ا�7pب��،#�� &*� ا�p"�ر، �� ا��aا&�ت �� ا�"7Iأ� ���L� B.7� ،

  .307ص ،��ب`
  .ا�7ابB  ، ا��%�` 795  ا�7Lار ر�4  -)6(

(7) -  Céline Hiscock  -Lageot ,op.cit,p113. 
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الجئين ، إصـالح هياكـل      تجدد الصراع كنزع سالح األطراف ، مراقبة اإلنتخابات و إعادة ال          

الدولة  و مؤسساتها ، نزع  األلغام ، دفع الجهود لحماية حقوق اإلنسان ، إصـالح و تعزيـز                    

  )1(.و غير الرسمية للمشاركة السياسيةالمؤسسات الحكومية و دعم العمليات الرسمية 

سالم و هو     و قد تطورت عمليات حفظ السالم المشار إليها سابقا لتتضمن عناصر من بناء ال

  :ما سنتطرق إليه  في النقاط األتية 

  نزع سالح األطراف المتحاربة: أوال

نزع سالح األطراف المتحاربـة     ب      قامت األمم المتحدة من خالل قوات حفظ السالم الدولية          

 الـصادر   797في الكثير من العمليات ، فمثال في  الموزمبيق بموجب قرار مجلس األمن رقم               

 سهلت عملية األمم المتحدة في هذه الدولة تسريح المقاتلين و نزع السالح             1992 ديسمبر 16في  

  ) 2(. مقاتل كيما يعودوا إلى حياتهم العادية800.000من أكثر من  

     كما كلفت بهذا الدور  في كمبوديا سلطة األمم المتحدة المؤقتة وذلـك  بنـزع أسـلحة و                    

وهذا بعد رفض حـزب كمبوديـا الديمقراطيـة          )3( من الفصائل ،   %70تسريح ما ال يقل عن      

و . المعروف بإسم الخمير الحمر التعاون مع األمم المتحدة بما سبق أن تعهد به من إلتزامـات               

يـر  بذلك لم يكن من الممكن أن تقوم األمم المتحدة بنزع سالح الفصائل األخرى و تـرك الخم                

مم المتحدة في تـذليل العقبـات و أن          و قد نجحت سلطة األ     )4(.الحمر و الوقوع تحت إبتزازها    

 .تمضي قدما في نزع سالح الخمير الحمر و تهيئة كل الضمانات إلجراء اإلنتخابات

 من مجلس األمن يسند فيه مهمة اإلشراف على         اوفي البوسنة أصدرت األمم المتحدة قرار          

 الصادر  752ا للقرار   تجميع السالح الثقيل لدى األطراف المتحاربة إلى قوات حفظ السالم  وفق           

 )5(.1992 ماي 15في 

  تشكلت بموجب قرار مجلس األمـن رقـم    UNMILأما بعثة األمم المتحدة في ليبيريا       

دمـاج  ضطلعت بتنفيذ برامج لنزع السالح و إعـادة إ         فإنها ا  2003 ديسمبر   19 بتاريخ   1509

 )6(.المحاربين القدامى بالمجتمع

                                                 
)1(-    ���u 7سG7س بGب ،� B.7�   .�324ب` ، ص ا��ب%������ ا����W�4  وص�B ا���م و#"! ا��%� ، 
)2(-   � ، ��� ا�����ة و ا����ز&�ت ا��و��� ا�;�ی�ة ، ا����L*' ا��7ب�� ، ا��u 7سG7س بGدرا��ت ا��#�ة ا��7ب�� ، ب�7وت ، ا���د ــب a7آ

   .08 ،ص 1995 ،ن���*7 201
(3) -  Paul Isoart ,  L'autorité provisoire des Nations Unies  au Cambodge , AFDI, Vol xxxix , 1993, p163.      

4� &*� ا���ل، ا�#�J ن����،   -)4(�( ����   .458 ص ،�B.7 ا���ب`
  .209 ،ص 1993 ،.�ی%�� 113، ا���د ، أب��د ا�7Hاع �� ا�*���� وا��7N] ،ا������ ا��و��� ، ا���� ا������ وا��7Aون   &��د .�د -)5(
  .176  ت��� @�ف ، ا��B.7 ا���ب`، ص  -)6(
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  اعادة توطين الالجئين: ثانيا

 إعـادة الالجئـين إلـى وطـنهم          بمهمة   طلعت قوات األمم المتحدة لحفظ السالم     ض ا    

 ففي روندا قامـت  ،HCR  بالتعاون و التنسيق مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين       

 بمراقبـة مـسار عـودة الالجئـين      UNAMIRلمساعدة في روندا لبعثة األمم المتحدة 

إلـى غايـة    1993نتقالية التي تمتد مـن سـنة   إلالفترة االروانديين و ضمان األمن خالل     

     فأكثر من مليونين من الالجئين كانوا يعيشون في البلـدان المجـاورة             )1(.1995 أكتوبر  

مليـون نـازح فـي المنطقـة        و) ا   الديمقراطية حالي  الكونغو( الزائير ،   تنزانيا،  يندبور

 التي لم تتدخل فيها     الالجئينأكبر أزمات   و قد كانت واحدة من       )2( ، الخاضعة لحماية البعثة  

 األمريكيـة و    ة  حـد المجموعة الدولية بسبب المقاييس المعتمدة من طرف الواليـات المت         

 )3(.فرنسا و غيرها من الدول الكبرى

جئيين للعودة إلـى    ن الال ف م أمام مئات األال    أما في كمبوديا هيأت المنظمة السبيل             

 عاما ، بعد إقرار اإلتفـاق النهـائي         15عسكرات منذ أكثر من     وطنهم كانوا يعشون في م    

لحق العودة لالجئيين و النازحين والعيش في أمان بعيدا عـن جميـع أشـكال التهديـد و       

قتة مؤحت قيادة األمين العام و بالتنسيق مع السلطة ال        ـ وعودة الالجئيين كانت ت    )4(.اإلكراه

  378906 بعـودة    1992تجسدت فـي مـارس      و المفوضية العليا لشؤون الالجئيين التي       

 )5(.الجئا 

فضل المساعدات التي قدمتها إلى     ب أما في الموزمبيق سمحت عملية األمم المتحدة فيها              

  )6(. العودة إلى ديارهم منأكثر من أربعة ماليين من الالجئين و النازحين
  
  
  
  
  

                                                 

 
(1  )

- Mutoy Mubiala , La mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (1993-1996)  , RADIC, 
La société Africaine de droit international , Tome 8, N° 02, Juin 1996,p 400. 
 (2) -  IBID ,p400.  
 (3) -  Stuart  Gordon,FH Toase,Aspect of  Peacekeeping ,First Published , Frank Cass, London ,2001 , p 10. 

)4(-   ���u 7سG7س بGا�����ة  و ب ���  . 08 ص ، �B.7 ��ب`، ا��و��� ا���ی����ز&�ت�ا�، ا
(5) -   Paul Isoart ,op.cit,p170. 

)6(-   ���u 7سG7س بGا�����ة  و ب ���  . 08 ص ، �B.7 ��ب`، ا��و��� ا���ی����ز&�ت�ا�، ا
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   إزالة األلغام: ثالثا

اء القرن الماضي الماليين من القنابل المضادة لألفراد غير ت الصراعات الدولية  أثن      خلف

 ا للمدنيين و تسبب أضراراالمتفجرة و القنابل المضادة للدبابات ، و تشكل األلغام األرضية تهديد

  .إقتصادية و إجتماعية في البلدان التي خرجت من الحروب

 إطار المناطق الملغمـة و إنـشاء            و تقوم القبعات الزرق بمهام إزالة األلغام التي تحدد في         

الخرائط ، و إنشاء قواعد المعلومات و تدمير األلغام ، و تنظيم نشاطات تكوينية لمصلحة مزيلي 

مالت تحسيـسية حـول     األلغام المحليين و المنظمات الوطنية المهتمة بإزالة األلغام و تنظيم ح          

  )1(.مخاطر األلغام

 لغم 600.000 المتحدة في كمبوديا نتيجة وجود أكثر من     و قد قامت  السلطة المؤقتة لألمم

  :ببذل جهودها في إتجاهين 

  قيام السلطة الدولية المؤقتة بنزع األلغام :  األول-

و قد أبقت القوات    .  عبر تنظيم دورات تكوينية إلزالة األلغام      ييندالكمبوتأهيل  :  اإلتجاه الثاني  -

 على وحدة أممية إلزالة األلغام لـسنة        1993 نوفمبر   15الدولية عند إنسحابها من كمبوديا في       

  )2(.كاملة

      أما في لبنان فقد قام مركز تنسيق إزالة األلغام بجنوب لبنان الملحق بقوات األمم المتحـدة     

 مليون متر مربع من األراضي التي ألقـت         32.6بإزالة األلغام عن  ) اليونفيل(المؤقتة في لبنان    

 )3(.2006 العنقودية أثناء حرب قنابلفيها إسرائيل  ال

  نتخابية  المساعدة اإل:رابعا

 ، فميثاقها يتضمن    1945       شاركت األمم المتحدة في المساعدة اإلنتخابية منذ تأسيسها سنة          

مبدأ تقرير المصير و يحدد ترقية و حماية حقوق اإلنسان كواحد من أهدافها األساسـية، فقـد                 

 األقاليم التي كانت خاضعة لنظـام الوصـاية لإلشـراف علـى             أرسلت العديد من البعثات إلى    

اإلنتخابات فيها، بينما العمل اإلنتخابي لألمم المتحدة الغالب فهو يدخل في إطار عمليات حفـظ               

  )4(.السالم الحديثة الشاملة خاصة في كمبوديا ، السلفادور، و الموزمبيق

                                                 
(1  ) -  ONU , 50 ans de Maintien de la paix 1948 -1998,op.cit,p12.   

   .64،ص  ا��B.7 ا���ب`،��uن ا�;��ي   -)2(
�� ا�����ة -)3(��� ا�����ة �%��ت، &  ا�  .05، ص �"! ا���م، �B.7 ��ب`�  ا

(4) -  United Nations ,Handbook on United Nations Multidimensional  Peacekeeping Operations , 
Department  of  Peacekeeping Operations , New York , December 2003 , p 147. 
http://PbPu.unlb/Pdps/library/handbook on UNPKOs.pdf  
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 8 الصادرة في 47/130التوصية رقم        و قد عبرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

  : عن موافقتها باإلشراف على اإلنتخابات في الحاالت التالية1992ديسمبر 

  .  في إطار حق الشعوب في تقرير المصير و تصفية اإلستعمار-

 .  بناء على طلب رسمي من الدول-

 )1(.عمليات حفظ السالم الدولي  في إطار -

م مجهودات الحكومات لترقيـة العمليـات اإلنتخابيـة و دعـم                فاألمم المتحدة أصبحت تدع   

الديمقراطية كواحدة من أكثر المنظمات العالمية خبرة في تأمين إجراء اإلنتخابات ، وقد أنشأت              

 بعد البعثة األولى لمراقبة اإلنتخابات في نيكاراغوا و         1992وحدة المساعدة اإلنتخابية في سنة      

 )2(.ة األمم المتحدة في هايتيبعث

      و تسلمت األمم المتحدة الكثير من طلبات المساعدة اإلنتخابية خالل الفترة الممتـدة مـن               

عضاء و أستجابت ألكثر مـن     طلب من الدول األ    290 بلغت  أكثر من      2003 إلى غاية    1989

ل  فإنه خال1994ووفقا لبيان تقرير األمين العام عن أعمال المنظمة الدولية لسنة  )  3(. طلب 200

 دولة عضو للحـصول علـى       52 ، تقدمت    1994 إلى نهاية جوان     1992الفترة ما بين جانفي     

 دولـة   12 دول من أوروبا الشرقية و       10  و     إفريقية    دولة 29المساعدة اإلنتخابية ، من بينها      

 هو أكثر األعوام    1992من أمريكا الوسطى و الجنوبية ، و دولة واحدة من أسيا ، و كان عام                

   )02أنظر الشكل رقم  ()4(. طلبات المساعدة اإلنتخابية شهدالذي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
    .49،ص  ا��B.7 ا���ب`،��uن ا�;��ي   -)1(

(2) -  Nguyen Huu Dong , Les Nations Unies et la restaurations de L' Etat , Colloque des 16 -17 décembre 
1994 , Institut d'études politique d' Aix –En –Provence et le centre d'information des Nations Unies de 
Paris , Editions A .Pedone , Paris ,1995 , p 34 .  

  
 (3) -  United Nations , Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations,op.cit,       
p 147. 

   .126، ص   #�J أب�h��n و�@7یJ، ا��B.7 ا���ب` -)4(
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 الطلبات المقدمة من الدول األعضاء إلى منظمة األمم المتحدة  للمساعدةاإلنتخابية            :  02الشكل رقم   

   1994-1989من 

 

    G77��7ة �7. أ��ا	%=�Kت ا	�+��' �. ا	�ول ا/�J3ء ا	H ��01' ا/��7 ا	�
1994/1989  '7���L�"M�3ة ا���	ا

1993 1992 1991 1990 19891994*

ح�H  31 ت��ز  / ی�	��7  1994 *

  
  .126 ، المرجع السابق ، ص نوآخريحسن أبو طالب :     المصدر 

لسالم ، األمم المتحدة تميز بين ثالث أنواع  من المساعدة      و في إطار عمليات حفظ ا

  :اإلنتخابية

 . مراقبة العملية اإلنتخابية- 

 . تنظيم  و إدارة اإلنتخابات - 

  .  اإلشراف على اإلنتخابات- 

   مراقبة العمليات اإلنتخابية -1

ل المختلفـة للعمليـة        في اطار عملية المراقبة األمم المتحدة يفترض أن تتأكد من أن العوام 

اإلنتخابية المعدة من طرف السلطات اإلنتخابية الوطنية هي حرة و عادلة ، و بما أن المنظمـة                 

هي التي تعلن عن سير اإلنتخابات  فالمراقبة يجب أن تكون شـاملة لكـل مظـاهر العمليـة                   

  )1(.اإلنتخابية  األمر الذي يستلزم حضور كبير و هام خالل فترة زمنية طويلة

                                                 

 (1) -  Arnaud de Raulin ,op.cit,p 585 . 
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    ففي نيكاراغوا أشرفت بعثة  المراقبين الدوليين على المراحل الثالث من العملية اإلنتخابية              

مرحلة التسجيل على قوائم الناخبين ، مرحلة الحملة اإلنتخابية ، و مرحلة اإلنتخابات و دام هذا                

  )1(.لهذه المراقبة جرت االنتخابات ، و كنتيجة 1990 إلى فيفري 1989اإلشراف من أوت 

 لتتضمن المراقبة UNAVEM II     أما في أنغوال فإن مجلس األمن قام بتوسيع مهمة البعثة 

 ، و وافق مجلـس      1992و اإلشراف على العملية اإلنتخابية المزمع إجرائها في شهر سبتمبر           

ابات بصفة عامة كانت    األمن على تصريح الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة بأن اإلنتخ          

  )2(.رة و نزيهةح

   تنظيم و إدارة اإلنتخابات -2

دادات الضرورية       يعتبر هذا النوع من المساعدة من األنماط المعقدة بسبب طول فترة اإلستع           

سبب التكاليف المالية الكبيـرة و البـشرية و الماديـة           و ب  شهرا على األقل     حوالي ثمانية عشر  

   )3(.ما أقرته المنظمة األمميةالمطلوبة ، و هذا الشكل من المساعدة نادرا 

لتي كلفـت بتنظـيم و      م المتحدة في كمبوديا ، ا     ـو من أمثلة هذا النوع السلطة المؤقتة لألم           

ات من حيث نمط اإلقتراع ، شروط الترشيح ، تسجيل النـاخبين علـى القـوائم                إدارة اإلنتخاب 

تخابات    بالفعـل و شـارك            و أجريت اإلن   )4(.اإلنتخابية ، ضرورة اإلنتماء إلى حزب سياسي      

نتخابية على الرغم من العقبات التي حالت دون        من المسجلين على القوائم اإل      % 90فيها حوالي 

في الفترة الممتدة  )5(تأمين الوحدات اإلنتخابية في بعض الدوائر التي سيطر عليها الخمير الحمر،

 الصادر  840ابات في القرار     ، وصادق مجلس األمن على نتائج اإلنتخ       1993ماي  28-23بين  

 مطالبا السلطة المؤقتة لعب دورهـا أثنـاء الفتـرة اإلنتقاليـة ، و فـي                  1993 جوان   15في  

 Sihanouk أنهى المجلس عمل السلطة المؤقتة بإعالن األميـر سـيهانوك            1993سبتمبر  24

 نوفمبر  4  الصادر في  880و وصف المجلس في  القرار رقم        )6(.الدستور الجديد لمملكة كمبوديا   

      )7(. عملية المنظمة في كمبوديا بأنها نجاح بارز للمنظمة العالمية1993

  

                                                 
   .50ص  ، ا��B.7 ا���ب`،��uن ا�;��ي   -)1(

 (2) -  Arnaud de Raulin ,op.cit,p 585 . 
  

 (3) -  IBID,p 587. 
  . 51ص ، ا��B.7 ا���ب`،��uن ا�;��ي   -)4(
4� &*� ا���ل، #�J ن����،   -)5(�( ����  . 458، ص ا��B.7 ا���ب`

 (6) -  Andrzej Sitkowski ,op.cit,p 92 . 
   .65ص ،  ا��B.7 ا���ب`،��uن ا�;��ي   -)7(
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  نتخابات  اإلشراف على اإل-3

 للمراقبين العـسكريين فـي ناميبيـا لإلشـراف علـى      ا      شكلت منظمة األمم المتحدة فريق   

ابـة األمـم المتحـدة    حت إشراف و رقاإلنتخابات بتسجيل الناخبين و فرز نتائج اإلقتراع ، و ت   

و كانـت   % 97 مع نسبة مشاركة وصلت إلـى    1989 نوفمبر 11 و   7نعقدت اإلنتخابات بين    ا

  المتحـدة ضـرورية لنجـاح    ية للسلطات في البلد المضيف بالتعاون مع األمم       ـاإلرادة السياس 

بية في ا بأن العملية اإلنتخ Ahtisaariاري سي أعلن السيد أهت1989 نوفمبر14  و في )1(المهمة،

 )2(.ناميبيا كانت حرة و نزيهة

     و بذلك أصبحت المساعدة اإلنتخابية التي تقدمها األمم المتحدة بشكل متزايد  سمة أساسـية           

ال بارزا على التغيير النوعي فـي نظـرة   امن سمات  عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم  و مث     

ائف التقليدية و إنما تعداه ليرتبط بمفاهيم و        األمم المتحدة لدورها الذي لم يعد يقتصر على الوظ        

  .قيم معينة

  تقديم المساعدات اإلنسانية: خامسا

تسعت عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم لتشمل مهام ذات طبيعة إنسانية ، فقـد عهـد                      ا

مجلس األمن إلى قوات حفظ السالم الدولية  خالل تسعينيات القرن الماضـي تـوفير الحمايـة                 

  )3(.نشطة اإلنسانية و العاملين فيهالأل

     و قد أدى إدراج األهداف اإلنسانية في  تفويض قوات حفظ السالم الدوليـة مـن خـالل                  

 )4(.مساعدة و حماية العمل اإلنساني إلى جعل التدخل اإلنساني  سمة جديدة في حل المنازعات

  :ألهداف إنسانية و هي وقد قام مجلس األمن بإنشاء ثالث عمليات لحفظ السالم       

 ، و عمليـة األمـم   FORPRONU II       قوة األمم المتحدة للحماية في يوغوسالفيا سابقا 

  .  ONUSOM ، و عملية األمم المتحدة في الصومال ONUMOZالمتحدة في موزمبيق 

  

                                                 
(1) -  Arnaud de Raulin ,op.cit,p 588 . 
(2) -   Nico  Schrijvers , Introducing  Second Generation Peacekeeping : the Case of  Namibia , RADIC , 
Volume 6 , march 1994,N° 01,p 08. 
 

� ا������ww ا��و���ww   ا?ن��wwن�� أدام روب7wwتX ، دور ا��MwwLی�   -)3(ww�    ;ت ، ا��������wwا�� �ww� ـwwا��و�ــ �%x�، 7ww�#���wwرات �Jww أ&�wwاد �h�%Hww%� �ww ا
  .159،ص 1999 ،1999

  .75ص ،  ا��B.7 ا���ب`،��uن ا�;��ي   -)4(
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ة فـي   سوف نتطرق إلى الحالتين اليوغسالفية و الموزمبيقية ، بينما سنتناول الحالة الصومالي           و

  .إطار المطلب الثالث من هذا المبحث 

  FOR PRONU II التدخل اإلنساني لقوات حفظ السالم الدولية في يوغوسالفيا 1-

 جاء إنشاء قوة األمم المتحدة للحماية في يوغوسالفيا السابقة و على وجه التحديـد  فـي                      

كروات في هذه الجمهوريـة     كرواتيا للمساعدة على وضع نهاية للنزاع الناشب بين الصرب و ال          

عن طريق الفصل بين المتحاربين  و ضمان إخالء بعض المناطق من األسلحة، و لكن ما رأت                 

هذه القوة نفسها تضطلع بمهام إنسانية كمساعدة الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم المتحـدة فـي               

  )1(.م في المناطق المحمية في كرواتياإعادة األشخاص المبعدين إلى مساكنه

متد نشاط قوات األمم المتحدة للحماية إلى البوسنة و الهرسك من أجل القيام بمهـام                    و قد ا  

تفقت األطراف حول تـدخل األمـم        ا 1992 جوان   02ام المحددة ، و في      إنسانية في إطار المه   

 كما المتحدة لضمان إعادة فتح مطار سراييفو و إعادة توصيل المساعدات اإلنسانية إلى المدينة ،

  )2(.ممرات أمنة لضمان مرور المساعداتتضمن اإلتفاق فتح 

 770     و قد وافق مجلس األمن على هذه المهمة الجديدة للقوات الدولية و  في قراره رقـم                  

طالب المجلس الدول باإللتزام بتهيئة الظروف التي تسمح بتوصيل المـساعدة اإلنـسانية إلـى               

 سبتمبر  14 الصادر في    776لية بموجب القرار الدولي رقم      السكان، و كلفت قوات الحماية الدو     

 بتأمين  هذه المهمة ، و تبعا لذلك ألحقت وحدات جديدة بقوات الحمايـة الدوليـة فـي                   1992

  )3(.البوسنة

     وفي ظل إزدياد الهجمات المنظمة ضد الكثير من المدن البوسنية التي أصبحت ملجأ لسكان 

 1993 ماي 6 الصادر في 824األمن من خالل قراره رقم المناطق المجاورة طلب مجلس 

إعتبار ستة مدن في البوسنة و الهرسك بما فيها سراييفو في مأمن عن اإلعتداءات العسكرية أو 

 قرر 1993 جوان 7 الصادر في 836 وإعماال للقرار رقم )4(.األعمال  العدوانية األخرى

يصير في إمكانها الرد على اإلعتداءات التي مجلس األمن توسيع مهمة قوات األمم المتحدة ل

                                                 
)1(-           �����ww ه��wwاوي ، ا���ww@' ا��wwو�� ا?ن��wwن �ww�#م أ��ww# :     &ء 4�ا�wwض �ww� �ww�L�*Gو ت �ww�NL� �wwـ درا�wwــ  Nدار ا�� ، �      �Mـــ�www ا��wwLن�ن ا��wwو�

  .203 ، ص 1997ا��7ب�� ،ا��Lه7ة ، 
(2) - Olivier Corten ,Pierre Klein ,op.cit,p110. 

   .76ص ،  ا��B.7 ا���ب`،��uن ا�;��ي   -)3(
(4) -  Olivier Corten ,Pierre Klein ,op.cit,p112. 
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في البوسنة و الهرسك و مساعدة قوات حفظ السالم الدولية في إيصال  تستهدف المناطق األمنة  

  )1(.المساعدات اإلنسانية

     و هكذا لم تصبح قوة األمم المتحدة في يوغوسالفيا السابقة مجرد عمليـة لحفـظ الـسالم                 

 .ما أصبحت عملية ذات طبيعة إنسانية في المقام األولبالمفهوم التقليدي و إن

   UNOMOZ التدخل اإلنساني لقوات السالم الدولية في موزمبيق -2

هـة  ب بين الحكومـة الموزمبيقيـة و ج       1992 أكتوبر   04     تضمن إتفاق السالم المبرم في      

نتخابات و مراقبـة     المتحدة ليس فقط لإلشراف على اإل      المقاومة الموزمبيقية دعوة منظمة األمم    

  )2(.وقف إطالق النار و إنما اإلشراف أيضا على العمليات اإلنسانية و تنسيقها

 بأن أغراض العملية هي     1992 أكتوبر   09     و قد حدد تقرير األمين العام لألمم المتحدة في          

 األدوية علـى    يرة تتضمن توزيع األغذية و    هذه األخ )3(،سياسية و عسكرية و إنتخابية و إنسانية      

 و أن تضمن أمن الطرق التي تعبرها قوافل اإلغاثة في طريقهـا إلـى               )4(،المقاتلين المسرحين 

  )5(.مراكز التوزيع

 الذي تضمن إنـشاء عمليـة   1992 ديسمبر  16في     797قد أصدر مجلس األمن القرار      و    

ـ   األمم المتحدة في موزمبيق بناء على إقتراح       فـاق العـام للـسالم فـي        ام و اإلت  ـ األمين الع

  )6(.1993، و قد شرعت عناصر هذه القوة في ممارسة مهامها إعتبارا من شهر ماي الموزمبيق

   مراقبة و تعزيز حقوق اإلنسان : سادسا

     من المالمح الحديثة في إطار عملية حفظ السالم إتساع دور األمم المتحدة في مجال حقوق 

حيث أصبحت  المنظمة األممية تستخدم قوات حفظ السالم الدولية لحماية تلك الحقوق اإلنسان ، 

 )7(.عات المسلحة والداخليةاخصوصا في أوقات الحروب والنز

ة عـن   ة أثناء الفترة اإلنتقالية مسؤول          ففي كمبوديا مثال كانت السلطة المؤقتة لألمم المتحد       

نسان والحريات اإلنسانية فقد نظمت وحدة حقوق اإلنسان        تهيئة بيئة يكفل فيها إحترام حقوق اإل      

التابعة للسلطة المؤقتة حملة واسعة لتوعية الشعب بهذا الموضوع وتم إعـداد بـرامج تـدريب       
                                                 

   .207، ص ا��B.7 ا���ب`،   #��م أ#�� ���� ه��اوي -)1(
  .78ص ، ` ا��B.7 ا���ب،��uن ا�;��ي   -)2(
��أ#���ww#  �wwم   -)3(�ww�          ت�wwا��را� �wwN�� ، �ww�����ww ا�����wwة ، ا��ب%�z� �wwا���ب� �%�wwا� !ww"# ات�ww4 م�wwN� �ww� �wwا�;�ی � ه��wwاوي ، ا�*��ww ا?ن��wwن

   .35 ،ص 2001 ،دی��*7 21ا��ب%������ ، ا�7ی�ض ،ا���د 
(4)-  Olivier Corten ,Pierre Klein,op.cit,p114 . 

   
�� ا�����ةا�*�� ا?ن��ن� ،  ه��اوي���� أ#�� #��م   -)5(z� م 4�ات #"! ا��%� ا���ب���N� �   .38، ص �B.7 ��ب` ،ا�;�ی� �
)6(-    ��B.7 ��ب` ، ص : #��م أ#�� ���� ه��اوي ، ا���@' ا��و�� ا?ن��ن ، �� ض�ء  4�ا&� ا��Lن�ن ا��و�� ��L�*Gو ت ��NL� 214درا��.   
   .136 ، ص 2006ا�G*�� ا�و�T ، دار ا���MN ا��7ب�� ، ا��Lه7ة ، ، ?ن��ن�أ#�� أب� ا����ء ، ا��7Oی� ا����� �%�Lن�ن ا��و�� ا   -)7(
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تهدف إلى نشر العديد من المفاهيم الرئيسية المتعلقة بحقوق اإلنسان في األوساط والمجموعـات              

معلومات في كل محافظة مجهـزة بمكبـرات صـوت          المختلفة ، فقد أنشئت وحدات متحركة لل      

  )1(. األفكار المتعلقة بحقوق اإلنسانوبشاشات فيديو لعرض أفالم تتناول

        وبناء على رد من الممثل الخاص لألمين العام لمنظمة األمم المتحدة قام المجلس الوطني 

ية حقوق الطفـل و إتفاقيـة       الكمبودي  بالتصديق على العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان و إتفاق         

  )2(.لى جميع أشكال التمييز العنصريالقضاء  ع

أما في السلفادور فإن بعثة المراقبة التي أنشأتها األمم المتحدة بطلب من أطـراف النـزاع              

الموقع من طرف الحكومة وجبهة التحريـر الـوطني         ) كوستاريكا  ( وفقا إلتفاق سان جوزي     

  الممثل الخاص لألمين العام   Alvaro de Sotoاف ألفارو دوسوتو فاراباندو مانتى تحت إشر

 قد نجحت في معالجة إنتهاكـات       )3(، 1994لألمم المتحدة األسبق خافير بريز دي كويار سنة           

 )4(.وق اإلنسان ذات الدوافع السياسيةحق

 من الشكاوي التي       أما في الموزمبيق قامت الشرطة المدنية التابعة لألمم المتحدة من التأكد

  )5(.ات حقوق اإلنسان والتحقيق فيهاتتعلق بإنتهاك

 و إقليم كوسوفو تدخلت األمم المتحدة لحمايـة         )تيمور ليشتي حاليا  (      أما في تيمور الشرقية   

األقليات فيها نتيجة عمليات اإلضطهاد والقتل والتشريد الممارسة بسبب اإلختالف  العرقـي أو              

 )6(.ين أو المذهب الغالب في المجتمعى المنتمية إلى العرق أو الدالديني من قبل القو

    أما بخصوص حماية األطفال فقد أدرج مجلس األمن إقتراحا بخصوص إدراج حمايتهم في             

 فأدمج  هدف حماية األطفال في والية البعثة في سيراليون مـن              ، واليات عمليات حفظ السالم   

البعثة  في جمهورية الكونغو الديمقراطية بقـراره رقـم                 ووالية  ) 1999 ( 1260خالل القرار   

كما أيد المجلس إقتراحا يقضي بإيفاد موظفين مدنيين مـن ذوي الخبـرة فـي        ) 1999( 1297

  )7(. األطفال في عمليات حفظ السالمحماية

                                                 
�� ا�����ة ،ا������ ا��و��� ، ا���د    -)1(�� ،#L�ق ا?ن��ن وا��u 7سG7س بG7ی' 175ب�02 ، ص 2009 ، أ .                                     

                                 http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Archive/Index.asp?CurFN=mkal1.htm&DID=9904  
   .63ص ،  ا��B.7 ا���ب`  ،��uن ا�;��ي   -)2(

 
(3) 

-  Mutoy Mubiala   , A la recherche du droit applicable aux opérations des Nations Unies sur le terrain , 
op.cit  , p171.     

�J ا��ا@'، إ:ن�I�ل ه�7ت"�] ،ا��%"�دور   -)4( 7��pاث ت�# BW�4�ا� �%;�                           . 75 ، ص 2002ن���*7 / ، �*��*7 3، ا���د 
�� ا   -)5(�� ، #L�ق ا?ن��ن وا��u 7سG7س بGب` ، ص �����ةب�� B.7�، 02.   
   .09&�� آ��' ا�7وض�ن ، ا��B.7 ا���ب` ، ص    -)6(
  . 313 ، ص 2005��ه7 .��' أب� @�ات ، ا����ی� ا��و��� ��L�ق ا�G"' ، دار ا���MN ا��7ب�� ،ا��Lه7ة ،    -)7(



 - 108 - 

  ر أجهزة الدولة ي تنظيم وتسي: سابعا

ى األجهزة الحكومية من خالل مجموعـة            تضطلع قوات السالم الدولية بمهام اإلشراف عل      

  .ار الحكومات في العديد من الدولمن المدنيين نتيجة إنهي

    ففي كمبوديا كلفت السلطة المؤقتة لألمم المتحدة بإدارة الهياكل اإلدارية القائمة ، فهي التـي           

ـ               ك أعطيـت   توجه عمل وزارات الخارجية ، الدفاع ، المالية ، الداخلية واإلعالم إلى جانب ذل

وصالحية إعادة  السلطة المؤقتة صالحية تدعيم الهيئات المذكورة بموظفي منظمة األمم المتحدة           

  )1(.النظر في القوانين

ع إنهيار كافة األجهزة الحكوميـة       نشئت حكومة تابعة لألمم المتحدة م         أما في إقليم كوسوفا أ    

الذي يسمح بنشر حضور     ) 1999 (1244فيها بمقتضى القرار الصادر عن مجلس األمن رقم         

ر وكـان الحـضو   ) 2(. شهرا مع إمكانية تجديدها     و أمني دولي لفترة أولية من اثني عشر        مدني

نتقالية ريثما تتم إقامة ومراقبة تطور مؤسسات كوسوفا المؤقتة         المدني مسئوال عن توفير إدارة إ     

المسندة إلى هذه البعثـة سـابقة         وتمثل المهام     )3(.فقا لتسوية سياسية  إلى مؤسسات تتم إقامتها و    

ف أولى من نوعها في تاريخ األمم المتحدة فهي المرة األولى التي تقر فيها األمم المتحدة بوظائ               

  )4(.تنفيذيه واسعة لبعثة تابعة لها

 اإلدارة االنتقاليـة لألمـم      1272أنشأ مجلس األمن طبقا للقرار رقم        ليشتي      أما في تيمور  

وكل إليها صالحيات المسؤولية العامة إلدارة اإلقليم والتي بإمكانها مباشـرة           المتحدة في والتي أ   

   )5(.نفيذية بما في ذلك إدارة القضاءالصالحيات التشريعية والت

    إعادة بناء أجهزة األمن : ثامنا

     تقوم الشرطة المدنية في إطار عمليات حفظ السالم بدور كبير فيما يتعلق بإعادة بناء أجهزة 

 فقد تشكلت )6(ألمن ، فهي تقوم بتدريب القوات الوطنية وتنمية قدراتها من خالل ترتيبات دولية،ا

  . ثالث عمليات مكونة في غالبيتها من أفراد الشرطة المدنية من عدة دول 1998خالل سنة 
                                                 

  . 63 -62ص ص ،  ا��B.7 ا���ب`،��uن ا�;��ي   -)1(
 (2) -  Thierry   Garcia ,  La mission d'administration   intérimaire  des   Nations  Unies au  Kosovo                 
( Minuk) ,   RGDIP , N°  01,2000,p 61. 
 

�7 ب���ول:، ����ق ا������ روب7ت .�آ��ن   -)3(�& ���& ���I*� ا��*��Iن: 7.��  ت ، �%�ك ا?ن��ن � ،Tو���ض ،  ا�7ی،��ض' .�7I، ا�G*�� ا
  . 555، ص  2003

   .223، ص ���� @%�' ا����T، ا��B.7 ا���ب`   -)4(
 (5) -  Jean-Marc Sorel  ,Timor Oriental : un résume de L’ histoire du droit international , RGDIP, N° 01, 
2000, p 54  .  
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  الشرطة الهايتية حيث تخرجـت ثـالث            ففي هايتي ساهمت الشرطة المدنية في بناء جهاز       

من المدربين بأكاديمية الشرطة بعد أن تلقوا دورات تدريبية أشـرف عليهـا مراقبـوا               دورات  

و في كرواتيا أسندت لمجموعة مـن الـشرطة مهمـة           ) 1(. التابعون لبعثة األمم المتحدة    الشرطة

أما . مين  مراقبة عمل الشرطة الكرواتية في سلوفينيا الشرقية و السهر على إحترام حقوق المقي            

 شرطى مـن    2000ن مجموعة الشرطة الدولية المكونة من أكثر من          الهرسك فإ  في البوسنة و  

 دولة كلفت بمراقبة عمل الشرطة المحلية ، و إجراء التحقيقات و تقديم النصائح ألجل إنشاء                42

  )2(.نتماءاتهم العرقيةام حقوق جميع األفراد مهما كانت إشرطة متعددة األعراق تكفل إحتر

   إعالمية خالل العملية  القيام بمهام: تاسعا

     في كل عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة هناك إستراتجية إتصاالت فعالة تـضمن              

 )3(.ولية و هي ضرورة سياسية و عمليةعالقات جيدة مع وسائل اإلتصال المحلية و الد

اإلستفسارات فمعظم العمليات تتضمن مكتب إعالمي للجمهور يتحمل مسؤولية التعامل مع                

فكل بعثة يجـب أن     )  4(قيام بوظائف التواصل مع الجمهور،    الواردة من المواطنين المحليين و ال     

يكون لديها إعالم فعال للمراقبة والعمل على مواجهة نقـل المعلومـات المـضللة أو الزائفـة                 

 Radioبإسم فمثال كانت إذاعة سرية تابعة للمليشيات في رواندا  ) 5(،واإلشاعات ورسائل الحقد

colline    تبث مشاعر الحقد والكراهية ضد التوتسي وتحرض الهوتو على متـابعتهم وقـتلهم 

وكانت اإلذاعة موجهة باللهجة المحلية بينما كانت تبث تقارير معتدلة باللغة الفرنسية كما أشار              

 )6(.تقرير القوات الدولية

وديا بإنشاء محطة إذاعية لتقريب وجهات ة المؤقتة لألمم المتحدة في كمبـ      وقد قامت السلط

ارضة بإسـتخدام مطبوعاتهـا     زاب المع ــتنازعة ،كما سمحت لألح   ـالنظر بين األطراف الم   

  )7(.الصحفية
  

                                                 
�� ا�����ة دا@' ا����� ا����f ، ا������ ا��و��� ، ا���� ا��ا#�ة وا����ن ، ا���د    -)1(z� د &*� ا���ص7 ،أدوار .�ی�ة���� ،أآ��ب7 122و��� 

   .105 ،ص 1995
 (2) -  ONU, op.cit, 50 ans de maintien de la paix 1948-1998,pp 8 -9. 
 (3) -  United Nations,Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations ,op.cit ,p46. 

  .06ص.ن�q�I .�ن���ن ، &�%��ت د&� ا���م    -)4(
http : // www.internnationnal – alert.org/pdFs/TK_PSO_Arabic.pdf 
 (5) -  United Nations,Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations,op.cit ,p46. 

�B درا�� ا���اب�7 ا���4: �ر، �� ا��aا&�ت �� ا�"7I و ا����ر�� ا�7pب�� ، ا�;aء ا����p f" ا�&*� ���� أ#��    -)6( ��W�  روان�ا ���� B.7� ،
   .��356ب` ، ص 
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   المساعدة من أجل تنفيذ برامج التعمير و التنمية  :عاشرا

اء الثقة في جهد          إعادة اإلعمار اإلقتصادي نقطة مركزية لبناء السالم في المدى القصير لبن          

السالم ولضمان إنضمام أطراف متحاربين سابقين إلى مشروع مشترك لبناء الدولة  في المـدى   

ر أسباب الصراع كـالفقر والجـور       المتوسط إلى الطويل هذا من أجل توجيه اإلهتمام الى جذو         

  )1(.قتصادياإل

ناعية والزراعيـة   ية التحتيـة والـص    ـظ السالم في تطوير البن    ـثات حف ـ     وقد ساهمت بع  

 والصناعة وتـسهل    للدولة، فمشاريع البنية التحتية تؤدي إلى تحسين سبل الوصول إلى التجارة          

ت حفظ السالم في    قاتلين المسرحين واعادة الالجئيين الى ديارهم كما تشارك بعثا        إعادة إدماج الم  

 )2(.قتصادية بعيدة المدى لتحقيق التنمية المستدامةرسم السياسات اإل

عمليا سبق لألمم المتحدة وفاعلين دوليين أخريين أن عملـوا مـع حكومـات فـي تـشاد                      

م بة شفافة ووضع مخططات من أجل تقـسي       وسيراليون على سبيل المثال لرسم ممارسات محاس      

  )3(.عوائد الموارد على نحو منصف ونافع إجتماعيا

   فرض السالم: المطلب الثالث

إلـى  " دة السالم   أجن" بـ  تحدة بطرس غالي في أجندته المعنونة           أشار األمين العام لألمم الم    

أنه في حالة فشل الوسائل السلمية في حل النزاعات فإنه يجب على قوات األمم المتحدة إتخـاذ                 

  )Enforcing peace .)4تدابير قمعية لفرض السالم  

صل السابع من ميثاق      و قد قام مجلس األمن بإنشاء عمليات لحفظ السالم إستنادا إلى الف

جومية إلى المنظمة األممية و بموجبها أصبحت قوات حفظ السالم تقوم بعمليات عسكرية ه

  . و من أهم هذه الحاالت عملية األمم المتحدة في الصومال جانب مهامها التقليدية

نهيار      ففي الصومال أدى إحتدام الصراع بين الفصائل الصومالية و العشائر المتناصرة إلى إ

 ، فعمت الفوضى و الخراب باإلضافة إلى األعداد الضخمة من  1991دولة الصومال في جانفي     

 مما حدا بمجلس األمن إلى      )5(القتلى و الجرحى و الالجئين و المتمردين بسبب  الحرب األهلية،          

 واصفا فيه الوضع في الصومال بأنه ينطـوي         1992 جانفي   23 في   733أن يصدر قراره رقم     
                                                 

�J ا��و�� ، ت7.�� ری��ت�  دوان    -)1(��7آa درا��ت ا��#�ة ا��7ب�� ، :  ، ا���%� ونaع ا���ح وا ، Tو��#�J &�7 ا�ی�ب� ، ا�G*�� ا
   .267، ص 2005ب�7وت، 

   .175، ص ا��B.7 ا���ب`،   ت��� @�ف -)2(
  .266ص ، ری��ت� دوان ، ا��B.7 ا���ب`   -)3(
216���� @%�' ا����T، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)4(.  
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را على تصدير السالح إلى الصومال، و في لم  و األمن الدولي ، و قد فرض حظهديد للسعلى ت

 الذي أنشأ بموجبه قوات حفظ السالم الدوليـة         751 تبنى المجلس قراره رقم      1992 أفريل   24

كلفت بمهمة اإلشراف على وقف إطالق النار بين الفصائل المتحاربة ، و المعاونة في توصيل               

تضاعف حجم    و  هذه القوات في أداء مهمتها     إخفاق    و   )1(.ة و المعونات اإلنسانية   د الغذائي الموا

 وصول المعونات   -بل إستحالة – و صعوبة     تفشي األوبئة و األمراض      والكارثة في الصومال    

 ديـسمبر  3 فـي  794لقرار إلى إتخاذ مجلس األمن اأدى الغذائية و األدوية للسكان المنكوبين،   

تراح الواليات المتحدة و الذي يسمح للدول األعضاء بإتخاذ جميع التـدابير             على إق   بناء 1992

  )2(.نسانية في الصومالضرورية لحماية عمليات اإلغاثة اإلال

نتشر ثالثون ألف جندي من قوات األمم المتحدة منها ما يقرب ، ا1993     و إبتداء من جانفي 

مل و بذلك تم وضع القوة الدولية تحت  ألف جندي أمريكي في إطار عملية إعادة األ28من 

بة السياسية و بموجب هذا القرار يتولى األمين العام لألمم المتحدة الرقا. قيادة عسكرية أمريكية

 و حققت هذه العملية نجاحا محدودا في تأمين توزيع اإلعانات و )3(.على القوة العسكرية

 المتحاربة و قد أنهيت مهامها في عام المساعدات الغذائية لكنها فشلت في نزع سالح األطراف

   (4).لبيئة األمنة للعمليات اإلنسانية دون أن توفر ا1993

 عملية األمم المتحدة الثانية 1993 مارس 26 في 814      أحل مجلس األمن بمقتضى القرار 

ة و محل القوتين المشار إليهما أعاله ، و كلفت بالمحافظة على سالمة قوافل و عمليات اإلغاث

تأمينها بما في ذلك نزع سالح الفصائل المتحاربة و المساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية و 

  .إعادة بناء مؤسسات الدولة

و بذلك تحولت قوات األمم المتحدة من مهمة حفظ السالم التي قامت بها العملية السابقة إلـى         

 من القرار المتعلقة بفـرض      7رة  قوات فرض السالم و النقطة التي تبرز فرض السالم هي الفق          

الحظر على تصدير السالح إلى الصومال و نزع سالح الميليشيات الصومالية و لهـذه الغايـة                

   )5(.ور القوات الدولية إستخدام القوةمن القرار المذك 10فوضت الفقرة 

                                                 
)1(-   ����   .217 @%�' ا����T، ا��B.7 ا���ب`، ص 

 (2) -  Olivier Corten ,Pierre Klein,op.cit,p 113. 
����� إ�T أیJ  &*� ا����� �uن� -)3(�Hا� ����ت دو��� ، ؟ ، ، ا�ز�%��� ،د�A` ،ا���د ا�7ابB ،.�ی%�� ��Lت ا���   .09،ص 1993 �7آa ا���%�
)4(- T��ا�� '�%@ ����   .218` ، ص ، ا��B.7 ا���ب  
   .��u   71ن ا�;��ي،ا��B.7 ا���ب`،ص -)5(
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حلة ما   نهجا جديدا في عمليات األمم المتحدة في مر        – أي فرض السالم     –  و تعد  هذه العملية      

 في بلوغ أهـدافها و  UNOSOM II عملية األمم المتحدة الثانية تنجحلم ،وبعد الحرب الباردة

   (*).فشلت فشال ذريعا حيث غدت طرفا في  نزاع مع أحد الفصائل في الحرب األهلية

 طلب من األمين العام للمنظمة إتخاذ اإلجراءات 837     و كان مجلس األمن في قراره رقم 

 12بحق منفذي هذه الهجمات و إستنادا على هذا القرار قامت  قوات حفظ السالم  في الالزمة 

 بهجوم ضد  قوات عيديد و أستمر الهجوم عدة أيام مصحوبا بقصف جوي و 1993جويلية 

ليين و قتلوا هجوم بري و أثناء العمليات قامت هذه القوات بإطالق النار على مدنيين صوما

  )1(.أربعة عشر صوماليا

      و نتيجة لإلنتقادات التي وجهت إلى قوات األمم المتحدة و إنسحاب القوات األمريكية سنة 

 أصدر مجلس األمن قرارا بإنهاء عمليات حفظ السالم في الصومال في موعد أقصاه 1994

  )2(.1995مارس 

ت   اجه عمليات حفظ السالم و مدى قدرة قوا       العقبات و الصعوبات التي تو    :المبحث الثالث   

  على تحقيق المهام المكلفة بها السالم الدولية                       

      أظهرت عمليات حفظ السالم التي قامت بها األمم المتحدة في مختلف الدول العديد 

 حذامن الصعوبات والمشكالت التي كان األثر البارز على نجاح العمليات أو فشلها مما 

  .ت جديدة لدعم عمليات حفظ السالم بالمنظمة إلى البحث عن أليا

سنحاول في هذا المبحث تبيان أهم الصعوبات التي تواجهها عمليات حفظ  عليه       و

، ونخصص  إلى تقييم العمليات في مطلب ثانالسالم الدولية في مطلب أول، ثم نتطرق

  .المطلب الثالث لمستقبل عمليات حفظ السالم

  ت التي تواجه عمليات حفظ السالم باالصعو العقبات و: المطلب األول 

م العديد من       عادة ما تواجه قوات حفظ السالم التي تعمل بإمرة األمم المتحدة نفسها أما

  :المشكالت من أهمها 

                                                 
(*) -  '�L� Tا�����ة إ� �����L' ا���ی� �J 23أدت ا?)�*�آ�ت ب�J 4�ات �7ح &��ی� و 4�ات ا Tا�����ة و إ� ��� .��ی� ب�آ���ن�� �J 4�ات ا

 J������Hا���ب`. ا� B.7ن� ، ا���u 7 &*� ا�����O11 ص  ،أن   .   
)1(- u  ا���ب`، ا���ن ا�;��ي B.7� 71، ص.   
   .219، ص   ���� @%�' ا����T، ا��B.7 ا���ب` -)2(
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   مشكلة وحدة القيادة   :أوال

ـ              وم       تعتبر مسألة وحدة القيادة من المسائل ذات األهمية بالنسبة للعمليات العسكرية التي تق

بها األمم المتحدة لحفظ السالم سواء لصالح القوات المشاركة في العمليات أو سـواء بالنـسبة                

  )1(.ياسية المحيطة باألزمة موضع الحلللتوافق مع الظروف الس

دة ، وهذا   حعمليات حفظ السالم في العالم يقودها شخص واحد  األمين العام لألمم المت                 فكل  

األوامـر  كنه متابعة تطورات البعثات بالتدقيق ليعطي على ضـوئها          وضع غير سليم ألنه ال يم     

 وإلى هذا يضاف ضعف التنظيم العسكري لألمين العام  الـذي ال  )2(.التي تفرض نفسها كل يوم 

يسعه اإلنتماء إلى مركز قيادة عملياتي بشكل حقيقي  ، وهذا القصور الـذي ال يمكـن إنكـاره     

قة بقيادتها العسكرية أكثر من الثقة بالقادة العسكريين التابعين         والذي يحث الدول المعنية على الث     

  ار ـــ وقد أث)3(. المكلفين بالبعثات في الميدان أثار أكثر من مرة غضب الضباطدةحلألمم المت

ملحـق  " األمين العام لألمم المتحدة األسبق بطرس بطرس غالي في ورقة الموقف المعنونة بـ            

بد من   وأنه ال    حفظ السالم تعاني من مصاعب تتعلق بالقيادة والتحكم         أن عمليات   " خطة السالم   

  : مراعاة الفروق بين المستويات الثالثة التالية 

  . مجلس األمن مسؤول عن إعداد التوجيه السياسي العام -

   األمين العام مسؤول عن تقديم التوجيه التنفيذي -

  )4(.ط بالقيادة الميدانيةس البعثة منوي رئ-

 ضابطا عسكريا هـم الـذين       32ن مقر األمم المتحدة اليوجد به سوى        إف  ،   إلى جانب ذلك     

  )5(.يتولون تحديد عمليات حفظ السالم وتخطيطها وتوجيه كل القوات المنتشرة في العالم

  

  

                                                 
   .142، ص �7اد إب7اه�� ا����4�، ا��B.7 ا���ب`   -)1(
                                                                                                       . 82ا��7ب� ب%��ج، ا��B.7 ا���ب`، ص    -)2(
   .103، ا��B.7 ا���ب` ، ص �ن�ه� �nس ا��;   -)3(
)4(-    `�%� ، ���u 7سG7س  بGا��ورة ب ، ��Oأ&��ل ا��� J& ا���م ا����ي J���: ،أن7O ا����L 1995 .�ن"� �Gx�50، 25 ا���م ، ت7Lی7 ا

A/50/60. 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/080/93/PDF/N9508093.pdf?OpenElement 

)5(-   ��Oأ&��ل ا��� J& ا���م ا����ي J��� .A/55/50: ، أن7O ا����L 11، ص 2000أآ��ب7 20، 55، ا��ورة  ت7Lی7 ا

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/700/10/PDF/N0070010.pdf?OpenElement 
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                                                                                                        التمويل مشكلة : ثانيا

ها حيث أضـحت المـشكلة      م الكثير من المشاكل  بخصوص تمويل      تثير عمليات حفظ السال        

 الحرب الباردة ، إذ أن إتساع نطـاق         المالية أحد األبعاد الهامة إلشكالية حفظ السالم لعالم مابعد        

  )1(. السالم يتطلب نفقات مالية كبيرةعمليات حفظ

     فاألمم المتحدة بسبب أزمتها المالية لم تسدد مستحقات الدول التي شاركت في عمليات األمم             

ه مة الدولية لهـذ   المتحدة لحفظ السالم سواء بالجنود أو المعدات وبالتالي أرتفعت مديونية المنظ          

مبلغا معينـا علـى       فهي ال تدفع أجور القوات إال بعد خمس سنوات فكأنها أقترضت              )2(،الدول

  )3(.دون فوائدمدار خمس سنوات 

    وكان األمين العام األسبق  بطرس غالي  قد أكد مرارا على ضـرورة مواجهـة تـدهور                  

 1995ة خـالل عـام   األوضاع المالية للمنظمة ، فقد ذكر في تقريره السنوي عن نشاط المنظم       

 وإذا كنا نطالب األمم المتحدة بمزيد من الفعالية فينبغي  توفير إحتياجاتها المالية أوال ، و                «: أنه

أنه البد من وقف مسار تدهور الوضع المالي للمنظمة وضرب مثال بإيفاد رجال اإلطفاء فـي                

ن يتم في الوقت ذاته جمع      المدينة إلخماد الحرائق المنتشرة في عدة أماكن في وقت واحد في حي           

  ) 4(.»األموال لشراء معدات اإلطفاء 

وقد أيدت العديد من الدول المشاركة في عمليات حفظ السالم وأغلبها من الـدول الناميـة                         

عدم قدرتها على اإلستمرار طويال في مشاركتها في عمليات حفظ السالم إذا لم تحـصل علـى             

 حيث أضحت مشاركتها مصدر عبء إقتصادي ومالي إضـافي          مستحقاتها من األمم المتحدة ،    

 إلى التوقـف    −  في حالة عدم سداد األمم المتحدة       −على ميزانيتها المرهقة أصال مما قد يدفعها      

تماما عن المشاركة مما قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة ألنه ستصبح المشاركة في العمليـات                

ت المشاركة والتي قد ال تكون راغبة في المشاركة في          قاصرة على الدول القادرة ماليا على نفقا      

 ألسباب تتعلـق بمـصالحها      يرهاــكل الحاالت أو التي قد تفضل المشاركة في عملية دون غ          

                                                 
)1(-    �����̀                :  ا���wم    ، &�%��wت #"w!    أ#��  Aw�� ، د��wLت ا��w��7آaw ا���%� ، �wت دو���w��%��، �wی�. ����w& م�wOن �w� م�wNا�� �w��*n ،   ���wا� 

   . 99 ،ص 1998 ، ص�i 57ا���د�� ، ا���د 
�����M4ت ا��7#%� ا   -)2( Jا�����ة ب� ����،ا��u 7سG7س بG7آ� ،?ب�Aو��� ا��dوا��� ����Lب` ، ص  ن��� B.7�91.   
   .281ص   ،  2003 أ�7ی' ،152ا���د و ا����ن، ، ا���� ا���������L*' 4�ات #"! ا���م ا��و���، ا������ ا��و���، ب7I ا����4�   أب�   -)3(
   .38، ا��B.7 ا���ب` ، ص ����د &*� ا����� �%���ن   -)4(
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فالقضية هي قضية إرادة سياسية وليست مسألة موارد مالية حيث تعد مسألة الـدفع              )  1(.الوطنية

  )2(.بتزاز السياسي لإلمليات حفظ السالم وسيلة واضحةمن أجل تمويل ع

   مشكلة المعدات والقوات  :ثالثا

     إن المتاح من القوات والمعدات ال يتناسب مع ما هو مطلوب  حيث عدد العمليات المقامة                

 ممـا أدى إلـى صـعوبة      )3(، أخذ وتيرة متسارعة في الزيـادة      من طرف منظمة األمم المتحدة    

إذا كانت البلدان المساهمة بالقوات توفر بعـض        الحصول على ما يكفي من القوات و المعدات و        

خزون كبير دائم    م  األمميةالمنظمة  المعدات فإن قسما يتعين أن توفره األمم المتحدة وليس لدى           

  Brindisiرغم أن مركز قاعدة الدعم اللوجستيكي المتواجد في برنـديزي  ) 4(من هذه المعدات،

وقـد   )5(.العمليات المقبلة علـى اإلنتهـاء  ة عن تسهل عملية التخزين وصيانة المعدات الموروث    

أقترح األمين العام السابق كوفي عنان أن تحتفظ الدول األعضاء بمخزون مناسـب مـن تلـك                

 سـبيل البيـع أو الهبـة أو        المعدات يمكن اإلستعانة به عند الحاجة وبصفة فورية سواء علـى          

  )6(.اإلقراض

   اإلختالف الثقافي والحضاري  :رابعا

ثيرا ما يواجه عناصر القوات الدولية صعوبات في التفاهم إلختالف الخلفيـات الثقافيـة                   ك

 دول المشاركة في القوات الدوليـة      والحضارية والمنظومات القيمية لكل فئة من فئات عناصر ال        

كذلك فإن كثيـرا مـن      . مشاعر والشعائر الدينية لكل فئة    كالمناسبات الدينية وضرورة مراعاة ال    

 تهتم بتثقيف أفرادها عن تاريخ وحضارة مسرح العمليات فيقع أفرادها بإشكاليات مـع              الدول ال 

صـة لهـا عالقـة      السكان الذين ربما يقدسون بعض الظواهر الطبيعية ويحتفلون بمناسبات خا         

  )7(.بتاريخهم وحضارتهم

   إختالف التنظيم العسكري: خامسا

 والتـدريب  م من حيث مفـاهيم العمليـات           تختلف القوات المشاركة في عمليات حفظ السال      

ــة واألنظمة اإلدارية اللوجيستية ، األمر الذي يتطلب جهـدا كبيـرا مـن              والتأهيل واألسلح 

                                                 
�����M4ت ا��7#%� ا   -)1( Jا�����ة ب� ����،ا��u 7سG7س بGو��?بdوا��� ����L7آ� ،ن��Aب` ، ص  � ا���� B.7�91.    

 (2) -  AJR Groom,op.cit,p155. 
  . 82، ص ا��7ب� ب%��ج، ا��B.7 ا���ب`   -)3(
)4(- ���u 7سG7س بGا���م و#"! ا��%�،   ب Bوص�  ��W�4�ا� �����324�B.7 ��ب` ، ص   ، ا��ب%�.    

(5) -  ONU ,op.cit, 50 ans de maintien de la paix 1948-1998,p05.   
  . 39، ص ��ن ، ا��B.7 ا���ب`�����د &*� ا����� �%   -)6(
   .13،ص &�� آ��' ا�7وض�ن، ا��B.7 ا���ب`   -)7(
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اهج التدريبية والتنـسيق بـين الـدول        ـع المن ـم المتحدة وض  ـالدوائر العسكرية التابعة لألم   

مة األممية هـذه الـصعوبات      المشاركة ، والطلب منها التكيف مع ظروف المهمة وتعالج المنظ         

  )1(.بتحديد مهمة معينة لدول تتشابه أنظمتها العملياتية واللوجستية واإلدارية قدر اإلمكان

    الوقاية الصحية العالمية للقوات الدولية :سادسا

      تشير بعض تقارير األمم المتحدة إلى أن القوات الدولية تساهم فـي إنتـشار األمـراض                

  السـيما أن معظـم مـسارح        ، )يدز  اإل( ير  وخاصة مرض نقص المناعة       بواألوبئة بشكل ك  

العمليات لهذه القوات  تقع في المناطق المختلفة والتي تشهد صراعات وإقتتاال يجعل اإلهتمـام               

   )2(.بالعامل الوقائي والصحي في أخر أولويات هذه الدول التي تعمل قوات األمم المتحدة فيها

مم المتحدة لإليدز خمس دول حتى  تطور وتكثف برامجهـا الـشاملة و        وقد دعم مكتب األ   

تضيف موضوعات عن نقص المناعة المكتسبة اإليدز في تدريب القوات النظامية وألن العديـد              

 )3(.لكنها غير قادرة على حـسن تطبيقهـا       من الدول قادرة على بدأ تطبيق مثل هذه البرنامج و         

ة لعمليات األمم المتحدة إلى  إجراءات صـارمة فـي هـذا             وتعمد القيادات العسكرية والسياسي   

المجال من حيث التأكد من التطعيم ضد أمراض مختلفة  و التأكد من خلو أي مشارك من البداية 

من خالل شهادة صحية خاصة ترفق مـع أوراق         ) يدزاإل(  مرض نقص المناعة المكتسبة        من

                                                                                                   )4(.مم المتحدةالعنصر الذي سينظم  إلى قوات األ

  يم عمليات حفظ السالم يتق: المطلب الثاني

       سنحاول في  هذا المطلب بيان نجاحات عمليات حفظ السالم في نقطة أولى ثم نتطرق 

  .لإلخفاقات في نقطة ثانية 

  جاحات عمليات حفظ السالم ن: وال أ

      عرف نشاط منظمة األمم المتحدة في مجال حفظ السالم العديد من النجاحات ، فمنذ سـنة               

 بعثة ميدانية مكنت السكان في أكثـر        93 تولى أفراد حفظ السالم التابعين لألمم المتحدة         1945

ع السالح ما يزيد على      بلدا من المشاركة في إنتخابات حرة ونزيهة ، وساعدت على نز           45من  

 من المقاتلين السابقين في العقد الماضي وحده ،كما يملك األخصائيون في البعثـات              4000000

                                                 
  .12ص  ،ا��B.7 ا���ب`   -)1(
)2(- B.7ا�� X"15، ص   ن.   
   .55ص  ،2004ان .�/��ي ، 01، ا���د�;%� ا��BW�4 ت�ب�a آ���J ، ت�7یi 4�ات #"! ا���م ب�7n�x اqی�ز ،    -)3(
   .16 -15 ص ص&�� آ��' ا�7وض�ن ، ا��B.7 ا���ب` ،   -)4(
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ة على تطوير حـاالت     المتكاملة القدرات المدنية والعسكرية الالزمة لتحقيق اإلستقرار والمساعد       

  )1(.ما بعد الصراع

م سهلت المسار اإلنتقالي إلى السلم في       فقد أظهرت التطورات أن بعض عمليات حفظ السال

كمبوديا  و السلفادور وهايتي  والموزمبيق وفي دول أخرى، حيث قدمت للسكان في هذه الدول                

 األمم المتحدة  تقـديم بعثتهـا        استطاعت  ففي الموزمبيق     )2(.إمكانية إختيار  التنمية واالستقرار    

 الممثل الخاص لألمم  Aldo ajelloو أجيللو كمثال للنجاح وأسباب هذا النجاح بحسب السيد ألد

  :المتحدة في الموزمبيق هي 

 .إرادة قوية لدى أطراف الصراع بالوصول بعملية السالم إلى نهايتها  -

 .الضغط المتواصل الذي مارسه الشعب الموزمبيقي على قادته  -

  .مرونة العملية التي قامت بها المنظمة التي كيفت واليتها مع وقائع الميدان -

.                                                                    الدعم القوي للمجتمع الدولي الذي لم يتكلم إال بصوت واحد -

فلقد سهلت عملية األمم المتحدة في موزمبيق تسريح المقاتلين ، واإلشراف على اإلنتخابات 

 )3(.ة سنة عشرالموزمبيقية التي دامت ستاألمر وضع حد للحرب 

عتبرت عملية األمم المتحدة فيها واحدة من أنجح وأشمل عمليـات                 أما في كمبوديا ، فقد ا     

صنع السالم في تاريخ األمم المتحدة على الرغم من أن هذه العملية لم تنجز بالـضبط جميـع                  

ة وضـع   فمقارن . 1990 نوفمبر 26المهام التي كلفت بها في سياق إتفاقيات السالم الموقعة في           

كمبوديا قبل أن تبدأ األمم المتحدة مهمتها هناك ووضعها األن تؤكد أن عمال كبيرا قد أنجز لنقل                 

كمبوديا من حالة الحرب والضياع التي عاشتها لفترة تزيد على ربع قرن إلى حالة تستطيع معها 

  )4(. نحو المستقبلأن تتطلع بأمل

 ومراقبة وقـف    نيكاراغواة تسريح الجنود في           وقد حققت األمم المتحدة نجاحات في عملي      

        .إطالق النار في السلفادور، والتحضير لإلشراف على مراقبة حقوق اإلنسان فـي غواتيمـاال               

كما قامت قوات حفظ السالم بتقديم المساعدة الدولية للمحافظة على األرواح البشرية نتيجة                    

                                                 
�� ا�����ة   -)1(��� ا�����ة ��"! ا���م ، �B.7 ��ب` ، ص ا�   .02، &�%��ت ا

(2) -  ONU ,op.cit, 50 ans de maintien de la paix 1948-1998,p06.   
  . 26ص  ،، ا��B.7 ا���ب`�ن�ه� �nس ا��;   -)3(
4� &*� ا���ل   -)4(�( ����  . 455، ا��B.7 ا���ب` ، ص #�J ن����،
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سالفيا سابقا بالتنسيق مع الهيئات اإلنسانية التابعـة        المجاعة ونقص الغذاء في الصومال ويوغو     

  )1(. عن الماليين من األفرادمات غير الحكومية لتخفيف المعاناةلألمم المتحدة والمنظ

  إخفاقات عمليات حفظ السالم : ا ثاني

عكس كان         هناك قائمة طويلة من عمليات حفظ السالم لم تحرز أي قدر من النجاح بل بال              

ات وإستحالة إيجاد حل    تهمت األمم المتحدة من خاللها بتجميد الصراع      الذريع نصيبها ، فا   الفشل  

 و  1992 فمثلما في الصومال، فشلت عمليات حفظ السالم خالل الفترة مابين عام             )2(.لها تقريبا 

 في إعادة األمن والنظام إلى نصابهما نتيجة سوء التخطيط والتنفيذ واإلستخدام المفـرط              1993

  )3(.لنهاية إلى إنسحاب األمم المتحدةة العسكرية األمر الذي أدى في اللقو

تسمت  بالعديد من اإلخفاقات  ، فوحدة األمم المتحدة           عملية التدخل الدولي في رواندا ا            أما

 ، وقـد زاد هـذا     Arushaات أروشا  البالد بعد ثالثة أشهر من إتفاقوصلت متأخرة جدا إلى

ة ماقبل الحرب األهلية األمر الذي دعا فرنسا إلى التدخل من أجـل تجنـب               التأخر من حدة فتر   

 L’opérationبعمليـة الفيـروز     الكثير من الفضائح لألمم المتحدة في إطار مـا عـرف   

Turquoise .)4(  

 داخل رواندا أو المقيمين فـي       اآلمنة     أما على صعيد حماية الالجئين المقيمين في المناطق         

  أخفقت قوات حفظ السالم إلى حد كبير في توفير الحمايـة             )نغو الديمقراطية حاليا  الكو(زائيرال

ع أن تنفذ بفاعلية قراراتها الخاصـة لمـساعدة         وة على أن األمم المتحدة لم تستط      لالجئين ، عال  

   )5(.الحكومة الرواندية على إعادة بناء الهياكل األمنية

ة التـي   قوات األمم المتحدة من حماية المناطق األمن          أما في يوغوسالفيا السابقة ، لم تتمكن        

تضح بما ال يدع أي مجال للشك أن عجز األمم المتحدة أقرب كثيرا من        ، وا يلجأ إليها المسلمون    

 بقوات األمم   حد المؤامرة ، وتتحمل الدول الكبرى المسؤولية الرئيسية في هذا الهوان الذي لحق            

ب بحق  رتكبها الصر ك القوات شاهد على المجازر التي ا      ت تل   وبذلك كان   )6(المتحدة في البوسنة،  

  .اإلنسانية والسالم العالمي
                                                 

 (1) -  ONU , Les    casques  bleus : les opérations de maintien de la paix des Nations Unies , Troisième 
édition , Département de l’ information des Nations Unies , New York ,1996,p06 .       

                                                                               .83، ا��B.7 ا���ب`، ص ا��7ب� ب%��ج   -)2(
)3(-   ��N� J�# و��� ا����ی�و���d�� Tإ� ��� ا�����ة �J ا���@' ا?ن��ن�، �170 ا��و��� ، ا���� ا������ وا�رب��ن ، ا���د  ا����� ، ، ا

  . 35 ، ص 2007�ب7 أآ�
                                                                                  . 40، ص ، ا��B.7 ا���ب`�ن�ه� �nس ا��;   -)4(
)5(-   ��L7ی�إ ��� ا�����ة و#"! ا���م ����ل وروان�ا :أ#�� إب7اه�� ����د ، ا�Hا� �� �� ا��و��� ، ا���� �ا����،  ت;7ب� ا���@' ا��و�

                                                                                                 .  129 ،ص 1995، أآ��ب7 122ا��ا#�ة وا����ن ،ا���د 
4� &*� ا���ل، ا��B.7 ا���ب`   -)6(�( ����                                                           .476، ص #�J ن����،
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  :األسباب التالية  إلى الحاالت        ويرجع فشل قوات األمم المتحدة في أغلب

 إنقسام الدول االعضاء الدائمين في مجلس األمن إلى معسكرات متضادة ، وتورط الكثيـر               -/1

الشعوب األخرى ، وهكذا فان قوات حفظ السالم لم تعـد قـادرة علـى               منهم في العدوان على     

مواجهة عدوان تقوم به دولة كبرى أو حتى تتمتع بتأييد إحدى هذه الدول ، ونتج ذلك أن السالم                  

الذي تقوم قوات األمم المتحدة بالحفاظ عليه هو سالم يفتقر إلى العدل الذي هو أساس اإلستقرار                

 سالما مؤقتا يعود إلى اإلنفجار عند أول فرصة يشعر فيها المعتدي عليه             وبالتالي عادة ما يكون   

قيـق  بالقدرة على إدارة الصراع المسلح مرة أخرى أو عندما يجد المعتدي فرصة سـانحة لتح              

  )1(.مكاسب جديدة عن طريق العدوان

اعات مما  إفتقار المنظمة األممية إلى سيطرة مركزية على قواتها المنتشرة في مناطق النز-/2

يؤدي إلى أن هذه القوات تبدو في كثير من األحيان منعدمة الصلة بالمنظمة األممية و تعود إلى 

  )2(. يتعلق بتلقي األوامر أو المشورةالدول التي تنتمي  إليها فيما

 التتسلح  أي قوات مساهمة في عمليات حفظ السالم إال بأسلحة خفيفة وهذا األمـر يعـد                  - /3

عليه األمم المتحدة عموما، وما لم تكن هذه القوات عاملة في إطار تحقيق مصلحة              تقليدا تحافظ   

إستراتيجية مباشرة لدولة كبرى ، فان التسلح  الخفيف الذي تعتمد عليه قوات حفـظ الـسالم ال       

أو (يكون كافيا في الغالب إلحداث التوازن العسكري المطلوب مع األطراف المتنازعة في الدول            

 وزن  تي تمثل العملية ويترتب على ذلك أن تصبح قوات حفظ الـسالم غيـر ذات              ال) المنطقة  

  )3(.وغير قادرة على الرد الكافي

 إن أفراد عمليات حفظ السالم ليسوا من محترفي العمل في هذه العمليات وهذا ما يجعلهـم                 -4

هـؤالء  يعودون إلى أوطانهم دون أن يتمكنوا من إدراك القضية محور النزاع ، وبذلك يكـون                

  )4(.ل عودتهم للعمل في أي عملية أخرىعلى قناعة بأنهم يضيعون وقتهم في حا

 إدراك الوحدات العسكرية المشاركة بمهام حفظ السالم تحت علم األمم المتحدة أنها لن تكون           -5

قادرة على تنفيذ ما نص عليه قرار المهمة وهو األمر الذي عادة ما يحدث بعد وقت قصير من                  

                                                 
   .�110 ، ا��B.7 ا���ب` ، ص ��%n%�| أ#��    -)1(
�� ا�����ة ب�J ا��اB4 وا��&%� أب� &*� ا(،   -)2(���ت دو��� ، ، �%ا�%��`A�� ، د��Lت ا���  .41 ، ص 1995، أآ��ب7 31ا���د ، �7آa ا���%�
)3(-   �  . 141، ا��B.7 ا���ب` ، ص �7اد إب7اه�� ا����4
   .84، ص �ج، ا��B.7 ا���ب`��7ب� ب%� ا  -)4(
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 المـستوى     األهداف التي تخص دولهـا علـى          لية ، يجعلها تشرع في الحفاظ على      بداية العم 

  )1(.اإلقليمي

 أما أكثر المسائل حساسية في مجال عمليات حفظ السالم فتتمثل في عدم وجـود سـالم                  - /6

للحفاظ عليه ، وإذا كان هناك سالم فإنه لن تكون هناك حاجة لدى إقليم أو دولـة الن تـصبح                    

ن  وعندما يصل حمـاة الـسالم فـإ        )2(، لو كانت من األمم المتحدة نفسها      ة حتى خاضعة للحراس 

هم لمدة طويلة يصبح أمرا غير مقبول على المستوى اإلقليمي من ناحية ، ومن ناحية يتحول بقاء

 فمـثال قـوات األمـم       .والفاعلية   مشهد روتيني ممل ومفتقد للحماس       وجود حراس السالم إلى   

 تعتبر من أبرز األمثلة التي عملت فيها أطراف معينة 1949 بدأت سنة المتحدة في فلسطين التي

  )3(.ألمم المتحدة في النجاح في حلهاعلى هدم فرص ا

 الخلل بين اإلنفاق المادي على عمليات حفظ السالم وبين العائد السياسي واألمني ، إذا بلـغ           -7

لهذا اإلنفاق بالغة التواضع فمثال قـوات       اإلنفاق المادي أرقاما خيالية بينما تعد النتائج السياسية         

 حوالي أربعة مليارات من     1994 حتى سنة    1978حفظ السالم في جنوب لبنان أنفقت منذ سنة         

لعدوان لالدوالرات ، بينما لم تنجز من المهام الموكلة إليها بل أن هذه القوات ذاتها صارت هدفا                 

  )4(.اإلسرائيلي ولم تستطيع حتى الدفاع عن نفسها

ولقد كان لبعض هذه األسباب وأخرى األثر الكبير في تدهور مصداقية وفعالية عمل األمم                    

المتحدة وهذا بدوره أدى إلى بعض األعمال غير الشرعية التي قام بهـا أصـحاب الخـوذات                 

  )5(.وسرقات وإغتصاب وإبتزازات مختلفةالزرقاء من عمليات تهريب 

   السالم مستقبل عمليات حفظ: المطلب الثالث 

     في سبيل تحسين أداء األمم المتحدة لحفظ السالم واألمن الدوليين من خالل بعثاتها طلـب               

األمين العام السابق كوفي عنان من مجموعة الخبراء الدوليين برئاسة األخضر اإلبراهيمي تقديم       

ه ءة هـذ  تقرير عن عمل بعثات األمم المتحدة للسالم وإستخالص مقترحات لتطوير أداء وكفـا            

  )6(.سم تقرير اإلبراهيميالبعثات وقد عرف هذا التقرير بإ

                                                 
  . 141، ص �7اد إب7اه�� ا����4�، ا��B.7 ا���ب`   -)1(
   .84، ص ا��7ب� ب%��ج، ا��B.7 ا���ب`   -)2(
  . 141، ص �7اد إب7اه�� ا����4�، ا��B.7 ا���ب`   -)3(
)4(-   �  .155،ص )�'، ا��B.7 ا���ب`&*� ا( ا
   .84، ص  ا���ب`، ا����B.7جا��7ب� ب%   -)5(
)6(- ���A�رات ا��%*� ا��L���4 ، ب�7وت ،   ��%�د ب7u Jب ، Tو���� ا�����ة �� l' ا������ ،  ا�G*�� ا�����O ا '*L���   .72 ، ص 2008، 
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الذي يعتبره كثير من السياسيين إحـدى الوثـائق         و 2000 أوت   21في       وقد صدر التقرير    

يـة  العمل وقد وضع األسـس النظريـة و       ،المهمة الخاصة بحفظ السالم منذ نشأة األمم المتحدة         

وقد ظهر بوضوح في التقرير اإلتجاه الذي تـسعى األمـم           جديدة  السالم  اللمفهوم عمليات حفظ    

ـ المتحدة إنتهاجه وتكريسه من حيث مطالبتها بسلطات أوسع لقوات حفظ السالم والتأك            د علـى   ي

 )1(.ات التي تفرضها التغيرات الدوليةمواجهة التحديوجود حاجة إلى التغيير ل

  : ا       ويتضمن تقرير اإلبراهيمي عدد من التوصيات من أهمه

  أوصت اللجنة بعدم تطبيق المبادئ التقليدية الناظمة لعمل قوات حفظ السالم بصورة قـد                -/1

تعرقل مهام عمليات قوات حفظ السالم وتقوض جهودها ، فبالنسبة لمبـدأ الرضـائية أوضـح                

التقرير بأن نشوب الحروب األهلية داخل الدولة وإنهيار مؤسسات الدولة قد رتب في عدد مـن                

أما فيما يتعلق بمبدأ الحيادية ، أوضح التقرير أن         . ت إستحالة الحصول على هذه الموافقة       الحاال

قيام أحد األطراف بخرق إتفاق السالم قد يجعل من غير المنطقي ومن غير المعقـول معاملتـه       

بشكل متساو  ومماثل لألطراف األخرى الذين يبدون اإلحترام  لهذا اإلتفاق فيغدو من الواجـب                

أما فيما يتعلق بعدم جواز إستخدام قـوات        .  قوات حفظ السالم من التدخل حماية للضحية       تمكين

حفظ السالم للقوة إال دفاعا  عن النفس فأوصى التقرير بوجوب الترخيص لقوات حفظ الـسالم                

إلى جانـب   . في إستخدام القوة ضد مصادر النيران وليس فقط للرد على عدوان تتعرض  إليه               

ير بتمكين هذه القوات من إستخدام القوة حماية للسكان الذين تقـوم بحمـايتهم              ذلك أوصى التقر  

  )2(.ال للقيام بمهمتها المنوطة بهاوتسهي

 الحاجة إلى اإلسراع بنشر القوات واألفراد والمدنيين لتعزيز قدرات نوعية عمل المنظمـة              -/2

 يـوم   30 التقليدية خالل    حيث أعرب معدو التقرير أن يكون التوظيف الكامل لبعثة حفظ السالم          

  )3(. يوم بالنسبة للعمليات المعقدة90من  إعتماد الوالية و

 مطالبة الدول المساهمة في عمليات حفظ السالم بتدريب الضباط العـسكريين والـشرطة              -/3

المرشحين للمشاركة في العمليات لإلرتقاء بالقدرات المهنية المطلوبة ومطالبة سكرتارية األمـم            

                                                 
   .175،ا��B.7 ا���ب` ، ص   ت��� @�ف -)1(
   .216 – 215 ص ص،  ���� @%�' ا����T، ا��B.7 ا���ب` -)2(

 (3) -   Manuel fröblich , Keeping Track of UN Peacekeeping – Suez  Srebrenica   Rwanda and the Brahimi  
Report ,  Yearbook of United Nation Law , Volume 5, 2001,  p 234. 
http://www.mpil.de/shared/data/pdf/pdf/mpunyb/froehlich_5.pdf   
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لك بوضع برنامج ونماذج أساسية موحدة للتدريب بالنسبة للدول األعضاء التي ترغب    المتحدة كذ 

 )1(.مة بأفراد في عمليات حفظ السالمفي المساه

 إحتواء النزاعـات قبـل       أهمية نشر ثقافة الوقاية من النزاعات لكي تتمكن المجتمعات من          -/4

  )2(.إندالعها

لمتحـدة  ة سنويا  أكثر من أي نشاط آخر لألمم ا          إزدياد نفقات حفظ السالم بوتيرة متصاعد      -/5

 . حتى  تتمكن عمليات حفظ السالم من اإلضطالع بمهامها)3(،يتطلب تدبير أموال إضافية

عديد من التحديات التي ستواجه عمليـة       ــمي على أن هناك ال    ــ      ويؤكد تقرير اإلبراهي  

 على وجود إرادة سياسية مهمة مـن        تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ، حيث ستعتمد أساسا        

جانب الدول األعضاء في األمم المتحدة والمساهمين في عمليات حفـظ الـسالم علـى وجـه                 

  )4(.الخصوص

     وعلى الرغم من أن عمليات حفظ السالم شهدت تطورات مهمة على الـصعيد المفـاهيمي     

فع بألية األمم المتحدة بالدوران والعملياتي خالل السنوات األخيرة إال أن الدول الخمس الكبرى تد

عند رغبتها في حين أنها تتخلى عن القيام بإلتزاماتها الضرورية إذا مـا تعـارض ذلـك مـع                 

وعلى الرغم من ذلك ربما ستشهد السنوات القادمة في إطار سعي األمم المتحـدة               )5(،مصالحها

إلستجابة لتحـديات القـرن     المستمر إلى التغيير والتطوير عملية إصالح لعمليات حفظ السالم ل         

  .الحادي والعشرين

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .175، ص ب`B ا���،ا��7.  ت��� @�ف -)1(
)2(- B.7ا�� X"175،ص   ن.   
   .  55، ص   ن�.� &*� ا���ر،����� �����، ا��B.7 ا���ب` -)3(
   .177،ا��B.7 ا���ب` ، ص   ت��� @�ف -)4(

 (5) -  AJR Groom,op.cit,p155. 
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  خالصة جزئية للفصل الثاني 

     عرفت عمليات حفظ السالم تطورات كبيرة من خالل تزايد حجمها وإنتشارها  بمعدل غير              

مسبوق ، حيث تركزت مهمات حفظ السالم خالل الحرب الباردة في نشر قوات حفـظ الـسالم     

 والفصل بين المحاربين لغاية فك اإلرتباط وتخفيف التوتر بيـنهم أو            لمراقبة وقف إطالق النار   

وقد أطلقت علـى هـذه      . مساعدة األطراف المعنية على توقيع إتفاقيات الهدنة ومراقبة تنفيذها        

 عشرة عمليـة لحفـظ الـسالم بـين          إثناالبعثات المختلفة إسم عمليات الجيل األول وقد أنشئت         

1948 – 1987.   

متـدت عمليـات     النور في أواخر الثمانينات حيث ا      ن جيل جديد من العمليات رأى           غير أ 

اء الحرب الباردة لتشمل العديد من القارات       تهحفظ السالم التي قامت بها المنظمة األممية منذ إن        

وصار من المألوف أن تشارك كافة الدول في هذه العمليات بعد أن كان محظورا على أعـضاء        

كما عرفت تضاعف عدد األفراد المشاركين عدة أضعاف   .  فيها   ةمين المشارك مجلس األمن الدائ  

  .مقارنة بمرحلة الحرب الباردة 

 طبيعة مهام عمليات حفظ السالم يؤكد أن ثمة تطورا كيفيا في هذه المهام فـي                      وإستقراء

 لألمم  لعام السابق عالم ما بعد الحرب الباردة تمثل بما جاء في أجندة السالم التي قدمها األمين ا              

نتهجت الدبلوماسية الوقائية كمنهج جديد لحفظ السالم مما يزيد من المتحدة بطرس غالي ، حيث ا

كفاءة قوة األمم المتحدة كما تضمنت تلك المهام تعزيز وتقوية السالم من خالل مهـام سياسـية                 

  .  أمنية وفي بعض األحيان إقتصادية ووإنسانية 

اسي نجد أن عمليات حفظ السالم أصبحت تضطلع ببعض المهام الجديدة                فعلى الصعيد السي  

من أهمها تنظيم اإلنتخابات واإلستفتاءات ومراقبة أوضاع حقوق اإلنسان وتعزيزها،  فضال عن          

أما على الصعيد اإلنساني . تطوير الهياكل اإلدارية لمؤسسات الدولة وتدريب الكوادر العاملة بها        

م بعد إنساني ال يقل أهمية عن البعدين األمني والسياسي مـن حيـث              أصبح لبعثات حفظ السال   

وعلى الجانب االقتصادي تساهم بعثات حفظ السالم فـي         . تأمين وصول المساعدات اإلنسانية     

قتصادية  رسم السياسات اإل   شارك في تكما  ،  تطوير البنية التحتية  والصناعية والزراعية للدولة        

أما على الصعيد األمني والعسكري أصبحت العمليـات        .  المستدامة   بعيدة المدى لتحقيق التنمية   

  .تشمل نزع السالح وإعادة إدماج المحاربين القدامى بالمجتمعات المختلفة
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     وقد أدت العديد من الظروف و التطورات في بعض الحاالت إستخدام القـوة فـي إطـار                 

  . في إطار عمليات فرض السالم عمليات حفظ السالم لتحقيق أهداف إنسانية وسياسية وهذا

    وقد رافق تنفيذ عمليات حفظ السالم العديد من العقبات والصعوبات التي قللت من فعاليتهـا               

في العقود الماضية كمشاكل التمويل ووحدة القيادة والمعدات واإلختالف الثقـافي والحـضاري             

نهمكت األمم المتحدة في ن الحالي ا وفي مستهل القر.لصحية والعالجية للقوات الدولية والوقاية ا

عملية مراجعة كبيرة للتحديات التي واجهت حفظ السالم وفي إدخال إصالح فيـه ، وقـد قـام                  

ترأسها األخضر اإلبراهيمي لتقييم قصور النظـام       بتعيين لجنة   األمين العام السابق كوفي عنان      

يدة الخاصة بعمليات حفظ السالم     ولتقديم التوصيات لكن إستجابة األمم المتحدة لألطروحات الجد       

  . ف على وجود إرادة سياسية للدول األعضاءوقيت
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  :خاتمة

     لقد أهتم البحث بدراسة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة كإحدى أهم األليات التي              

دولية حيـث تـم     أبتكرتها المنظمة األممية للتعامل مع ما يعرض عليها من منازعات ومواقف            

ورات التي شهدتها وأهـم الـصعوبات التـي         ـتوضيح النظام القانوني للعمليات ودراسة التط     

  :تواجهها ، ونتيجة لذلك يمكن إيجاز أهم النتائج المتوصل إليها في النقاط التالية 

الفصل إلى  إستنادا   غالبية الفقه شرعية إنشاء هذه العمليات ،حيث تم تبرير اللجوء إليها             ارقرإ -

اصيلها كل تف  عمليات حفظ السالم ب    هو الذي ينشئ  فمجلس  األمن     من الميثاق ،     السادس والسابع 

تنشأ عمليات  أحيانا  و . القوات واألفراد  عددوطبيعتها ومهماتها وحجمها و   من حيث قرار إنشائها     

  .مهام محددة يف من الجمعية العامة و بتكلحفظ السالم ب

 األمن والجمعية   ق منظمة األمم المتحدة يسمح لمجلس      من ميثا  29  و 22كما أن المادتين           

  .العامة أن تشكل لجان فرعية مؤقتة ومنها عمليات حفظ السالم الدولية

األمين العـام لمنظمـة األمـم       ته  قوات السالم الدولية الذي يأتي في مقدم      وجود نظام لقيادة      -

. ادة الوطنيون للوحدات المشاركة في قوات السالم      ه قائد القوات الدولية وأخيرا الق     يالمتحدة ثم يل  

ن لعمليات حفظ السالم ميزانية خاصة بها رغم أن بعض العمليات ال تزال مدرجـة فـي                  أ ماك

    .الميزانية العامة للمنظمة

 الالزمة لممارسة وظائفها وفقـا      متيازات الدولية تتمتع  قوات السالم الدولية بالحصانات واإل        -

ن و االتفاقيات المتبادلـة بـي      ،1946متيازات الدولية لسنة    م المتحدة للحصانات واإل   اقية األم تفإل

اإلنساني  أما فيما يتعلق بقابلية تطبيق القانون الدولي        .الحكومات المضيفة للقوات واألمم المتحدة      

                                                                                                                           .تهان المنظمة األممية تعهدت بدعم تطبيق القانون اإلنساني على قواعلى قوات السالم الدولية فإ

 مقـررة لفـض     المتحـدة    األمـم   حيث كانت عمليات    م،   السال حفظتطور نظرية عملية       -

 تتدخل في نزاعات    المنظمة الدولية   نتهاء الحرب الباردة أصبحت      بين الدول لكن بعد إ     النزاعات

  .داخل الدول

 كانت عمليات حفظ السالم التقليدية تتركز أساسا على مراقبة وقف إطـالق النـار وإنـشاء                 -

اطق عازلة ومراقبة الحدود ،  لكن بعد إنتهاء الحرب الباردة أصبحت عمليات حفظ الـسالم                من

أكثر تعقيدا فإلى جانب الوظائف السابقة أصبحت تشمل نزع السالح وإعادة الالجئـين وتقـديم               

المساعدة اإلنتخابية  وتقديم المساعدة اإلنسانية ومراقبة حقوق اإلنسان وتعزيزها والمساعدة في            
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الح النظام االقتصادي والقضائي والمساعدة على إنشاء الهياكل اإلداريـة وتـدريب أفـراد             إص

  .الشرطة 

 تطور عمليات حفظ السالم بإتجاه الدبلوماسية الوقائية حيث أصبح إنتهاج الدبلوماسية الوقائية             -

أسـاس   لحفظ السالم ، كما أناط  مجلس األمن بعمليات حفظ السالم واليات علـى      ا جديد امنهج

الفصل السابع من الميثاق مما يبين تحول قوات األمم المتحدة من مهمة حفظ السالم إلى قـوات                 

  .فرض السالم 

 باإلمدادات والمعـدات واألفـراد      والصعوبات المتعلقة    من المطالب والمشاكل     بروز العديد  -

تى يتسنى وضع   خرى األمر الذي يتطلب التحديد الدقيق ح       وهي تختلف من حالة إلى أ      ،والتمويل

  .ليات الالزمة للتغلب عليها األ

حيادية  األمم المتحدة من حيـث   تطلبألمم المتحدة في مجال حفظ السلم ت    ن فعالية عمليات ا    إ -

القيـادة    و توفير الدعم السياسي والعسكري الـالزم       و قراراتها وقواتها المشاركة في العمليات    

 .ف المختلفة في تنفيذ تلك الواليةتعاون األطرا إضافة إلى الميدانية الفعالة

فـي   يتعين المسارعة في معالجة ما يعتري عمليات حفظ السالم من خلل             سبق فإنه       ومما  

  .السالم قدرة األمم المتحدة على حفظ للرفع منبعض جوانبها وتطويرها 
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  خص ــمل

سلوب األمثل الـذي يمكـن أن       تعرضنا إلى موضوع عمليات حفظ السالم التي تعتبر األ              

و قد تطرقنا إلـى      .تتعامل به األمم المتحدة  تجاه ما يعرض عليها من منازعات ومواقف دولية            

  .لية من خالل تقسيم الدراسة إلى ثالثة فصول أدرجنا تحت كل فصل ثالثة مباحث هذه األ

م  واألمـن الـدوليين      تناولنا في الفصل التمهيدي دور األمم المتحدة في مجال حفظ السل                

مجلس األمن والجمعية العامـة      طار الميثاق والتي أوكلها إلى    إمبينين مسؤولية حفظ السالم في      

لمنظمة األممية وسائل متعددة للحفاظ على السلم واألمن الدوليين سلمية وغير           ول  .ن العام يواألم

نظـام األمـن   أليـات  ح بين الدول الكبرى أدى إلى عدم إسـتكمال  سلمية لكن تضارب المصال  

  مع   األمر الذي أدى بالمنظمة إلى البحث عن الكيفية التي من خاللها تستطيع التعامل              ، الجماعي

   . عمليات حفظ السالم تجسدت في ما يعرض عليها من منازعات والتي 

ول الميثاق  مليات حفظ السالم حيث أن عدم شم      ودرسنا في الفصل األول النظام القانوني لع           

 هذا   قسم   الفقه ، و  لية جعل تحديد نظامها القانوني من أكثر األمور إثارة للجدل في            األى هذه   عل

 أولها األساس القانوني للعمليات وأهم المبادئ األساسية المتعلقة بحفـظ           : نقاط إلى ثالث الفصل  

نظـام  افة إلى تطبيـق   إض ، وثانيها كيفية تشكيل وإنشاء وتمويل عمليات حفظ السالم ،   السالم

 في نقطـة    ةعلى قوات السالم الدولي    اإلنساني   متيازات الدولية والقانون الدولي     الحصانات واإل 

سالم التابعة لألمم المتحـدة     حفظ ال  عمليات   نتهي إلى خالصة مفادها أن كل عملية من         لن. ثالثة  

مة األمميـة   تفاقات بين المنظ  لها سمات خاصة بها حيث أن قرار إنشائها  يتم تعزيزه بإبرام اإل            

الدوليـة والممارسـات    قوات الـسالم    عنية بالعمليات و تتضمن هذه اإلتفاقات مركز        والدول الم 

  .عمليات حفظ السالم السارية على 

 مدى قـدرتها    و   أما في الفصل الثاني الذي تناولنا فيه تطور عمليات حفظ السالم الدولية                 

ه إلى نتيجة مفادها أن عمليات حفظ السالم اليـوم          فلقد توصلنا في   على تحقيق المهام المكلفة بها    

ار هـذه   ــنتـش  ، حيث تزايد حجـم وإ       العمليات التقليدية    بخالف  ا وكيفيا   ي كم اعرفت تطور 

قتصادية ة ومدنية وإيت أضحت تشمل مهام سياسكما أن هذه العمليا  .مسبوق  ات بمعدل غير  العملي

الصعوبات تختلف من حالة إلى أخرى       و  بروز العديد من المشاكل    هاوعسكرية وقد رافق تطور   

  .والتي كان لها األثر البارز على فعاليتها 
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RESUME  
Nous avons abordé, à partir de trois chapitres, les opérations du maintien 

de la paix qui sont considérées comme la meilleure méthode adoptée par les 
Nations Unies vis-à-vis des conflits et des attitudes internationales.Nous avons 
donc abordé ce mécanisme en divisant notre étude en trois chapitres. 

Nous avons abordé, dans le chapitre préliminaire,  le rôle des Nations 
Unies dans le domaine du maintien de la paix et de la Sécurité internationales, 
en montrant la responsabilité du maintien de la paix attribuée au Conseil de 
Sécurité, à l’Assemblée Générale et au Secrétaire Général. L’organisation des 
Nations Unies a plusieurs méthodes, pacifiques et non pacifiques, pour 
maintenir la paix et la sécurité internationales. Mais les conflits entre les grandes 
Nations ont fait que les mécanismes du système de sécurité collective  n’ont pu 
s’accomplir, ce qui a poussé l’Organisation à chercher de nouveaux mécanismes 
pour traiter les conflits internationaux : il s’agit des opérations du maintien de la 
paix. 
        Dans le premier chapitre, nous avons étudié le régime juridique des 
opérations du maintien de la paix, mais la charte n’aborde pas ce mécanisme, ce 
qui a soulevé un débat dans la doctrine. Ce chapitre a été divisé en trois points  
dont le premier est : Le fondement juridique des opérations et les principes 
importants relatifs au maintien de la paix , le deuxième étant La manière de 
formation, de création  et  de financement de ces opérations, le troisième 
est L’application du système de l'immunité et des privilèges internationaux et le 
droit international humanitaire sur les forces internationales de la paix. 
        Nous avons conclu que chaque opération des Nations Unies a ses propres 
caractéristiques. En effet, la décision de sa création est soutenue par les accords 
entre l’Organisation des Nations Unies et les états concernés par ces opérations. 
Ces accords comportent un statut des forces internationales de paix et les 
pratiques en vigueur sur les opérations du maintien de la paix. 
        Dans le deuxième chapitre, où nous avons abordé l’évolution des 
opérations du maintien de la paix internationale et leur capacité d'accomplir les 
tâches qui lui sont assignées, nous avons conclu qu’à la différence des 
opérations traditionnelles,les opérations du maintien de la paix ont connu un 
progrès quantitatif et qualitatif. Ces opérations ont en effet connu un taux 
d’augmentation  sans précèdent  et  englobent désormais des  opérations 
politiques et civiles ,économiques  et militaires. Cette évolution a été 
accompagnée par l’apparition de nombreux problèmes et difficultés qui diffèrent 
d’un cas à l’autre et qui avaient un effet remarquable sur son efficacité. 
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ABSTRACT 

         We have spoken through the three chapters about the topic of 
peacekeeping operations. These operations are considered as the best attitude 
that the United Nations can dealt with conflicts occurring in the world and 
international attitudes. We issued this mechanism by dividing our study into 
three chapters. Each chapter includes three parts. 
       We studied in the preliminary chapter the role of the United Nations in the 
field of peacekeeping and security all over the world. We showed the 
responsibility of peacekeeping in the frame of the UN charter and which was 
entrusted to the Security Council, the General Assembly and the Secretary 
General. The United Nation's has got several instruments for maintaining 
international peace and security including peaceful and non- peaceful 
instruments. However, conflicts of interests between the powerful nations has 
hindered the accomplishment of the mechanisms of collective security system. 
This has caused the UN organization to look for an efficient method that can 
help cope with the existing conflicts and which was embodied in peacekeeping 
operation.  
        And we also studied in the first chapter the legal system of peacekeeping 
operations .One of the most controversial issues in the doctrine is the   
identification of its legal system .This is due to the fact that the mechanism is 
not included in the charter. This chapter has been divided into three major 
points. Firstly, the legal basis of the operations and the most fundamental 
principles related to peacekeeping. Secondly, the means for forming, 
establishing and financing peacekeeping operations. Thirdly, the application of 
international system of immunities and privileges and the international 
humanitarian law over the international peace forces.  
       In conclusion, each operation of UN peacekeeping operations has specific 
characteristics .The decision of establishing that operation is consolidated by 
signed agreements between the UN organization and the countries concerned 
with such operations. The agreements include the status of the international 
peacekeeping forces and effective practices over peacekeeping operations. 
        While in the second chapter, we dealt with the evolution of international 
peacekeeping operations and their capacity to assume their required role .Thus, 
we reached to a result that peacekeeping operations today have evolved in terms 
of quantity and quality, this is not the case with traditional operations. Whereas 
the UN operations are spreading at an unexpected rate, assuming political, 
humanitarian, economic, and military tasks .however, that evolution has been 
followed by the emergence of several problems and difficulties which 
differentiate from one situation to another and that are having a remarkable 
impact on its effectiveness. 
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  قــالحــالم

  الملحق األول 

) تحاد من أجل حفظ السالماإل (3/11/1950المؤرخ في )7 (377 قرار الجمعية رقم
  ).المسمى قرار اتشيسون(

  -أ-

  :إن الجمعية العامة 

  :اللذين نص عليهما الميثاق هما التاليين) لألمم المتحدة(إذ تعترف بأن الهدفين األولين 

لغاية تتخذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي حفظ السالم واألمن الدوليين، ولهذه ا« 

تهدد السالم وإلزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه اإلخالل بالسالم، وتتذرع 

بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، ولحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي 

  .»اإلى اإلخالل بالسالم أو لتسويته

وب، حترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعقات الودية بين األمم على أساس إوتنمية العال« 

  .»تخاذ التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السالم في العالموحقها في تقرير مصيرها، وإ

 وتؤكد ثانية أن كل أعضاء األمم المتحدة يبقون، عندما يكونون أطرفا في نزاع دولي، ملزمين

ستعمال اإلجراءات المنصوص عليها في ث عن حل له بالوسائل السلمية، وبإقبل كل شيء بالبح

الفصل السادس من الميثاق، وتذكر بالنجاحات التي سبق للهيئة أن حصلت عليها مرات عديدة 

  .في هذا الميدان

  .وتالحظ وجود حالة توتر دولي تبدي طابعا مثيرا للقلق

، والذي ينص على أن »اسية للسالمعناصر أس«، المعنون بـ )17 (290 وتذكر بقرارها رقم 

، »األمم المتحدة«إلى عدم احترام مبادئ ميثاق درجة األولى  بالإستمرار التوتر الدولي يعود

  وترغب بالعمل أكثر فأكثر على تشجيع تحقيق األهداف المنصوص عليها في هذا القرار، 

 الرئيسية في حفظ السالم واألمن تهألمن بمسؤوليبأن من المهم قيام مجلس اوتؤكد ثانية 

الدوليين، وأن من واجب األعضاء الدائمين السعي للتوصل إلى اإلجماع وعدم اللجوء إلى الفيتو 

  .إال باعتدال

  .149ناهد طالس العجة ، المرجع السابق ،ص : المصدر 
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بالقوات المسلحة  لقةتفاقات المتعلعقد اإل أن المبادرة في مجال المفاوضة: وتؤكد ثانية

يثاق تعود إلى مجلس األمن، وترغب بانتظار عقد هذه من الم/ 43/المنصوص عليها في المادة 

  .تفاقات، بتأمين وضع وسائل حفظ السالم واألمن الدوليين تحت تصرف الهيئةاإل

سم إم بالوظائف التي تقع على عاتقه ببأنه إذا توانى مجلس األمن عن القياوتعبر عن يقينها 

 ذلك أن جميع الدول األعضاء، وخاصة تلك المذكورة في الفقرتين السابقتين، فإنه ال ينجم عن

لتزاماتها، والهيئة من مسؤولياتها المحددة في الميثاق، في ميدان تتحرر الدول األعضاء من إ

  .حفظ السالم واألمن الدوليين

 العامة من الحقوق، وال يحررها  بشكل خاص، بأن مثل هذا التقصير ال يجرد الجمعيةوتعترف،

  .من المسؤوليات التي أسندها لها الميثاق بهدف حفظ السالم واألمن الدوليين

 بأن قيام الجمعية العامة بواجباتها في هذا الصدد يتطلب وسائل مراقبة تسمح بمالحظة وتعترف

ر اإلمكانية لدى الوقائع وكشف المعتدين، ووجود قوات مسلحة قابلة ألن تستعمل جماعيا، وتوف

الجمعية العامة لتقديم توصيات إلى األعضاء في وقت مالئم، بهدف القيام بعمل جماعي ينبغي، 

  .لكي يكون فعاال، أن يكون سريعا

  -أ-

في كل حالة يبدو فيها وجود تهديد للسالم، أو إخالل به، أو عمل عدواني، تقــرر أنه،  -1

ؤوليته الرئيسية في حفظ السالم واألمن الدوليين، نتيجة ويتوانى فيها مجلس األمن عن القيام بمس

لعدم إمكانية تحقق اإلجماع بين أعضائه الدائمين، فإن الجمعية العامة ستدرس فورا المسألة بغية 

تخاذها، بما فيها، في ل التدابير الجماعية التي ينبغي إتقديم التوصيات المناسبة إلى األعضاء حو

ستخدام القوات المسلحة عند الحاجة، من أجل  أو عمل عدواني، إث إخالل بالسالمحال حدو

ك اللحظة، وإذا لم تكن الجمعية العامة منعقدة في تل. حفظ السالم واألمن الدوليين أو إعادتهما

جتماع في دورة استثنائية طارئة خالل األربع والعشرين ساعة التي تلي فإنها يمكن أن تدعى لإل

ستثنائية الطارئة بناء على طلب مجلس وستدعى مثل هذه الدورة اإل. ضالغرالطلب المقدم لهذا 

  األمن بموافقة سبعة ما من أعضائه أو أغلبية أعضاء الهيئة؛ 

  . تتبنى لهذا الغرض التعديالت على نظامها الداخلي، المذكورة في ملحق هذا القرار-2
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  -ب-

، مؤلفة من أربعة عشر 1952و1951 تنشئ لجنة لمراقبة السالم، ستكون، في سنتي -3

الصين، كولومبيا، الواليات المتحدة األمريكية، فرنسا، الهند، العراق، إسرائيل، : عضوا، هم

شمالية، السويد، تشيكوسلوفاكيا، يرلندا الالمتحدة لبريطانيا العظمى وإنيوزلندة، باكستان، المملكة 

ة الوضع في بستطاعتها مراقسيكون بإلسوفياتية، واألورغواي، وشتراكية اإتحاد الجمهوريات اإل

ستمرارها أن يعرض السالم واألمن الدوليين توجد فيها حالة توتر دولي يمكن إلكل منطقة 

ستطاعة الجمعية العامة، أو وسيكون بإ. قريرا حول هذا الموضوعللخطر، وستضع هذه اللجنة ت

جنة، بناء على دعوة الدولة التي اللجنة المؤقتة، حين ال تكون الجمعية منعقدة، أن تلجأ إلى الل

ستتوجه اللجنة إلى إقليمها أو بموافقتها، وذلك إذا لم يمارس مجلس األمن الوظائف العائدة له 

وسيتخذ القرار باللجوء إلى اللجنة بموافقة . بمقتضى الميثاق في موضوع القضية التي ينظر بها

، ويمكن لمجلس األمن أن يلجأ أيضا أغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت

  إلى اللجنة وفقا للسلطات التي أسندها إليه الميثاق؛

ستعمال ة، إذا رأت ذلك مالئما، وإل أن اللجنة سيكون لديها السلطة لتعيين لجان فرعيتقـرر -4

  .بغية مساعدتها في ممارسة وظائفهادوائر المراقبين 

نة، ومساعدتها في ممارسة عاون مع اللجالحكومات وكل السلطات بالت كل توصـي -5

  .وظائفها

ستعمال إطار مراقبي األمم  العاملين والوسائل الضرورية، وإل األمين العام لتقديم تدعـو-6

  .، عندما تقرر اللجنة ذلك)17(ب/ 297/المتحدة المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة رقم

  -جـ-

لكها بغرض تحديد طبيعة وأهمية المساعدة التي كل عضو لتفحص الموارد التي يمتتدعــو -7

سيكون قادرا على تقديمها من أجل تنفيذ أية توصية يتخذها مجلس األمن أو الجمعية العامة 

  بهدف إعادة السالم واألمن الدوليين؛

  كال من الدول األعضاء بأن تحافظ في داخل قواتها المسلحة الوطنية على عناصر توصـي-8

ستخدامها سريعا، وفقا للقواعد الدستورية الخاصة بكل مجهزة بحيث يمكن إمدربة ومنظمة و

دولة، كوحدة أو وحدات تابعة لهيئة األمم المتحدة، بناء على توصية مجلس األمن أو الجمعية 
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ستخدام هذه العناصر في ممارسة حق الدفاع من دون أن يلحق هذا األمر ضررا بإالعامة، و

  .من الميثاق/ 51/، المعترف به في المادة الشرعي، الفردي أو الجمعي

 األعضاء للقيام، في أقرب وقت ممكن، بإبالغ اللجنة المكلفة بالتدابير الجماعية  تدعـو-9

  .ي اتخذتها تطبيقا للفقرة السابقة، بالتدابير الت/11/المنصوص عليها في الفقرة 

، بتعيين إطار /11/يها في الفقرة بموافقة اللجنة المنصوص عل األمين العام للقيام، تدعـو -10

من الخبراء العسكريين الذين يمكن وضعهم تحت تصرف الدول األعضاء التي تطلب ذلك، 

إليها في وترغب بالحصول على المشورة التقنية حول تنظيم وتدريب وتجهيز العناصر المشار 

  .تحدةستخدامها سريعا كوحدات تابعة لهيئة األمم الم، وذلك بهدف إ/8/الفقرة 

  -د-

  :تخاذ التدابير الجماعية، مؤلفة من أربعة عشر عضوا، وهم تُنشئ لجنة مكلفة بإ-11

مانيا، البرازيل، كندا، مصر، الواليات المتحدة األمريكية، فرنسا، روأوستراليا، بلجيكا، 

، المكسيك، الفيليبين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، تركيا، فنزويال

ويوغسالفيا، وتكون مهمة اللجنة القيام، بالتشاور مع األمين العام ومع الدول األعضاء التي 

ستعمالها، بما فيها تلك المنصوص عليها ن إتراها مفيدة في هذا الشأن، بدراسة الطرق التي يمك

ميثاق من هذا القرار، لحفظ السالم واألمن الدوليين وتوطيدها وفقا ألهداف ال" جـ"في الجزء 

تفاقات اإلقليمية ابير الدفاع الشرعي الجماعية واإلومبادئه، مع األخذ بالحسبان تد

، وتقديم تقرير إلى مجلس األمن والجمعية العامة في األول من )من الميثاق/ 51/52/المادتان(

  : على أبعد تقديـــر1951سبتمبر / أيلول

  ا في ممارسة وظائفها؛كل األعضاء بالتعاون مع اللجنة ومساعدته توصـي -12

األمين العام لتقديم جهاز العاملين والوسائل الضرورية من أجل بلوغ األهداف  تدعــو -13

  من هذا القرار فعليا؛ " د"و "جـ"المحددة في الجزأين 

  -هـ-

جل ضمان  بأنه ال يكفي، من أتعبر عن يقينها،  وقد تبنت المقترحات المبنية أعالهإن الجمعية،

تفاقات أمن جماعي ضد حاالت اإلخالل بالسالم الدولي واألعمال ، القيام بعقد إسالم دائم

حترام كل األهداف والمبادئ م الحقيقي والدائم يتعلق أيضا بإالعدائية، وإنما أن حفظ السال

ستخدام القرارات التي تبناها مجلس األمن، ليها في ميثاق األمم المتحدة، وبإالمنصوص ع
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أجل ضمان السالم واألمن واألجهزة الرئيسية األخرى لألمم المتحدة، من والجمعية العامة، 

حترام الفعلي لحقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع، الدوليين، وأنه يتعلق بشكل خاص، باإل

 ة في كل البالد، والمحافظة عليها،جتماعيخلق الشروط المواتية للرفاهية اإلقتصادية واإلوكذلك ب

  :وعليه فإنها

 تدعو بإلحاح الدول األعضاء ألن تمتثل تماما للعمل المترافق، ولتعزيز هذا العمل بالتعاون -15

حترام العام والفعلي لحقوق اإلنسان والحريات ة األمم المتحدة، وتنمي وتشجع اإلمع هيئ

 قتصادي والتقدمية والجماعية بهدف تأمين شروط اإلستقرار اإلاألساسية، وتعزيز جهودها الفرد

االجتماعي، وذلك بشكل خاص من خالل تحسين وضع البالد والمناطق المتقدمة بشكل غير 

  .كاف

  لحـــــــقم

  :يعدل النظام الداخلي للجمعية العامة كما يلــي  

" ب"من المادة المذكورة، التي ستضمن فقرة " أ"سيصبح الفقرة / 8/ النص الحالي للمادة -1

  :يكون نصها كما يلـي

، خالل أربع وعشرين )7( أ377ستثنائية طارئة، وفقا للقرار معية العامة في دورة إتجتمع الج« 

ساعة من تلقي األمين العام طلبا لهذا الغرض صادر إما عن مجلس األمن، بناء على تصويت 

  /.9/بالموافقة من سبعة من أعضائه، أو عن أغلبية األعضاء كما هو منصوص عليه في المادة 

" ب"من المادة المذكورة، التي ستضمن فقرة " أ"سيصبح الفقرة / 9/لمادة  النص الحالي ل-2

  :يكون نصها كما يلي

ستثنائية لمتعلق بالدعوة للدورة اإلتطبق هذه المادة أيضا على الطلب المقدم من عضو، وا« 

، وفي هذا الحالة يقوم األمين العام باالتصال )7(أ /377/الطارئة المنصوص عليها في القرار 

  .باألعضاء اآلخرين بوسائل االتصال األكثر سرعة

  /:10/ يضاف النص التالي إلى نهاية المادة -3

 ، يخطر/8/من المادة " ب"ستثنائية الطارئة بمقتضى أحكام الفقرة عندما تدعى الدورة اإل«

  .»فتتاح الدورة باثنتي عشرة ساعة على األقلاألمين العام األعضاء بذلك قبل إ

  /:16/ التالي إلى نهاية المادة  يضاف النص-4
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ستثنائية الطارئة إلى األعضاء في الوقت نفسه الذي غ جدول األعمال المؤقت للدورة اإليبل... «

  .»يبلغ فيه البالغ المتعلق بالدعوة للدورة

  /:19/ يضاف النص التالي إلى نهاية المادة -5

ئل جديدة، مرتبطة بالمواضيع التي ستثنائية الطارئة، إضافة مسايجوز، خالل الدورة اإل... «

 أغلبية ثلثي األعضاء ه، إلى جدول األعمال، وذلك بقرار تتخذ)7(أ /377/تشكل مادة للقرار 

  .الحاضرين والمشاركين في التصويت

  /:65/ تضاف المادة التالي نصها قبل المادة -6

عية خالف ذلك، تقوم رغما عن أحكام كل مواد النظام الداخلي األخرى، وإذا لم تقرر الجم« 

جتماع في دورة كاملة فقط، وتباشر فورا الجمعية العامة، أثناء الدورة اإلستثنائية الطارئة، باإل

بدراسة المسألة المقترحة في طلب الدعوة للدورة، وبدون إحالتها مسبقا إلى المكتب أو إلى أية 

ونواب رئيس الدورة السابقة نتخب منها رئيس ويكون رؤساء الوفود التي كان قد أ. لجنة أخرى

  .»ستثنائية الطارئةوالي، رئيس ونواب رئيس الدورة اإلهم، على الت

  302/الجلسة الكاملة الـ 

  1950/نوفمبر/ تشرين الثاني3                                              

  -ب -

خاصة الفصول  حفظ السالم واألمن الدوليين، وفقا لنص ميثاق األمم المتحدة، وبهـدفي

  .الجمعية العامةمنه، فإن / 7/و/6/و/5/

   مجلس األمنتوصـي

ستخدام التدابير المنصوص عليها في الميثاق والمتعلقة خاذ األحكام الضرورية بغية ضمان إتبإ

بأي تهديد للسالم، وأي إخالل بالسالم، وأي عمل عدواني، وكذلك بالتسوية السلمية للمنازعات 

  .هديد حفظ السالم واألمن الدوليينن شأنها تأو باألوضاع التي م

، /45/، /43/ستخدام أحكام المواد ير التي تسمح في أقرب وقت ممكن بإ التداببإعــداد

من ميثاق األمم المتحدة، المتعلقة بوضع قوات مسلحة من قبل الدول األعضاء في / 47/و/46/

 وليس من شأن  أركان الحرب، العمل الفعال للجنةالهيئة تحت تصرف مجلس األمن، ويسير

األحكام السابقة أن تمنع الجمعية العامة، بأي حال من األحوال، من القيام بالوظائف المنصوص 

  ).7(أ /377/عليها في القرار 
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  /302/الجلسة الكاملة الـ

  1950نوفمبر / تشرين الثاني3                                             

  -ج-

  :مةإن الجمعية العا

م واألمن والعدل بين جميع  بأن الوظيفة األساسية لهيئة األمم المتحدة هي حفظ السالإذ تعترف

  . والدفاع عنهااألمم

لتزامات التي  خدمة قضية السالم الدولي وفقا لإلبأن واجب كل الدول األعضاء هووتعترف 

  .يفرضها عليها الميثاق

سؤولية الرئيسية في حفظ السالم واألمن بأن الميثاق يسند إلى مجلس األمن الموتعترف 

  .الدوليين

أهمية إجماع األعضاء الدائمين في مجلس األمن على كل القضايا التي يمكنها أن وتؤكد ثانية 

  .د السالم العالمي تهد

نـداء موجه للدول الكبرى لكي "بـ:للجمعية العامة، المعنون) III/(190/بالقرار وتذكر 

  ".فيق خالفاتها وإقامة سالم دائمتضاعف الجهود من أجل تو

  :األعضاء الدائمين في مجلس األمنتوصـي 

قتضى األمر، ى إن إجتماع والقيام، جماعيا أو بأية طريقة أخرى، ومع دول معنية أخرباإل-أ

بدراسة كل القضايا التي يمكنها أن تهدد السالم الدولي، وتعرقل عمل هيئة األمم المتحدة، وذلك 

  .تفاق مطابق لروح الميثاق ونصهالفات األساسية والوصول إلى إ الخبغية إزالة

أن تعلم الجمعية العامة، أو األعضاء عندما ال تكون الجمعية العامة مجتمعة، بنتائج -ب

  .مشاوراتها، فور حصولها
  /302/الجلسة الكاملة رقم 

  1950نوفمبر /تشرين الثاني 3                                              
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  الملحق الثاني

  اتفاقية بشأن سالمة موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها

اعتمدت ونشرت على المأل وفتحت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

  1994ديسمبر /  كانون األول9، المؤرخ في 49/59لألمم المتحدة رقم 

  1999يناير /لثاني كانون ا15: تاريخ بدء النفاذ

  

  إن الدول األطراف في هذه االتفاقية،

إذ يقلقها عميق القلق تزايد عدد حاالت الوفاة واإلصابة الناجمة عن االعتداءات على األفراد 

  العاملين باسم األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها،

م المتحدة أو إساءة وإذ تضع في اعتبارها أن االعتداءات على األفراد العاملين باسم األم

  معاملتهم على أي نحو آخر، هي أفعال ال يمكن تبريرها أو قبولها، أيا كان مرتكبها،

وإذ تسلم بأن عمليات األمم المتحدة يضطلع بها تحقيقاً للمصلحة المشتركة للمجتمع الدولي ووفقاً 

  لمبادئ ميثاق األمم المتحدة ومقاصده،

يقدمها موظفو األمم المتحدة واألفراد المرتبطون بها فيما وإذ تعترف بالمساهمة الهامة التي 

يتعلق بجهود األمم المتحدة في ميادين الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفظ السالم وبناء السلم 

  والعمليات اإلنسانية وغيرها من العمليات،

مرتبطين بها، بما في وإذ تعي الترتيبات القائمة لضمان سالمة موظفي األمم المتحدة واألفراد ال

  ذلك الخطوات التي اتخذتها الهيئات الرئيسية لألمم المتحدة في هذا الصدد،

وإذ تدرك، مع ذلك، أن التدابير الموجودة حالياً لحماية موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين 

  بها غير كافية،

حيث يضطلع بتلك العمليات وإذ تعترف بأن فعالية عمليات األمم المتحدة وسالمتها تتعززان 

  بموافقة الدول المضيفة وتعاونها،

  وإذ تناشد جميع الدول التي يتم فيها وزع موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها، وسائر

 http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Convention_UN_Safety.html: المصدر 
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اد، أن تقدم الدعم الشامل الذي يستهدف تيسير  الدول التي قد يعتمد عليها هؤالء األفر

  االضطالع بعمليات األمم المتحدة وتنفيذ واليتها،

واقتناعاً منها بأن ثمة حاجة ماسة إلى اعتماد تدابير مالئمة وفعالة لمنع االعتداءات التي ترتكب 

  ت،ضد موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها ومعاقبة مرتكبي تلك االعتداءا

  :قد اتفقت على ما يلي

  التعاريف : 1المادة 

  ":موظفو األمم المتحدة"يقصد بعبارة ) أ: (ألغراض هذه االتفاقية

األشخاص الذين يستخدمهم األمين العام لألمم المتحدة أو يقوم بوزعهم بوصفهم أفراداً في " 1"

  األمم المتحدة؛العنصر العسكري أو عنصر الشرطة أو العنصر المدني لعملية تضطلع بها 

الموظفون والخبراء اآلخرون الموفدون في بعثات لألمم المتحدة أو وكاالتها المتخصصة أو " 2"

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والموجودون بصفة رسمية في منطقة يجري االضطالع فيها 

  بعملية لألمم المتحدة؛

  "األفراد المرتبطون بها" يقصد بعبارة ) ب(

 الذين تكلفهم حكومة أو منظمة حكومية دولية باالتفاق مع الجهاز المختص في األشخاص" 1"

  األمم المتحدة؛

األشخاص الذين يستخدمهم األمين العام لألمم المتحدة أو وكالة متخصصة أو الوكالة الدولية " 2"

  للطاقة الذرية،

سانية بموجب اتفاق األشخاص الذين تقوم بوزعهم منظمة غير حكومية إنسانية أو وكالة إن" 3"

  مع األمين العام لألمم المتحدة أو مع وكالة متخصصة أو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

  من أجل االضطالع بأنشطة دعماً لتنفيذ والية منوطة بإحدى عمليات األمم المتحدة،

متحدة وفقاً عملية ينشئها الجهاز المختص في األمم ال" عملية لألمم المتحدة"يقصد بعبارة ) ج(

  :لميثاق األمم المتحدة ويضطلع بها تحت سلطة ومراقبة األمم المتحدة، وذلك

  حينما يكون الغرض من العملية هو صون أو إعادة إحالل السلم واألمن الدوليين؛" 1"

أو حينما يعلن مجلس األمن أو الجمعية العامة، ألغراض هذه االتفاقية، أن هناك خطراً غير " 2"

   سالمة األفراد المشتركين في العملية؛ عادي يهدد
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  الدولة التي يضطلع في إقليمها بإحدى عمليات األمم المتحدة؛" الدولة المضيفة"يقصد بعبارة ) د(

أي دولة أخرى غير الدولة المضيفة يمر بإقليمها " دولة المرور العابر"يقصد بعبارة ) هـ(

 بعملية من عمليات األمم المتحدة، موظفو األمم مروراً عابراً أو يوجد فيها مؤقتاً، فيما يتعلق

  .المتحدة واألفراد المرتبطون بها أو معداتهم

  نطاق التطبيق : 2المادة 

 تنطبق هذه االتفاقية على موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها وعلى عمليات األمم -1

  .1المتحدة، على النحو المحدد في المادة 

التفاقية على أي عملية لألمم المتحدة يأذن بها مجلس األمن كإجراء من  ال تنطبق هذه ا-2

إجراءات اإلنفاذ بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ويشارك فيها أي من األفراد 

  .كمقاتلين ضد قوات مسلحة منظمة وينطبق عليها قانون المنازعات المسلحة الدولية

  إثبات الهوية : 3المادة 

 أفراد العنصر العسكري وأفراد عنصر الشرطة في أي عملية لألمم المتحدة، وكذلك  يحمل-1

وتثبت، على النحو المناسب، هوية . مركباتهم وسفنهم وطائراتهم عالمات مميزة إلثبات الهوية

األفراد اآلخرين المشتركين في عملية األمم المتحدة وهوية المركبات والسفن والطائرات 

  .فيها، ما لم يقرر األمين العام لألمم المتحدة خالف ذلكاألخرى المشتركة 

 يحمل جميع موظفي األمم المتحدة وجميع األفراد المرتبطين بها وثائق مناسبة إلثبات -2

  .الهوية

  االتفاقات المتعلقة بمركز العملية : 4المادة 

كز عملية األمم تبرم الدولة المضيفة واألمم المتحدة، في أسرع وقت ممكن، اتفاقاً بشأن مر

المتحدة وجميع الموظفين المشتركين فيها، يتضمن، فيما يتضمنه، أحكاماً بشأن امتيازات 

  .وحصانات العنصر العسكري وعنصر الشرطة في العملية

  المرور العابر : 5المادة 

 تيسر دولة المرور العابر، المرور العابر دون عائق لموظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين

  .بها ومعداتهم إلى الدولة المضيفة ومنها
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  احترام القوانين واألنظمة : 6المادة 

 دون المساس باالمتيازات والحصانات التي يتمتع بها موظفو األمم المتحدة واألفراد -1

  :المرتبطون بها أو بمقتضيات واجباتهم، فإنه يتعين عليهم

  ة المرور العابر؛احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة ودول) أ(

  .واالمتناع عن أي فعل أو نشاط ال يتفق مع الطبيعة المحايدة والدولية لوجباتهم) ب(

  . يتخذ األمين العام لألمم المتحدة جميع التدابير المناسبة لكفالة مراعاة هذه االلتزامات-2

  ا واجب ضمان سالمة وأمن موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين به: 7المادة 

 ال يجوز جعل موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها ومعداتهم وأماكن عملهم هدفاً -1

  . لالعتداء أو ألي إجراء يمنعهم من أداء الوالية المنوطة بهم

 تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لضمان سالمة وأمن موظفي األمم المتحدة -2

وجه خاص، تتخذ الدول األطراف جميع الخطوات المناسبة لحماية وب. واألفراد المرتبطين بها

موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها، الذين يتم وزعهم في إقليمها، من الجرائم المبينة 

  .9في المادة 

 تتعاون الدول األطراف مع األمم المتحدة والدول األطراف األخرى، حسب االقتضاء، في -3

فاقية، وبخاصة في أي حالة تعجز فيها الدول المضيفة نفسها عن اتخاذ التدابير تنفيذ هذه االت

  .المطلوبة

واجب إطالق سراح أو إعادة موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها : 8المادة 

  المأسورين أو المحتجزين 

ات، إذا أسر باستثناء ما هو منصوص عليه بشكل آخر في اتفاق واجب التطبيق بشأن مركز القو

أو احتجز موظفو األمم المتحدة أو األفراد المرتبطون بها أثناء أدائهم لوجباتهم وقد تم إثبات 

هويتهم، ال يجوز تعريضهم لالستجواب، ويطلق سراحهم على الفور ويعادون إلى األمم المتحدة 

 وفقاً لمعايير ويعامل هؤالء األفراد، ريثما يطلق سراحهم،. أو إلى السلطات المختصة األخرى

  .1949حقوق اإلنسان المعترف بها عالمياً ولمبادئ وروح اتفاقيات جنيف لعام 

  الجرائم المرتكبة ضد موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها : 9المادة 

  : تجعل كل دولة طرف االرتكاب المتعمد لألعمال التالية جرائم بموجب قانونها الوطني-1

اف أحد موظفي األمم المتحدة أو األفراد المرتبطين بها، أو االعتداء بشكل آخر قتل أو اختط) أ(
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  على شخصه أو حريته؛

أي اعتداء عنيف على أماكن العمل الرسمية ألي موظف من موظفي األمم المتحدة أو فرد ) ب(

 من األفراد المرتبطين بها أو على سكنه الخاص، أو وسائل تنقله، قد يعرض شخصه أو حريته

  للخطر؛

التهديد بارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل بهدف إجبار شخص طبيعي أو اعتباري على ) ج(

  القيام بعمل ما أو االمتناع عنه؛

  الشروع في ارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل؛) د(

أي عمل يشكل اشتراكا في جريمة اعتداء من هذا القبيل، أو في الشروع في ارتكاب ) هـ(

ذا القبيل، أو تنظيم آخرين، الرتكاب اعتداء من هذا القبيل أو إصدار األمر إليهم اعتداء من ه

  .للقيام بذلك

 جرائم يعاقب عليها بعقوبات مناسبة 1 تجعل كل دولة طرف الجرائم المبينة في الفقرة -2

  .تراعي الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم

  إقامة الوالية : 10المادة 

 األطراف ما يلزم من التدابير إلقامة واليتها على الجرائم المبينة  تتخذ كل دولة من الدول-1

  : في الحاالت التالية9في المادة 

  متى ارتكبت الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها؛) أ(

  .متى كان المدعى ارتكابه الجريمة أحد رعايا تلك الدولة) ب(

  :م أيضاً واليتها على أي من تلك الجرائم في حالة ارتكابها للدولة الطرف أن تقي-2

  من جانب شخص عديم الجنسية يقع محل إقامته المعتاد في تلك الدولة؛) أ(

  أو فيما يتعلق بأحد رعايا تلك الدولة؛) ب(

  .أو في محاولة إلجبار تلك الدولة على القيام بعمل ما أو االمتناع عنه) ج(

 بإخطار األمين العام 2قيم الوالية على النحو المشار إليه في الفقرة  تقوم أي دولة طرف ت-3

وإذا قامت تلك الدولة بإلغاء واليتها فيما بعد، فعليها إخطار األمين العام . لألمم المتحدة بذلك

  .لألمم المتحدة بذلك

 إذا 9مادة  تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير إلقامة واليتها على الجرائم المبينة في ال-4

، إلى أي من 15كان المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً في إقليميها ولم تقم بتسليمه، عمالً بالمادة 
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  . 2 أو 1الدول األطراف التي أقامت واليتها وفقاً للفقرة 

  .  ال تحول هذه االتفاقية دون ممارسة أية والية جنائية وفقاً للقانون الوطني-5

  الجرائم ضد موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها منع ارتكاب : 11المادة 

 وذلك، بصفة خاصة، بالقيام 9تتعاون الدول األطراف في منع وقوع الجرائم المبينة في المادة 

  :بما يلي

اتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع القيام في إقليم كل منها بأية أعمال تمهد الرتكاب تلك ) أ(

  خل إقليمها أو خارجه؛الجرائم دا

وتبادل المعلومات وفقاً لقانونها الوطني وتنسيق اتخاذ التدابير اإلدارية وغيرها، حسب ) ب(

  .االقتضاء، لمنع ارتكاب الجرائم

  إبالغ المعلومات : 12المادة 

، 9 إذا توفر للدولة الطرف التي ارتكبت في إقليمها أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة -1

ما يدعو إلى االعتقاد بهروب المدعى ارتكابه الجريمة من إقليمها فإنها تقوم، وفقاً للشروط 

المنصوص عليها في قانونها الوطني، بإبالغ األمين العام لألمم المتحدة وإبالغ الدولة أو الدول 

الجريمة المعنية، سواء مباشرة أو عن طريق األمين العام، بجميع الوقائع ذات الشأن المتعلقة ب

  .المرتكبة وبجميع المعلومات المتاحة عن هوية المدعى ارتكابه الجريمة

، تسعى كل دولة طرف تتوفر لديها 9 متى ارتكبت جريمة من الجرائم المبينة في المادة -2

معلومات عن المجني عليه وعن مالبسات الجريمة إلى إحالة تلك المعلومات كاملة على وجه 

 المنصوص عليها في قانونها الوطني، إلى األمين العام لألمم المتحدة السرعة، وفقاً للشروط

  .وإلى الدولة أو الدول المعنية

  تدابير كفالة المحاكمة أو التسليم : 13المادة 

 تتخذ الدولة الطرف التي يكون المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً في إقليمها التدابير -1

أمين حضوره لغرض محاكمته أو تسليمه، عندما تبرر المناسبة، بموجب قانونها الوطني، لت

  .الظروف ذلك

 إلى األمين 1 تبلغ، بما يتفق مع القانون الوطني ودون تأخير، التدابير المتخذة وفقاً للفقرة -2

  :العام لألمم المتحدة، وسواء مباشرة أو عن طريق األمين العام إلى

  الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة؛) أ(
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ولة أو الدول التي يكون المدعى ارتكابه الجريمة من رعاياها، أو الدولة التي يقع في الد) ب(

  إقليمها محل إقامته المعتاد إذا كان عديم الجنسية؛

  الدولة أو الدول التي يكون المجني عليه من رعاياها؛) ج(

  .الدول المهتمة األخرى) د(

  محاكمة المدعى ارتكابهم الجرائم : 14المادة 

الدولة الطرف التي يكون المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً في إقليمها، في حالة عدم على 

تسليمها إياه، أن تعمد، دون أي استثناء كان ودون أي تأخير ال داعي له، إلى عرض القضية 

وتتخذ . على سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة، عن طريق دعوى ترفع وفقاً لقانون تلك الدولة

 قرارها كما لو كان األمر يتعلق بجريمة عادية ذات طابع خطير بموجب قانون تلك السلطات

  .تلك الدولة

  تسليم المدعى ارتكابهم الجرائم : 15المادة 

 ال تكون مدرجة ضمن الجرائم التي تستوجب 9 كل جريمة من الجرائم المبينة في المادة -1

اهدة تسليم قائمة بين الدول األطراف، تسليم المجرمين في أي معاهدة تسليم المجرمين في أي مع

وتتعهد الدول األطراف بإدراج تلك الجرائم باعتبارها جرائم . تعتبر مدرجة بهذه الصفة ضمنها

  .تستوجب تسليم المجرمين في كل معاهدة تسليم تقرر أن تبرمها فيما بينها

ب تسليم من دولة  إذا تلقت دولة طرف تعلِّق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، طل-2

طرف أخرى ال ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فلها أن تختار اعتبار هذه االتفاقية السند القانوني 

وتخضع عملية التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون . للتسليم فيما يتعلق بتلك الجرائم

  .الدولة المقدم إليها الطلب

مجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك  على الدول األطراف التي ال تعلق تسليم ال-3

الجرائم جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون 

  .الدولة المقدم إليها الطلب

 كل جريمة من هذه الجرائم تعتبر، ألغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول األطراف، -4

ها وحده، بل أيضاً في إقليم كل من الدول األطراف التي قررت كأنها ارتكبت ال في مكان وقوع

  .10 من المادة 2 أو الفقرة 1واليتها على هذه الجرائم وفقاً للفقرة 
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  تبادل المساعدة في المسائل الجنائية : 16المادة 

 تقدم الدول األطراف، بعضها إلى بعض، أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالدعوى -1

، بما في ذلك تقديم المساعدة في الحصول 9 التي ترفع فيما يتعلق بالجرائم في المادة الجنائية

وينطبق قانون الدولة المقدم إليها الطلب في . على ما يتوفر لديها من أدلة الزمة لتلك الدعوى

  .جميع الحاالت

  .أخرى االلتزامات بتبادل المساعدة والواردة في أي معاهدة 1 ال تمس أحكام الفقرة -2

  المعاملة العادلة : 17المادة 

 تكفل ألي شخص تجرى بصدده تحقيقات أو ترفع عليه دعوى فيما يتعلق بأي جريمة من -1

، المعاملة العادلة فضالً عن المحاكمة العادلة والحماية التامة لحقوقه 9الجرائم المبينة في المادة 

  .في جميع مراحل تلك التحقيقات أو الدعوى

  : مدعى ارتكابه الجريمة يحق ألي-2

أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة أو الدول التي يكون ذلك الشخص من ) أ(

رعاياها أو الدولة التي يحق لها لسبب آخر حماية حقوقه، أو، إن كان عديم الجنسية، الدولة التي 

  تكون مستعدة لحماية حقوق ذلك الشخص، بناء على طلب منه؛

  .ممثل تلك الدولة أو الدولأن يزوره ) ب(

  اإلخطار بنتيجة الدعوى : 18المادة 

تقوم الدولة الطرف التي يحاكم فيها المدعى ارتكابه الجريمة بإخطار األمين العام لألمم المتحدة 

  .بالنتيجة النهائية للدعوى، ويتولى هو إحالة هذه المعلومات إلى الدول األطراف األخرى

  النشر : 19المادة 

 الدول األطراف بنشر هذه االتفاقية على أوسع نطاق ممكن، كما تتعهد، على وجه تتعهد

الخصوص، بتضمين برامج التعليم العسكري لديها دراسة تلك االتفاقية فضالً عن األحكام ذات 

  .الصلة من القانون اإلنساني الدولي

  شروط وقائية : 20المادة 

  :ليس في هذه االتفاقية ما يمس

لقانون اإلنساني الدولي والمعايير المعترف بها عالمياً لحقوق اإلنسان على النحو انطباق ا) أ(

الوارد في الصكوك الدولية فيما يتعلق بحماية عمليات األمم المتحدة وموظفي األمم المتحدة 
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واألفراد المرتبطين بها أو بمسئولية هؤالء الموظفين واألفراد في احترام هذا القانون وهذه 

  ؛المعايير

أو حقوق الدول والتزاماتها، طبقاً لميثاق األمم المتحدة، فيما يتعلق بموافقتها على دخول ) ب(

  األشخاص إلى أقاليمها؛

أو التزام موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها بالعمل وفقاً ألحكام الوالية المنوطة ) ج(

  بعملية األمم المتحدة؛

عاً بأفراد في عملية لألمم المتحدة في أن تسحب أفرادها من أو حق الدول التي تسهم طو) د(

  االشتراك في تلك العملية؛

أو الحق في تعويض مناسب يدفع في حالة وفاة األشخاص الذين تتبرع الدول بخدماتهم ) هـ(

لعمليات األمم المتحدة أو عجزهم أو إصابتهم أو مرضهم، إذا كانت هذه الحالة تعزى إلى خدمة 

  .شخاص في عمليات حفظ السالمهؤالء األ

  حق الدفاع عن النفس : 21المادة 

  .ليس في هذه االتفاقية ما يفسر على أنه تقييد للحق في التصرف دفاعاً عن النفس

  تسوية المنازعات : 22المادة 

 أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف بشأن تفسير هذه االتفاقية أو تطبيقها -1

وإذا لم تتمكن . م تسويته عن طريق التفاوض، يعرض للتحكيم بناء على طلب أي منهاوال يت

األطراف، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من االتفاق على تنظيم التحكيم، جاز 

ألي من تلك األطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقاً لنظام المحكمة 

  . األساسي

 لكل دولة طرف، أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه االتفاقية أو قبولها أو الموافقة -2

وال تكون .  أو بجزء منها1عليها أو االنضمام إليها، أنها ال تعتبر نفسها ملزمة بكل الفقرة 

 أو بجزئها ذي الصلة فيما يتعلق بأي دولة طرف 1الدول األطراف األخرى ملزمة بالفقرة 

  .دى هذا التحفظتب

 أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت 2 ألي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة -3

  .بموجب إخطار يوجه إلى األمين العام لألمم المتحدة
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  اجتماعات االستعراض : 23المادة 

وافقة يعقد األمين العام لألمم المتحدة، بناء على طلب دولة أو أكثر من الدول األطراف، وبم

أغلبية تلك الدول األطراف، اجتماعا للدول األطراف الستعراض تنفيذ االتفاقية، وأية مشاكل 

  .تواجه فيما يتعلق بتطبيقها

  التوقيع : 24المادة 

، في 1995ديسمبر/ كانون األول31يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أمام جميع الدول، حتى 

  .مقر األمم المتحدة في نيويورك

  التصديق أو القبول أو الموافقة : 25مادة ال

وتودع صكوك التصديق أو القبول أو . تخضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة

  .الموافقة لدى األمين العام لألمم المتحدة

  االنضمام : 26المادة 

 لدى األمين وتودع صكوك االنضمام. يفتح باب االنضمام إلى هذه االتفاقية أمام جميع الدول

  .العام لألمم المتحدة

  بدء النفاذ : 27المادة 

 يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بعد ثالثين يوماً من إيداع اثنين وعشرين من صكوك التصديق أو -1

  .القبول أو الموافقة أو االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة

أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع  بالنسبة إلى كل دولة تصدق على االتفاقية أو تقبلها -2

يبدأ نفاذ . الصك الثاني والعشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام

االتفاقية بعد اليوم الثالثين من إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو 

  .انضمامها

  االنسحاب : 28المادة 

تنسحب من هذه االتفاقية بإخطار كتابي توجهه إلى األمين العام لألمم  ألي دولة طرف أن -1

  .المتحدة

  . يكون االنسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم األمين العام لألمم المتحدة لإلخطار-2
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  النصوص ذات الحجية : 29المادة 

ة والروسية والصينية يودع أصل هذه االتفاقية، الذي تتساوى نصوصه األسبانية واإلنكليزي

والعربية والفرنسية في الحجية، لدى األمين العام لألمم المتحدة، الذي يرسل نسخاً معتمدة منها 

  .إلى جميع الدول
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  الملحق الثالث  

  آب6 بتاريخ SGB/ST/13/1999الكتاب الدوري لألمين العام لألمم المتحدة رقم  

1999   

ام النصوص الواردة أدناه لبيان المبادئ و النظم األساسية للقانون الدولي       أصدر األمين الع

اإلنساني الواجبة التطبيق على قوات األمم المتحدة التي تقوم بعمليات تحت قيادة و إشراف هيئة 

  :األمم المتحدة

  نطاق التطبيق: المادة األولى

تاب الدوري على القوات تطبق المبادئ و النظم األساسية المنصوص عليها في هذا الك 1- 1

و . التابعة لألمم المتحدة التي تشارك بصفة فعلية في المعارك في حالة وقوع نزاعات مسلحة 

في حدود هذه المشاركة و طوال مدتها و هي تطبق إذن في حاالت التدخل إلتخاذ تدابير قسرية 

  .دفاع الشرعيو في عمليات حفظ السالم التي يرخص فيها باستعمال القوة و في حالة ال

ال يخل إصدار هذا الكتاب الدوري بالحماية المقررة للوضع الذي يتمتع به أعضاء  2- 1

عمليات حفظ السالم بمقتضى اإلتفاقية المعنية بأمن موظفي األمم المتحدة و المنتسبين لها و ال 

 .بالحماية المقررة للمدنيين بموجب القانون الدولي للنزاعات المسلحة

   تطبيق القانون الوطني:المادة الثانية

ال تشكل النصوص الحالية قائمة شاملة على سبيل الحصر لمبادئ و قواعـد القـانون الـدولي                 

اإلنساني المفروضة على الموظفين العسكريين و ال تعد حكما مسبقا بتطبيقها كما أنها ال تحـل                

ة العمليـة التـي   محل القوانين الوطنية التي يظل الموظفون العسكريون خاضعين لها طوال فتر          

  .يقومون بها

  االتفاق على وضع القوات: المادة الثالثة

تلتزم المنظمة، في اإلتفاق الذي يبرم بينها و بين دولة تنشر قوات األمم المتحدة على أراضيها،                

بالعمل على أن تحترم هذه القوات أثناء قيامها بعملياتها إحترامـا كـامال المبـادئ و القواعـد         

  في اإلتفاقيات العامة الواجبة التطبيق على الموظفين العسكريين، كما تلتزم المنصوص عليها 

  

  .97، ص  أن رينيكر ، المرجع السابق :  المصدر 
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  المنظمة كذلك بالعمل على تعريف الموظفين العسكريين في هذه القوات تعريفا كامال بالمبادئ و

 اإللتزام بإحترام هـذه المبـادئ و         القواعد المنصوص عليها في هذه الصكوك الدولية و يظل        

القواعد قائما على عاتق قوات األمم المتحدة حتى في حالة عدم وجود إتفاق بشان وضـع هـذه       

  .القوات

  انتهاك القانون الدولي اإلنساني: المادة الرابعة

يتعرض الموظفون العسكريون في قوة تابعة لألمم المتحدة في حالة إنتهاكهم للقانون الدولي 

  .نساني للمالحقة أمام القضاء في بلدانهماإل

  حماية السكان المدنيين: المادة الخامسة

 تقوم القوة التابعة لألمم المتحدة في جميع األوقات بالتمييز بشكل واضح بين المدنيين و 5-1

المحاربين و بين الممتلكات المدنية و األهداف العسكرية و توجه العمليات الحربية ضد 

األهداف العسكرية وحدها و يحظر القيام بأي هجمات على المدنيين أو الممتلكات المحاربين و 

  .المدنية

 يتمتع األشخاص المدنيون بالحماية المقررة بموجب هذه المادة إال إذا كانوا يشاركون 5-2

  .بشكل مباشر في اإلشتباكات و خالل فترة مشاركتهم فيها فقط

ي جميع األحوال كافة اإلحتياطـات الممكنـة لتفـادي           على قوة األمم المتحدة أن تتخذ ف       5-3

الخسائر في األرواح بين السكان المدنيين بقدر اإلمكان و التقليل منها إلى أدنى حـد و كـذلك                  

  .بالنسبة إلصابات المدنيين و األضرار التي قد تلحق بالممتلكات المدنية بطريقة عرضية

ر اإلمكان في منطقة العمليات التي تقوم بهـا          يجب على قوة األمم المتحدة أن تتفادى بقد        5-4

وضع أهداف عسكرية داخل أو بالقرب من المناطق اآلهلة بالسكان كما تتخذ جميع اإلحتياطات              

الالزمة لحماية السكان و األشخاص المدنيين و الممتلكات ذات الطابع المدني مـن المخـاطر               

 المواد العسكرية الخاصة بعمليات حفـظ       الناجمة عن العمليات الحربية، و ال تعتبر المنشآت و        

  .السالم في حد ذاتها أهدافا عسكرية

 يحظر على قوة األمم المتحدة القيام بضربات عشوائية ال تمييـز فيهـا بـين األهـداف                  5-5

العسكرية و األشخاص المدنيين، و بعمليات ينتظر أن تؤدي بصفة عرضية إلى خسائر مفرطة              
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يين أو إلى خسائر في الممتلكات المدنية ال تتناسب مـع المزايـا             في األرواح بين السكان المدن    

  .العسكرية المباشرة المنتظرة منها

 ال يجوز لقوة األمم المتحدة القيام بأعمال الردع تجاه األشخاص المدنيين أو تجاه 5-6

  .الممتلكات ذات الطابع الثقافي

  أساليب و طرق الحرب: المادة السادسة

  .لمتحدة في إختيار أساليب و طرق المحاربة ليس حقا مطلقا حق قوة األمم ا6-1

 على قوة األمم المتحدة أن تحترم القواعد التي تحظر أو تحد من إستخدام بعـض أنـواع                  6-2

األسلحة و أساليب الحرب طبقا لما هو منصوص عليه في الصكوك ذات الصلة للقانون الدولي               

ستخدام الغازات الخانقة و السامة أو ما شابهها        اإلنساني و عليها أن تحترم بوجه خاص حظر إ        

و الوسائل الجرثومية في الحرب و الرصاص القابل لإلنتشار أو التمدد في الجسم في بسهولة، و 

بعض أنواع المقذوفات المتفجرة، و يحظر كذلك إستخدام بعض األسلحة التقليدية مثل المفرقعات        

  .مضادة لألفراد و الشراك الخداعية و األسلحة الحارقةالتي ال يمكن تحديد موضعها، و األلغام ال

 يحظر على قوة األمم المتحدة إستخدام أساليب حرب من شانها أن تحدث أضرارا مفرطة               6-3

أو معاناة ال ضرورة لها، أو إذا كانت مصممة إلحداث خسائر واسعة ودائمة وخطيـرة للبيئـة             

  .الطبيعية أو ينتظر منها أن تحدث ذلك

ر على قوة األمم المتحدة إستخدام أسلحة أو أساليب محاربة من شانها أن تحدث  يحظ6-4

  .معاناة ال ضرورة لها

  . يحظر إصدار األمر بالقضاء على كل من يبقى على قيد الحياة6-5

 يحظر على قوة األمم المتحدة مهاجمة اآلثار الفنية أو المعمارية أو التاريخية أو المواقـع                6-6

وحات الفنية أو أماكن العبادة و المتاحف و المكتبات التي تشكل التراث الثقـافي و              األثرية أو الل  

الروحي للشعوب، و ال تستخدم قوة األمم المتحدة في منطقة عملياتها هذه الممتلكات الثقافيـة أو          

األماكن المتاخمة لها ألغراض قد تعرضها للتدمير أو اإلتالف، و يحظر حظـرا تامـا جميـع                

  .قة و النهب و اإلختالس و كافة أعمال التخريب الموجهة ضد الممتلكات الثقافيةأعمال السر

 يحظر على قوة األمم المتحدة مهاجمة أو تدمير الممتلكات الـضرورية لحيـاة الـسكان                6-7

المدنيين أو حملها أو الحيلولة دون إستخدامها مثل المواد الغذائية و المحاصـيل و الماشـية و                 

  . و إحتياطاتهامنشآت مياه الشرب
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 ال تقوم قوة األمم المتحدة بعمليات حربية ضد منشآت تحتوي على قـوى خطـرة مثـل                  6-8

السدود و القناطر و المحطات النووية إلنتاج الطاقة الكهربائية، إذا كان من شأنها إطالق هـذه                

  .القوى مما ينتج عنه خسائر بالغة بين السكان المدنيين

متحدة القيام بأعمال إنتقامية ضد الممتلكات أو المنـشآت المحميـة            ال يجوز لقوة األمم ال     6-9

  .بموجب هذه المادة

  معاملة األشخاص المدنيين و غير المحاربين: المادة السابعة

 األشخاص الذين ال يشاركون في العمليات الحربية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها، بما          7-1

سلحة الذين سلموا أسلحتهم و األشخاص الذين توقفوا عن         في ذلك المدنيون و أعضاء القوات الم      

القتال بسبب المرض أو اإلصابة أو اإلحتجاز يعاملون في جميع الظروف معاملة إنـسانية دون               

تمييز يؤدي إلى اإلضرار بهم ألسباب عرقية أو جنسية أو بسبب المعتقدات الدينية أو أي معيار                

الواجب ألشخاصهم و لـشرفهم و لمعتقـداتهم الدينيـة و    مماثل لذلك، و يعاملون بكل اإلحترام      

  .غيرها

 فيما يتعلق باألشخاص سالفي الذكر يحظر في كل وقت و في كل مكان أي إعتداء عليهم                 7-2

يكون ماسا بحياتهم أو بسالمتهم البدنية، كما يحظر قتلهم أو معاملتهم معاملة تشوبها القسوة مثل               

 أشكال العقوبة الجسدية و العقوبات الجماعيـة و األعمـال           التعذيب و التشويه أو أي شكل من      

اإلنتقامية أوإختطافهم كرهائن أو إغتصابهم أو إلزامهم بالدعارة اإلجبارية و أي شكل من أشكال            

  .العنف الجنسي و اإلذالل أو المعاملة المهينة و اإلستعباد و النهب

هن البدنية، و بصفة خاصة ضد  تمتع النساء بحماية خاصة ضد أي إعتداء على سالمت7-3

  .اإلغتصاب و الدعارة اإلجبارية و كافة أشكال العنف الجنسي

 يحظى األطفال بإحترام خاص و يتمتعون بالحماية ضد أي شكل من أشكال العنف 7-4

  .الجنسي

  معاملة األشخاص المحتجزين: المادة الثامنة

تحتجزهم و غيرهم من األشخاص الذين      تعامل قوة األمم المتحدة أعضاء القوات المسلحة الذين         

لم يعودوا يشاركون في العمليات الحربية بسبب إحتجازهم معاملة إنسانية و يراعـى إحتـرام               

كرامتهم و مع مراعاة الوضع القانوني لهؤالء األشخاص فإنهم يعاملون وفقـا لمـا تتـضمنه                
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تطبـق علـيهم هـذه       و   1949النصوص ذات الصلة الواردة في إتفاقية جنيف الثالثة لـسنة           

  :النصوص بصفة تلقائية خاصة

إبالغ الطرف الذي يتبعونه دون اإلبطاء بأسرهم و إحتجازهم و كذلك الوكالة المركزية   ) أ

  .للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر بقصد إخطار عائالتهم بذلك

اح و الضمانات الصحية اإلحتفاظ بهم في أماكن آمنة تتوافر بها كافة ضمانات اإلصح  ) ب

وأال يتم إحتجازهم في مناطق معرضة لنفس المخاطر التي تتعرض لها المنطقة التي تدور فيها 

 .المعارك

  .يكون لهم الحق في الحصول على المأكل و الملبس و الرعاية الصحية و الطبية) ج

  .لمعاملةأال يتعرضوا في أي ظرف من الظروف ألي شكل من أشكال التعذيب أو سوء ا) د

االحتفاظ بالنساء الالتي تسلب حريتهن في أماكن منفصلة عن الرجال و أن تتولى الرقابة              ) هـ

  .المباشرة عليهن نساء

 سـنة مـشاركة مباشـرة فـي         16في الحاالت التي يشارك فيها أطفال لم تتعد أعمـارهم           ) و

ابعة لألمم المتحدة فـإنهم  اإلشتباكات و يتم القبض عليهم أو إحتجازهم أو إعتقالهم بواسطة قوة ت 

يظلون ينتفعون بحماية خاصة و يتم بوجه خاص اإلحتفاظ  بهم في أماكن منفصلة عن األماكن                

  .التي يوجد فيها البالغون إال إذا كانوا يقيمون مع عائالتهم

  .إحترام و صيانة حق اللجنة الدولية للصليب األحمر في زيارة األسرى و المحتجزين) ز

  حماية الجرحى و المرضى و العاملين الطبيين و المسعفين: عةالمادة التاس

 يحظى أفراد القوات المسلحة و غيرهم من األشخاص الخاضعين لسلطة قوة تابعة لألمم 9-1

المتحدة الذين يصابون بجراح أو بمرض باإلحترام و بالحماية في جميع الظروف كما يعاملون 

رعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم دون تمييز ضار بهم و معاملة إنسانية و يحظون بالعناية و بال

تعتبر األسباب المرتبطة بمدى اإلستعجال من الناحية الطبية هي المعيار الوحيد في تحديد 

  .األولوية في الرعاية

 يتم االتفاق كلما سمحت الظروف بذلك على هدنة أو على ترتيبات محلية تسمح بالبحث و 9-2

 و المرضى و القتلى الذين تركوا في ميدان القتال و بحملهم و تبادلهم و التعرف على الجرحى

  .نقلهم
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 ال يجوز لقوة األمم المتحدة أن تهاجم المنشآت الطبية أو الوحدات الصحية المتنقلة و هي 9-3

تحظى باإلحترام و الحماية في جميع األحوال ما لم تكن تستخدم بخالف مهامها اإلنسانية في 

  . األمم المتحدة أو في إرتكاب أعمال ضارة بهامهاجمة قوة

 على قوة األمم المتحدة أن توفر اإلحترام و الحماية في جميع الظروف للعاملين الطبيين 9-4

  .المتفرغين تماما للبحث عن الجرحى و المرضى و نقلهم و كذلك ألفراد الوحدات الدينية

حماية لقوافل الجرحى و المرضى أو المواد        على قوة األمم المتحدة أن توفر اإلحترام و ال         9-5

  .الطبية على نحو ما تقوم به بالنسبة للفرق الصحية المتنقلة

 ال يجوز لقوة األمم المتحدة القيام بأعمال إنتقامية ضد الجرحى و المرضى أو العاملين أو                9-6

  .المنشآت أو المواد المحمية بموجب هذه المادة

في جميع الظروف شعار الصليب األحمر و الهالل األحمر و ال            تحترم قوة األمم المتحدة      9-7

يجوز إستخدام هذين الشعارين لغير التعريف و حماية الفرق الصحية و المنشآت و العـاملين و               

  .المواد الطبية و يحظر تماما إساءة إستخدام شعار الصليب األحمر و شعار الهالل األحمر

حق العائالت في معرفة مصير أفرادها من المرضى و          على قوة األمم المتحدة أن تحترم        9-8

الجرحى و القتلى و تحقيقا لهذه الغاية عليها أن تسهل مهمة الوكالـة المركزيـة للبحـث عـن      

  .المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب األحمر

و  على قوة األمم المتحدة أن تسهل عمليات اإلسعاف ذات الصبغة اإلنسانية و المحايدة 9-9

التي تتم دون تمييز ضار و عليها أن تحترم العاملين و المركبات و األماكن المستخدمة لهذه 

  .العمليات

  سريان المفعول: المادة العاشرة

  .1999آب /  أغسطس 12يسري مفعول هذا الكتاب الدوري إعتبارا من 
 

 

 

 

 

 



 - 154 - 

  رابع الملحق ال

  م11/12/1992تاريخ/795/قرار مجلس األمن 

  )دبلوماسية الوقائية في مقدونياالخاص بال(

  

  إن مجلس األمن     

   1992 فبراير 21 تاريخ 743إذ يذكر بقراره رقم     

 ، التي أحاط رئيس األمن بهـا األمـين          1992 نوفمبر 25و يذكر بالرسالة ، المؤرخة في           

ية مقـدونيا   العام علما بأن المجلس وافق على إقتراحه المتعلق بارسال بعثة تفتيش إلى جمهور            

  ).السابقة(اليوغسالفية 

المـؤرخ  ) السابقة( و يـأخذ علما بتقرير األمين العام عن جمهورية مقدونيا اليوغسالفية                

  .1992 ديسمبر 9في 

ستقرار فـي جمهوريـة مقـدونيا       طور الموقف إلى إفساد الثقة و اإل      و يخشى أن يؤدي ت         

  د ألراضيها ، أو إلى ظهور تهدي) السابقة(اليوغسالفية 

 في جمهورية مقدونيا     »مؤتمر التعاون و األمن في أوروبا     « و يهنئ نفسه لوجود بعثة من           

  .) السابقة(اليوغسالفية 

 إليه وجـودا لهيئـة      طلبت) السابقة(دونيا اليوغسالفية   وينظر إلى أن حكومة جمهورية مق          

  .األمم المتحدة

  األمم المتحدة ،و يذكر بالفصل الثامن من ميثاق     

ديسمبر  9، المؤرخ في  ) السابقة(ن جمهورية مقدونيا اليوغسالفية     قر تقرير األمين العام ع     ي -1

1992.  

  

  .160 طالس العجة ، المرجع السابق ، ص ناهد: المصدر 
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مفرزة مـن قـوة     ) السابقة( يأذن لألمين العام  بأن يضع في جمهورية مقدونيا اليوغسالفية            -2

أللبانية ابعة لألمم المتحدة ، و ذلك كما أوصى في تقريره ، و أن يعلم بذلك السلطات ا    الحماية الت 

  ) .صربيا و الجبل األسود(تحادية و جمهورية يوغسالفية اإل

 يطلب إلى األمين العام أن يضع هناك فورا جهاز العاملين العسكريين ، و العـاملين فـي                  -3

ذين أوصى بهم في تقريره ، و أن يضع مراقبي الشرطة           الشؤون المدنية و العاملين اإلداريين ال     

  .على ذلك)السابقة(فور تلقيه موافقة حكومة جمهورية مقدونيا اليوغسالفية 

العمل ) السابقة(في جمهورية مقدونيا اليوغسالفية     )) قوة الحماية (( يطلب بإلحاح إلى مفرزة      -4

  .المتواجدة هناك من قبل )) باأوروبعثة مؤتمر األمن و التعاون في ((بتنسيق وثيق مع 

  .نتظام ، بتطبيق القرار الحالي، بإعلما  أن يحيط مجلس األمن  العام األمين يرجو -5

  .  يقرر البقاء ممسكا بالمسألة -6

  تبنى مجلس األمن هذا القرار بإجماع

  /3147/ رقم                                                                        في الجلسة
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 قائــمة المراجـع

  باللغة العربية: أوال 

I    -الكتب   

  أبو عجيلة عامر سيف النصر، الجزاءات االقتصادية الدولية بمنظمة األمم المتحدة، الطبعة              -1

  .2009األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،

إلنساني، الطبعة األولـى ، دار النهـضة        أحمد أبو الوفاء ، النظرية العامة للقانون الدولي ا         -2

   .2006العربية ، القاهرة ، 

 النهـضة  دار واإلقليميـة،  المتخصـصة  والمنظمات المتحدة األمم منظمة الوفاء، أبو أحمد –3

   .1997، القاهرة العربية،

م األمم المتحدة وحفظ السال   :  أحمد توفيق خليل، دراسات في القانون الدولي ، المجلد الثالث          -4

  .1971في الشرق األوسط ، الجمعية المصرية للقانون الدولي، القاهرة ، 

 دار الكتب الدوليين، تطور دور مجلس األمن في حفظ األمن والسلم      العال، عبد اهللا أبو      أحمد -5

  .2005،  مصرالقانونية،

  .2005الحديثة، القاهرة،  المطبعة التجارية الدولية، المنظمات العناني، إبراهيم محمد -6

 ،بغداد ،المالس دار مطبعة الدولية، المـالس لقوات القانونية سـ،األسالراوي إبراهيم  جابر –7

1979.  

   . 1979 نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة،ر الدولية، دات عبد السالم، المنظما جعفر-8

ـ     : حسام أحمد محمد هنداوي ، التدخل الدولي اإلنساني          -9 ي ضـوء   دراسة فقهية و تطبيقية ف

   .1997ية ،القاهرة ، قواعد القانون الدولي ، دار النهضة العرب

حسام أحمد محمد هنداوي، حدود سلطات مجلس األمن في ضوء قواعد النظـام العـالمي     -10

  .1994الجديد ، دون دار النشر، القاهرة، 
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ية ، األمم المتحدة في خمسين عاما، مركـز الدراسـات الـسياس           نوآخري حسن أبو طالب   -11

  .1996 ، ، القاهرة واإلستراتيجية

ـ        ـدراس: حسن نافعة، األمم المتحدة في نصف قرن       -12 ذ ـة في تطور التنظـيم الـدولي من

  .1995، عالم المعرفة، الكويت، 1945

ضرورات اإلصالح بعد نصف قرن، مركز دراسات       : ، األمم المتحدة  نوآخريحسن نافعة    -13

  .شر الوحدة العربية، بيروت، دون سنة الن

روق الدولية، القاهرة،   ـيم الدولي، مكتبة الش   ـمحمد شوقي عبد العال، التنظ      حسن نافعة ،   -14

2002.  

 األمم المتحدة بين اإلبقاء و اإللغاء في ضوء التطورات الدوليـة      متولي، رجب عبد المنعم     -15

  .2005 دون دار النشر، دون بلد النشر، الراهنة،

: سلوك اإلنسان في عالم عامر بالـدول ، ترجمـة           : عولمة  روبرت جاكسون ، ميثاق ال     - 16

   . 2003ياض ، فاضل جتكر، الطبعة األولى ، مكتبة العبيكان ، الر

ـ             - 17 ـ  ـحـس :  رجمة  ـريناتا  دوان  ، التسلح ونزع السالح واألمن الدولي ، ت ر ـن عم

  .2005دة العربية ، بيروت، األيوبي ، الطبعة األولى ، مركز دراسات الوح

ظروف إنشائها  تنظيمها والمهام     : سليم حداد، قوات األمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان         -18

  .1981موكولة إليها ، الطبعة األولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،ال

ـ  ـف  :ن الدولي ، ترجمة     ـالح و األم  ـ شارون ويهارتا ، التسلح ونزع الس      -19  مود ـادي ح

  .2003 ، الطبعة األولى ،مركز دراسات الوحدة العربية ، نوآخري

النظام العالمي الجديد مالمح ومخاطر، دار العلـم للماليـين، بيـروت،             شفيق المصري،    -20

1996.  

 الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني، الطبعة الثانية، المعهد العربي لحقوق            رعام -21

  .1997اإلنسان، تونس، 

، األصول العامة للمنظمات الدولية ، الطبعـة األولـى ، دار               عبد العزيز محمد سرحان    -22

  .1968النهضة العربية ، القاهرة ،
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  دراسة تحليلية  :الحديث  الدولي نظام األمن الجماعي في التنظيم     عبد اهللا محمد أل عيون،     -23

 . 1985، ، دار البشير للنشر و التوزيع األولىتطبيقية، الطبعة و

 عبد المالك يونس محمد ، مسؤولية المنظمات الدولية عن أعمالها و القـضاء المخـتص                -24

  .2009 ،بمنازعاتها ، الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان 

النظرية العامة األمم المتحدة ، دار النهضة العربيـة ،          : علي إبراهيم ، المنظمات الدولية       -25

  .2001القاهرة ،

 الطبعـة  واألفـراد،  الدول ضد الدولية العقوبات :الدولي   الجزاء نظام حرب، جميل  علي -26

 .2010 بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات األولى،

ان ، الطبعـة    ـــقانون النزاعات المسلحة وحقوق اإلنـس     :  العنف المفرط    عواد، علي   -27

 .2001دار المؤلف ، بيروت ، األولى ،

ردنية، الطبعـة   أتجربة  : ت األمم المتحدة لحفظ السالم    ا الروضان، عمليات قو   د الكامل يع -28

  .2004 ظبي، أبو اإلستراتيجية،مارات للدراسات و البحوث إلاألولى، مركز ا

عمـان،   دار وائل للنـشر،      األولى، الطبعة   الدولية، عمليات حفظ السالم     الجندي، غسان   -29

2000.  

تحدة منظمة تبقى ونظام يرحل، الطبعة األولى، المؤسسة العربية           فؤاد البطاينة ، األمم الم      -30

  .2003للدراسات والنشر، عمان،

 المصرية، المكتبة الدولية، الشرعية فرض في القوة إستخدام يونس، أبو المنعم عبد ماهر –31

  .2004اإلسكندرية ،

 العربية ،القـاهرة ،  هضةماهر جميل أبو خوات ، الحماية الدولية لحقوق الطفل ، دار الن         - 32

2005.  

 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الدولية، والمنظمات الدولي التنظيم غضبان، مبروك –33

1994.  

: محمد أحمد عبد الغفار، فض النزاعات في الفكر و الممارسة الغربيـة، الجـزء األول               - 34

  .2003لجزائر، دار هومة ، امقدمة في علم النزاعات ونظام اإلنذار المبكر ، 
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: الثـاني حمد عبد الغفار، فض النزاعات في الفكر و الممارسة الغربية، الجـزء             أمحمد    -35

  .2004  الجزائر،  ،، دار هومةالنظم الوقائية الحكومية وغير الحكومية  

: ار، فض النزاعات في الفكر و الممارسة الغربية ، الجزء الثالـث             غف ال عبدمحمد أحمد    - 36

  .2004دار هومة ، الجزائر،  ،لة رواندا   الوقائية مع دراسة لحاالتدابير

البطالن واإلنهاء وإجراءات حل المنازعات     :  محمد بوسلطان ، فعالية المعاهدات الدولية        -37

  .2005الدولية المتعلقة بذلك، دار الغرب للنشر والتوزيع ، وهران ، 

 المنظمـات  وألهـم  الـدولي  التنظيم ريةلنظ دراسة الدولية المنظمات غانم، حافظ محمد –38

  .1967القاهرة،  الجديدة، النهضة مطبعة الثالثة، الطبعة الدولية،

محمد خليل الموسى، إستخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، الطبعة األولى ، دار وائل  -39

  .2004للنشر،عمان،

األمم المتحدة، الطبعـة    :  األول  محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، الجزء        -40

  .1997الثامنة، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 

   . محمد طلعت الغنيمي، التنظيم الدولي، منشأة المعارف اإلسكندرية، دون سنة النشر  -41

 والمتخصـصة،  التنظيم الدولي النظرية والمنظمات العالمية واإلقليميـة         المجذوب،  محمد -42

  .2002 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ابعة،السالطبعة 

 الحقوقيـة،  الطبعة السادسة، منـشورات الحلبـي        العام، محمد المجذوب، القانون الدولي      -43

  . 2007بيروت، 

 الحـديث،   محمد نصر مهنا، العالقات الدولية بين العولمة واألمركة، المكتـب الجـامعي            -44

  .2006اإلسكندرية، 

الرحيم، األمم المتحدة وحفظ السلم واألمن الدوليين، المكتبـة العـصرية           محمد وليد عبد     - 45

  .1994للطباعة والنشر، بيروت، 

  .2000مصطفى سالمة حسين، المنظمات الدولية، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  -46
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