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 مخص:الم

يعتبر التدخؿ الدولي بصفة عامة، وتدخؿ األمـ المتحدة بصفة خاصة في النزاعات 
المسمحة  مف المسائؿ التي أثارت جدال كبيرا بيف الدوؿ والفقو والقضاء الدولييف  كما اختمفت 
حوليا مواقؼ المنظمات الدولية العالمية واإلقميمية، ألف تعريؼ التدخؿ الدولي ومدى مشروعيتو 

حؿ خالؼ مف جانب العديد مف  الدوؿ،  وىذا الخالؼ قد تأثر إلى حد بعيد باألحداث الزاؿ م
 المجتمع أنشأ فقدوالتطورات الدولية  سواء تمؾ التي حدثت قبؿ قياـ األمـ المتحدة أو بعدىا 

 واألمف السمـ حفظ ، وتكوف ميامياٜ٘ٗٔ سنة في المتحدة األمـ منّظمة الغرض ليذا الدولي
نقاذ دوؿ بيف واالقتصادية السياسية العالقات تنميةو  الدولييف،  مف الالحقة األجياؿ العالـ، وا 
 الميثاؽ. ديباجة أّكدتو ما وىو المسّمحة، النزاعات ويالت

 الكممات المفتاحية: )دور المبعوث الدولي، تسوية النزاعات، التطورات الدولية(.
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Abstracts: 

International intervention in general, and the intervention of the 

United Nations in particular in armed conflicts is one of the issues that 

have raised a great deal of controversy between states and international 

jurisprudence and the judiciary, as the positions of global and regional 

international organizations have differed over it, because the definition of 

international intervention and the extent of its legality is still disputed by 
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many countries, and this The dispute has been greatly affected by 

international events and developments, whether those that occurred before 

or after the establishment of the United Nations. For this purpose, the 

international community established the United Nations Organization in 

1945, and its tasks are to maintain international peace and security, 

develop political and economic relations between the countries of the 

world, and save subsequent generations. from the scourge of armed 

conflict, as confirmed by the preamble to the Charter. 

Keywords: (the role of the international envoy, conflict resolution, 

international developments). 

 المقدمة:

ستناد إلى دور منظمة األمـ المتحدة في ىذا المجاؿ وجد الميثاؽ أىمية ا
والحظ ضرورة إدخاؿ مفيـو جديد لممساىمة في تحقيؽ األمف والسمـ الدولييف فنشأ 

 ة التي ىي بالمجمؿ عبارة عف ىيئة خاصة تعمؿ تحتالدوليما يعرؼ بالبعثات 
وبذلؾ  يتخذ في مجمس األمف ليذه الغاية إشراؼ المنظمة وبأمرتيا عف طريؽ قرار

ة عبارة عف وسط مف المجتمع الدولي تكوف غاية ىذا الوسط ىو الدوليتكوف البعثة 
تقرير وجيات النظر بيف األطراؼ المتنازعة أي فض النزاع بطريقة سمبية بعيدًا عف 

سمـ الدولي فيأتي الوسيط بمباحثات ومداوالت التدخؿ العسكري وتعزيزًا لمبدأ ال
وعرض وجيات النظر الخاصة بكؿ فريؽ مف فرقاء النزاعات لمفريؽ األخر بيدؼ 

خراج  الدوليوبذلؾ فإف المبعوث  حؿ مناسب لمخروج مف أزمة الصراع تقريرىا وا 
يشكؿ نقطة ىامة مف فض النزاع بمساىمة منظمة األمـ المتحدة وىذا مف الناحية 

عممية يعكس أىمية المنظمة كمنظمة دوليًا إذ يؤكد حرصيا عمى المحافظة عمى ال
السمـ واألمف الدولييف وكذلؾ فرض مبدأ التسوية السممية عمى دوؿ أو أطراؼ 

 النزاع.

كمساىـ مباشر في  الدوليكما أنو مف ناحية أخرى يعكس أىمية المبعوث 
ساوا مف حيث المبدأ بيف صالحيات المجتمع الدولي سيما وأف ميثاؽ األمـ المتحدة 
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 الدوليوصالحيات األميف العاـ لألمـ المتحدة وبذلؾ فإف المبعوث  الدوليالمبعوث 
يعتبر بمثابة نائب عف األميف العاـ لألمـ المتحدة فيو بذلؾ يعتبر ممثاًل لممنظمة 
ف أماـ أطراؼ النزاع كما أنو يعتبر ممثاًل لمميثاؽ ككؿ فيو بالنتيجة يعمؿ ضم

عمى أنو ومف جية أخرى ال يمكف اعتباره  نوني الذي رسمو الميثاؽ لوالنطاؽ القا
ممثاًل ألطراؼ الناع إذ أنو قبؿ ىذا االعتبار يتتبع معو القوؿ بأنو غير محايد وىذا 
األمر عممية يخالؼ المبدأ الرئيسي في عمؿ البعثة الذي مفاده )الحياد التاـ( دوف 

 لنزاع.العمؿ لصالح أحد فرقاء ا

 أواًل: أىمية البحث:
في حفظ السمـ واالمف الدولييف  في  الدوليأىمية دراسة موضوع دور المبعوث 

ة تبعا لمقواعد القانونية الدولية والقواعد المتبعة في عمؿ منظمة األمـ الدوليمجاؿ 
ليتمكف مف اف يمعب أدوارا متعددة لعمميات  الدوليالمتحدة واثار أداء المبعوث 
 السالـ التابعة لألمـ المتحدة. 

أىمية قصوى تبدأ مف النص القانوني أساس ميمتو  الدوليوبالتالي يكتسب المبعوث 
إضافة إلى دوره المتميز في مجاؿ عمؿ منظمة األمـ المتحدة ككؿ وبالتالي تعزيز 

مؤثر في مجاؿ القانوف الدولي والقواعد القواعد الدولية بالمنظمة كشخص والعب 
 ة.الدولي

 :إشكالية البحثثانيَا:    
إف إشكالية ىذه الدراسة تتمحور وبشكؿ جوىري في البحث عف مدى أىمية 

في تسوية النزاعات المسمحة أي: ما ىو  الدوليالدور الذي يقوـ بو المبعوث 
لميمتو ويساىـ في فض النزاع  أدائوفي  عميو الدولياألساس الذي يرتكز المبعوث 

 المسمح عمى أرض الواقع؟
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حيث أف لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ال بد مف اإلجابة عف عدة أسئمة فرعية 
 والتي ىي اجمااًل تتمثؿ بما يمي: الدوليعف دور المبعوث 

 ؟ الدوليما هي الطبيعت القانىنيت لعمل المبعىث  -1

 ؟الدوليما هى مجال عمل المبعىث  -2

 ؟المؤحرة في عمل المبعىث العىامل -3

 ؟شروط ومهام المبعىث الدوليماهي   -4

 في العصر الحديج؟ الدولي ماهي النزاعاث التي تىلى تسىيتها المبعىث  -5

 ثالثًا: أسباب اختيار البحث:
في  الدولي اف أسباب الدراسة لمعرفة دور ىيئة األمـ المتحدة وخاصة مبعوثيا

 ا وعدـ تعاطي الدراسات السابقة ألدوار المبعوثحؿ النزعات الدولية سمبيا او إيجابي
مف جميع مواطنيا السياسة والقانونية وما يمثمو النزاع في العراؽ بعد عاـ  الدولي
مف حالة سياسية وقانونية تستدعي االىتماـ والتركيز لفيـ عمميات السالـ  ٖٕٓٓ

 وحؿ النزعات في المنطقة.

 :أهداف البحثرابعًا: 
اف تطور منظمة األمـ المتحدة ونشاطيا نتيجة تطور الظروؼ الدولية افرزت 

في تسوية النزاعات الدولية وبياف  الدولية الوقائية بإرساؿ المبعوث الدوليتطبيؽ 
وأىداؼ اعمالو والمرتكز القانوني لتفويضو. وبالتالي ال بد  الدولياعماؿ المبعوث 

في تعزيز مبادئ  الدوليعمؿ المبعوث  مف تسميط الضوء عمى معرفة مدى أىمية
 منظمة األمـ المتحدة.   
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 :منهجية البحثخامسًا: 
بعدـ  ةتـ اعتماد المنيج االستقرائي ألف يقوـ عمى النظرية النسبية القاضي

وجود حقائؽ عامة وثابتة واف الحقائؽ متغيرة  بعوامؿ الزماف والمكاف والمنيج 
وتحديد  الدوليح وعدـ نجاح المبعوث التحميمي مف خالؿ تفسير أسباب نجا

 الصعوبات التي تحوؿ دوف تسوية النزاعات الدولية.

 المبحث االول
 ماىية المبعوث الدولي

عبر الزمف الطويؿ، كأداة لمحرب والسالـ  الدوليإًف استخداـ الدوؿ المبعوث 
 ، لكنيا وجدت مف خالؿ تجاربيا أف تحقيؽ األىداؼ والمصالح مف خالؿ(ٔ)معاً 

دبموماسية الحرب تزيد مف الصراعات، وأًف دبموماسية السالـ تقيـ عالقات دائمة 
بيف الدوؿ لفترات طويمة وتساعد عمى إقامة عالقات ودية تعمؿ عمى استقرار 

 العالقات، ما ينعكس بدوره عمى إقامة سالـ عالمي قائـ عمى االستقرار.

 لحماية المدنييف  السالـ لحفظ بعثات وجود ضرورة مجدًدا األمف مجمس يؤكدو 
 لضماف البعثات وتعزيزىا قادة كبار مشاركة استمرار أىمية ويؤكد تنفيذىا، لكفالة
 في البعثة القيادي بوالية التسمسؿ مستويات وجميع البعثات عناصر جميع معرفة
 االضطالع بيا عمى في والمشاركة الصدد، ىذا في تياوبمسؤوليا الحماية  مجاؿ
 حفظ في بعثات قوية قيادة وجود ضرورة تأكيد األمف مجمس ويكرر، الواجب النحو

 اإلقميمية المتحدة والمؤسسات األمـ بيف التنسيؽ زيادة عمى أيضا ويشجع السالـ،

                                  
(  سعيد محمد أبو عباه، كتاب الدولية تاريخيا مؤسساتيا أنواعيا قوانينيا، دار الشيماء لمنشر والتوزيع، 1)

 . 20، ص2009الكويت، 
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 في بحماية المدنييف المتعمقة المسائؿ بشأف االقتضاء، حسب اإلقميمية، ودوف
 .السالـ حفظ عمميات

ف  وحفظ الجماعي األمف نظاـ تسيير في الرئيسي الجياز ىو األمف مجمس وا 
 إلى يؤدي قد موقؼ أو نزاع أي في بالنظر يختص حيث والسمـ الدولييف األمف

 الدولي األمف مجمس يقـو المياـ ىذه واألمف الدولييف، ولمباشرة بالسمـ اإلخالؿ
 طالقاان الميثاؽ لو خوليا التي سمطاتو وتجسيد مباشرة ميامو قصد القرارات بإصدار

 .الدولييف والسمـ األمف يشكؿ تيديد مما موقؼ، أو نزاع حدوث مف

 نجد أننا إال الموقؼ أو النزاع بيف التفرقة أىمية حوؿ الجدؿ مف الرغـ وعمى
 مف يصير وعميو الشأف، ىذا في يفيد أف بمكف معيار أي مف جاء خاليا الميثاؽ أف

 تشكؿ المسألة كانت إذا ما تكييؼ في بالحؽ األمف االعتراؼ لمجمس الضروري
 قرار بشأنيا يصدر التي الموضوعية المسائؿ في نطاؽ يدخؿ مما موقفا أو نزاعا
 العضوية، الدائمة الدوؿ أصوات بينيا أعضاء مف تسعة بأغمبية األمف مجمس مف

 إف القوؿ يمكف انو إال بدقة النزاع والموقؼ مف لكؿ تعريؼ إيجاد لصعوبة ونظرا
 حالة يمثؿ فيو الموقؼ المتنازعة، أما الدوؿ بيف اآلراء تبايف مرحمة يمثؿ النزاع
 الدولي أو بالمجتمع الدوؿ تمؾ بمصالح تتعمؽ سياسية مشكالت عمى تنطوي عامة
 .(ٕ)ككؿ

أو المبعوث الخاص لألمـ المتحدة  الدوليوفي حالة األمـ المتحدة، فالمبعوث 
أو المبعوث الخاص لألميف العاـ، باعتباره موظفًا تابعًا لممنظمة، فيو يمثؿ المنظمة 
أماـ الغير، مف خالؿ القياـ بما يمميو عميو منصبو مف واجبات ومياـ تنصب في 

                                  
 ص ،2000 القاىرة، العربية، النيضة دار األمن، مجمس سمطات حدود ىنداوي، محمد أحمد حسام   (2) 

103. 
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 ليالدو المجاؿ الذي تختص بيا المنظمة الدولية حسب ميثاقيا، وعميو فأف المبعوث 
يتحمؿ مسؤولية فردية كبيرة أثناء أداء ميامو في بيئة تحتميا الدوؿ، فأنو أيضًا 

ًف الموفدوف ، يحظى بالحماية القانونية مف خالؿ أحكاـ الميثاؽ وف، أو الدوليوا 
ما، في ممؼ شائؾ، غالبًا ما يكوف دورىـ "تمرير الوقت" في أي  لدولة التابعوف

أف  األزمات نزاع، بداًل مف حّمو جذريا، ربما مف طبيعة العالقات الدولية أو إدارة
 .(ٖ)يكوف ىذا الشخص موجودا فقط لمؿء فراغ محّدد، ترفضو الطبيعة عادة

 المتحدة عف األمـ ميثاؽ بموجب الرئيسية مسؤوليتو تأكيد األمف مجمس ويعيد
 مساع لتحقيؽ مف يمـز ما لبذؿ واستعداده والتزامو الدولييف، واألمف السمـ صوف
 أف إلى األمف مجمس نظر، ويشير قيد الموجودة الحاالت جميع في الدائـ السالـ
 لمواطنييا اإلنساف حقوؽ احتراـ وكفالة عف األساسية المسؤولية تتحمؿ الدوؿ

 .عميو تنص حسبما أقاليميا داخؿ األفراد ولجميع

 الدوؿ فرادى مف دولة كؿ مسؤولية مجددا ويؤكد الصمة ذات الدولي القانوف أحكاـ
 عمميات بو تقـو االستراتيجي الذي باإلشراؼ االرتقاء عمى تصميمو إلى األمف مجمس ويشير
 ويؤكد المدنييف لحماية السالـ ظعمميات حف تؤديو الذي الياـ لمدور منو إدراًكا السالـ حفظ
 السالـ حفظ عمميات استعراض أجؿ العاـ مف األميف يبذليا التي لمجيود دعمو جديد مف

 مع شراكة في الجيود، ىذه تعميؽ عمى ويجدد تشجيعو ليا، معززْيف ودعـ تخطيط وتوفير
سيتم . (ٗ) المعنييف المصمحة أصحاب مف وغيرىا وبأفراد الشرطة بقوات المساِىمة البمداف

 : المطمبين التاليين في مبحثدراسة ىذا ال

                                  
بيار عقيقي، المبعوثون الدوليون خيار فاشل، مقال منشور عمى الموقع االلكتروني التالي، بتاريخ     (3)

 www.alaraby.co.uk،  2022-6-28، : تاريخ الزيارة 2018-أكتوبر 18
.2014اب  21المعقودة في  7247، الذي اتخذتو مجمس االمن في جمستو  2171القرار رقم     (4) 

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2018/2/2/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%86-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/1/6/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9-1
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 : مفيوم المبعوث الدولي المطمب األول .1
 وميام المبعوث الدولي شروطالثاني:  المطمب .2

 المطمب االول
 مفيوم المبعوث الدولي

ة تحت تأثير الدوليإف المجتمع الدولي بدأ يدخؿ في مرحمة جديدة مف مراحؿ 
وما أعقبتيا مف آثار، ذلؾ ألف الصفة األساسية التي كانت  ىاألولالحرب العالمية 

ة حتى ىذه الحرب ىي صفة السرية وعدـ االىتماـ بالرأي العاـ الدوليتتميز بيا 
الدولي مما نتج عنو أوخـ العواقب، فمو كاف الرأي العاـ شريكًا لحكومتو في اتخاذ 

ولما تورط المجتمع الدولي كمو في القرارات لما اتخذت قرارات الحرب بيذه السرعة، 
 .(٘)حرب ضروس أفقدتو مالييف البشر

ة الدولية فبعد اشتعاؿ فتيؿ  الحرب أخذت ماكنة الدوليأدى تراجع دور  دفق
تسير ببطء وتعثر بسبب محاولة الدوؿ المتناحرة فيما بينيا جمع أحالؼ ليا 

في الحرب العالمية  لتدعميا في الحرب مما أدى إلى دخوؿ أغمب الدوؿ األوربية
ة سيرتيا الدولي، وما إف وضعت الحرب أوزارىا حتى عادت (ٙ)وقت ذاؾ األولى
نيا الدوليونشطت بعد ما أدرؾ المجتمع الدولي أف ال محيص عف  األولى ة، وا 

الخيار األمثؿ لفض المنازعات بالطرؽ السممية ورسـ األطر القانونية لمعالقات 
قد ظير لموجود االتحاد السوفيتي خالؿ ىذه المرحمة الدولية في شتى المجاالت، و 

                                  
السالم، قواعد العالقات الدولية في القانون الدولي وفي الشريعة اإلسالمية، الناشر مكتبة ( جعفر عبد 5)

 .166و  165، ص .2007، 1إسالم العالمية، ط 
ىنري كيسنجر، الدولية من القرن السابع عشر حتى بداية الحرب الباردة، ترجمة مالك فاضل البديري،  ( 6)

 .302م، ص 1995ولى، األىمية لمنشر والتوزيع، الطبعة اال 
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كقوة عسكرية جديدة أصبحت ندًا لمدوؿ الرأسمالية الغربية، فضاًل عف ظيور الدوؿ 
 النامية عمى مسرح األحداث الدولية نتيجة لتحرر أغمبيا مف السيطرة االستعمارية.

ة وجغرافية ونتيجة لما تتمتع بو ىذه الدوؿ مف إمكانيات اقتصادية وبشري 
استطاعت التأثير عمى حياة السياسة الدولية، كما أف التنافس بيف الشرؽ والغرب 
ومحاولة كؿ منيما استمالة أكبر عدد مف الدوؿ لجانبو األمر الذي جعميا تميؿ نحو 
إقامة عالقات دبموماسية لمحاولة كسب التأثير فضاًل عف أف الدوؿ الصناعية كانت 

يؼ منتجاتيا وحاجة الدوؿ النامية إلى تصريؼ المواد بحاجة إلى أسواؽ لتصر 
األولية التي تمتمكيا فأدى ذلؾ إلى إقامة عالقات جديدة بيف ىذه الدوؿ عمى أساس 

 المصالح المشتركة.

ة مف عزلتيا األوربية لتشمؿ الدوليكؿ ىذه العوامؿ مجتمعة أدت إلى خروج 
نظاميا وطبيعتيا المغمقة  أغمب دوؿ العالـ مما أدى إلى حدوث تطور كبير في

فطالب  ىاألولة العمنية عقب الحرب العالمية الدوليوزيادة عدد المبعوثيف فنودي ب
ة الدوليباألخذ ب (ٚ)الرئيس األمريكي توماس وودر ويمسوف في برنامجو الدولي الدائـ

 العمنية والقضاء عمى المعاىدات السرية، ونتيجة لذلؾ ألـز ميثاؽ العصبة في المادة
الدوؿ األعضاء تسجيؿ معاىداتيـ  ٕٓٔ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة في المادة ٛٔ)

 في األمانة العامة بغية إعالنيا واطالع الرأي العاـ العالمي عمى مضمونيا.

                                  
م( ومن جممة ما تضمنتو ىذه 1918يناير  8لقد أعمن الرئيس األمريكي لمبادئو األربعة عشر في ) ( 7)

المبادئ الدعوة إلى انتياج الدولية العمنية جاء فييا "تعقد اتفاقات الصمح بصورة مكشوفة ولن تقوم 
لية ستجري دائما وبصراحة وعالنية" حاتم بعدىا اتفاقات دولية خاصة ميما كان نوعيا، كما إن الدو 

عبد اهلل الشامخ، الدولية في العصور الحديثة، منتديات المركز االكاديمي لتجميع الدراسات والبحوث 
  العممية، قسم العالقات الدولية والدراسات الدولية.
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الرئيس في تجسيدًا لحضور منظمة األمـ المتحدة ، والشخص  لدولييعد المبعوث ا
الدور الذي الدولييف ومف اجؿ االلماـ ب ، وحفظ السمـ واألمفعممية السالـ السياسية

 دولي بالنسبة لمصطمح المبعوث الفي عمميػة إحػالؿ السالـ ،  دولييمعبػو المبعوث ال
باعتبار اف  و  نو وبدوف شؾ يشير إلى الشخص الذي يمثؿ منظمة األمـ المتحدةإف

واوسع ىيئة دولية  کبرامنظمة األمـ المتحدة باعتبارىا  ( يشمؿ دوليالمصطمح ) ال
تضـ كافة الدوؿ فيؿ يعد المبعوث الدولي موظفا دوليا ىذا ما سنحاوؿ ايضاحو مف 
خالؿ التعريؼ بالموظؼ الدولي ومعرفة شروط عمؿ الموظؼ الدولي ومدى 

ف المنظمة الدولية أبادئ ذي بدء  -ؿ المبعوث األممي انطباقيا مع الشروط عم
تسعى إلى تحقيقيا ، وألجؿ ذلؾ البد ليا ممف ىي شخصًا معنويًا ، وليا اىداؼ 

االستعانة بمجموعة مف االشخاص الطبيعييف يناط بيـ مياـ متفاوتػة فػي طبيعتيا 
يطمؽ عمييـ  سػـ المنظمة ولحسابيا وىؤالءايا عمى اف يقومػا بتمؾ الميػاـ بواىميت

 .الموظفيف الدولييف 
دولية يقوموف عادة بشغؿ المراكز ومف ىذا المنطمؽ فالكادر الوظيفي لممنظمة ال 

المختمفة التي تسير بيا المنظمة ، وىذه المراكز قد تكوف فنيػة او ادارية ، وقد تكوف 
بصفة دائمة او وقتية ويمكف القوؿ إلى اف اوؿ اشارة الصطالح ) الموظؼ الدولي 

( وردت رسميًا عند التحدث عف موظفي سكرتارية عصبة األمـ ومكتب العمؿ 
 ي ، فمف ىو الموظؼ الدولي ؟الدول

، الموظؼ الدولي بأنو كؿ  ٜٜٗٔحدد الرأي االستشاري لمحكمة العدؿ الدولية سنة 
مف يعمؿ لدى المنظمة الدوليػة بأجر أو بدونو ، بصفة دائمة أو مؤقتة ويكوف 

 .مكمفػًا بواسػطة احػد اجػيػزة المنظمػة بػمباشرة أو المساعدة فػي مباشػرة احػدى وظائفيا
ىو عبارة عف موظؼ مف الناحية القانونية ولكف مجالو  الدوليإف المبعوث 

يختمؼ إذ أف ىذا المجاؿ ىو في إطار الوظيفية الدولية عمى أنو بالرغـ مف اختالؼ 
الوظيفة الدولية عف الوظيفة بشكؿ عاـ إال أف مفيـو الوظيفة واحد ميما كاف مجالو 

في( أو الدولي فيناؾ شروط البًد مف توافرىا سواًء كاف في المجاؿ الداخمي )الوظي
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إضافة إلى أمور خاصة بكيفية التعيف والجية صاحبة  الدوليفي المبعوث 
االختصاص بالتعييف وشكؿ التعييف والمعايير التي يجب اعتمادىا بيدؼ التعييف 
ة كؿ ذلؾ يتـ استنادًا إلى ميثاؽ األمـ المتحدة إضافة إلى الموائح اإلرشادية الخاص

 .(ٛ)بييئة األمـ المتحدة 
 المطمب الثاني

 وميام المبعوث الدولي شروط
إًف مركز الموظؼ الدولي مف الناحية القانونية بوجو عاـ والموظؼ في األمـ 
المتحدة عمى وجو الخصوص يرتبط مع ضرورة توافر جممة شروط موضوعية. وىي 

وىذا يعد معيارًا ثابتًا، تمؾ التي تتمحور حوليا حقوؽ والتزامات الموظؼ الدولي، 
تحدده طبيعة الوظيفة الدولية وصفاتيا في جميع المنظمات الدولية العالمية والدولية 

فتطور العالقات الدولية والمجتمع  (ٜ)اإلقميمية، وليس حكرًا عمى األمـ المتحدة فقط،
دولي" في المجتمع ال األعداءالدولي باتجاه معالجة ورعاية المصالح المشتركة لمدوؿ 

                                  
طريق ما تمجأ إليو  ىذا وقد يتم التعيين عن طريق الترشيح من قبل دولة ما لمموظف الدولي أو عن ( 8)

ىذه الدول من ضغوط عمى المنظمة الدولية بغية تعيين موظفييا الذين قامت بترشيحيم، وقد تتخذ 
ضغوط شخصية تاذار عمى رؤساء المنظمات واألجيزة  -1الضغوط التي تاذارىا =الدول صورتين: 

رعاياىا استبعاد تعيين الدولية وتوجييا وفقًا لمصالحيا عند تعيين الموظفين، وذلك بغية تعيين 
أشخاص آخرين. مثال ما تم االتفاق عميو بين الدول األعضاء الخمس الكبرى عند انعقاد دورة األمم 

وحصمت بمقتضاه عمى مناصب دائمة في األمانة العامة في مكان األمناء  1946المتحدة عام 
 المساعدون.

ائف الدولية بغير الحصول عمى إذنيا. أن تقوم بتقييد حرية رعاياىا في التقديم لشغل الوظ -2 
بقصد استبعاد  1952كالضغوط التي اذارتيا الواليات المتحدة عمى أمين عام األمم المتحدة عام 

 تعيين بعض رعاياىا ممن ليم ميول شيوعية من العمل في المنظمة الدولية.
بالمنظمات الدولية، دار الفكر فتح اهلل محمد حسين السريري، وثائق دولية، لوائح ونظم العاممين (9)  

 .2014الجامعي، 
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العامة لممنظمات والمؤتمرات الدولية ومنيا  األمانةاألمـ المتحدة"، رافقو تطور دور 
 (ٓٔ)منظمة األمـ المتحدة.

فعمى سبيؿ المثاؿ، كاف العمؿ الدولي قائـ في الماضي باعتبار الدولة صاحبة  
عاـ الضيافة لممؤتمر الدولي، مف الناحية العرفية، ىي المسؤولة عف تعييف األميف ال

لممؤتمر الدولي مف بيف موظفييا )مف مواطني الدولة(، وال يتطمب تحقيؽ ذلؾ إال 
قياـ تمؾ الدولة بإجراء مداوالت مبسطة مع رؤساء وفود الدوؿ المشاركة او ممثمييا 
في المؤتمر الدولي، وكاف ذلؾ لتجنب االعتراض ولمحصوؿ عمى موافقتيا حسب 

 :ميام المبعوث الدوليما بالنسبة لأ.(ٔٔ)سياقات دبموماسية معينة بينيا

تندرج في سياؽ البحث عف حؿ متوافؽ عميو كما   الدوليإًف مياـ المبعوث ف
، وبالتالي تحركات المبعوث تتـ في إطار التسوية األمفنصت عميو قرارات مجمس 

ذا وقع تجاوز ليذه الصالحيات ،  السممية ومؤثرة بقرارات المجمس ذات الصمة،  وا 
دائما  الدوليفمف حؽ البمد المعني رفض كؿ تجاوز ليذه الصالحيات ، المبعوث 

دوف ميامو تنطوي عمى مدخؿ رئيسي وىو السعي إلى التقريب بيف وجيات النظر 
ال فإف ميمتو مآليا  التدخؿ في النزاع لصالح طرؼ أو عمى حساب طرؼ اخر وا 

 (ٕٔ)الفشؿ.

                                  
 .28ص2010محسن أفكيرين، قانون المنظمات الدولية، دار النيضة العربية، القاىرة، (10)  

، 8جذوب، التنظيم الدولي، النظرية العامة والمنظمات العالمية واإلقميمية المتخصصة، طممحمد ال  (11)
 .2006منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 

، تاريخ الزيارة 2015-نوفمبر-28دريس لكريني، مقال منشور عمى موقع نشرة المحرر، بتاريخ    (12)
28-6-2022                                                                       ،

www.nachrat.com    

http://www.nachrat.com/
http://www.nachrat.com/
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يف قد ازداد الدوليومف استقراء تاريخ منظمة األمـ المتحدة، بأف عدد المبعوثيف 
وتعددت أدوارىـ بشكؿ ممؼ لمنظر، باألخص بعد انتياء الحرب الباردة، كردة فعؿ 

 دولييف، التي أصبحت أكثر تعقيداً يدات األمف والسمـ المف جانب األمـ المتحدة لتيد
فبات ىناؾ مجموعة مف الميمات المتغايرة والمختمفة تـ تمخيصيا في خانة 

 .الدوليمسؤوليات المبعوث 

ومع انتياء الحرب الباردة، وعمى نحو متزايد، حمت النزاعات محؿ الحرب ما 
ف تراجع أدوات تعامميا مع التيديدات بيف الدوؿ، األمر الذي حمؿ المنظمة الدولية أ

الجديدة لمسمـ واألمف الدولييف. تباعًا، األمر الذي أدى إلى زيادة عدد المبعوثيف 
، فاليوـ ىناؾ اثناف وستوف ٜٓٛٔيف ، فعندما كاف عددىـ أربعة فقط في عاـ الدولي

تسوية مبعوثًا أمميًا منتشروف في كالة أنحاء العالـ، واجبيـ إيجاد حموؿ وطرؽ 
 لمنزاعات وحفظ السمـ.

 األساسإف ميمة المبعوث األممي ليست ميمة تقصي حقائؽ ولكنيا ميمة تقوـ في 
 ،ٕ٘ٔٓلعاـ  ٕٕٙٔعمى تنفيذ قرارات مجمس األمف المتعمقة باألزمة وخاصة القرار
في وضع إطار  اإلخفاؽوالخمط الناشئ عف طبيعة الميمة قاد ويقود باستمرار إلى 

يتناسب مع ما يجب أف يقـو بو مف  الدوليحرؾ السياسي لممبعوث دبموماسي لمت
والسمـ الدولييف، أو عمى أقؿ تقدير، إطالع  األمفدور في إنياء الصراع وحفظ 

 (ٖٔ).مجمس األمف بحقيقة الطرؼ الذي يرفض االنصياع لمقرارات األممية

باعتباره موظفًا دوليًا فأنو، وبوصفو ىذا يشممو ما نص  وليالدالمبعوث إن 
عميو الميثاؽ مف شروط لألفراد عند شغؿ وظيفة دولية. وقد أجمؿ الميثاؽ تمؾ 

                                  
، مقال منشور عمى 2018-7-8ىو االطار السياسي لممبعوث األممي،ياسين سعيد نعمان، ما   (13) 

     http://www.4may.net/art،2022-6-28الموقع االلكتروني التالي، تاريخ الزيارة،

http://www.4may.net/art
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( مف الميثاؽ وحصرىا في ٖ( الفقرة )ٔٓٔالشروط المطموبة في نص المادة )
ه الشروط . وىذ(ٗٔ)شرطيف أساسييف يمكف أف يتفرع عنيا شروط يتعمؽ بمسألة الوالء

 ىي:

توافر مستوى عاٍؿ مف المقدرة والكفاءة والنزاىة. إذ يجب أف يكوف المرشح  -ٔ
لشغؿ ىذه الوظيفة مف ذوي المؤىالت العممية، ولو مف الخبرة والمقدرة ما 
تؤىمو لمقياـ بمياـ وظيفتو، وغالبًا ما يتـ اختيار الموظؼ ليذه الوظيفة مف 

حيث أف مجاؿ عمميا قريب  دوليالالمؤسسات الوطنية المختصة بالسمؾ 
مف مجاؿ عمؿ البعثة وواجباتيا. وبما أف األميف العاـ ىو الذي يممؾ 
اختصاص تعييف موظفي األمـ المتحدة، ومستخدمييا بموجب األنظمة 
التي تنشئيا الجمعية العامة ليذا الغرض، فأنو يعمؿ جاىدًا ألجؿ مراعاة 

 .(٘ٔ)الدوليىذه الشروط عند تعييف المبعوث 

مراعاة التوزيع الجغرافي إلى أقصى حدد ممكف في اختيار المبعوث  -ٕ
. وىو مف العناصر األساسية لمتوظيؼ في األمـ المتحدة ويشمؿ كافة الدولي

، حيث يعكس بذلؾ موظفو األمـ المتحدة تبايف الثقافات (ٙٔ)الموظفيف والمستخدميف
 دي الموجود بيف أعضاءىا. والمغات والعقائد، وحتى التبايف السياسي، واالقتصا

                                  
يد شروط ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحد -3( من الميثاق "3( الفقرة )101نص المادة ) ( 14)

خدمتيم أن يراعى في المكان األول ضرورة الحصول عمى أعمى مستوى من المقدرة والكفاءة 
 والنزاىة. كما إن من الميم أن يراعى في اختيارىم أكبر ما يستطيع من معاني التوزيع الجغرافي".

نتيا الجمعية إضافة إلى اعتبارات أخرى غير منصوص عمييا في الميثاق، وال في الموائح التي س ( 15)
العامة، تحت ظروف مختمفة مما قد يؤدي بالنتيجة إلى مصادرة ما ىو منصوص عميو في الميثاق. 

 .275، ص 2000محمد حافظ غانم، المنظمات الدولية، بال جية الطبع، مصر، 
 ( من الميثاق.3( فقرة )101المادة ) ( 16)
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ولكف تجدر اإلشارة إلى أف سياسة التوظيؼ تتسـ دائمًا بقدر مف المرونة ألف 
أوضاع العضوية في المنظمات الدولية في تبدؿ مستمر، وقد تراعي في بعض 
األحياف في سياستيا التوظيفية مساىمة العضو في ميزانية المنظمة. كما أشار 

، وذلؾ في الفقرة المتعمقة باستخداـ عدد ٖٜٙٔالصادر عاـ األميف العاـ في تقريره 
مف الموظفيف لمعالجة األوضاع المتصمة بنقص تمثيؿ بعض المناطؽ مثؿ أفريقيا، 
وأوروبا الشرقية، حيث أشار إلى أف الدوؿ الكبرى تستأثر بالجانب األكبر مف 

ف يصمح لشغؿ ىذه الوظائؼ الدائمة بذريعة أف الدوؿ الصغيرة ال تستطيع أف تقدـ م
 .(ٚٔ)المناصب

واليدؼ مف شرط التوزيع الجغرافي العادؿ، يتمثؿ بصفة أساسية في ضماف  
المحافظة عمى الطابع الدولي لممنظمة وعدـ ىيمنة دولة واحدة أو عدد محدد مف 
الدوؿ عمى كؿ موظفييا، وىذا بدوره يخفؼ مف التعارض بيف شرط الكفاءة وىذا 

 الشرط.

ة ففي الدوليذو كفاءة عالية في األمور  الدوليي أف يكوف المبعوث وبالتالي ينبغ
، حوؿ االستثمار البشري، أعمف األميف العاـ بأف أسموب ٕٙٓٓتقريره في آب عاـ 

اختيار الموظفيف مف ذوي الرتب العالية )المدير فما فوؽ(، صارمة وفي غاية 
قابمة وتقنيات أخرى في االنتظاـ ويشمؿ أيضًا عمميات السالـ، مستندًا عمى الم

التقييـ، بما يضمف الكفاءة المطموبة لدى المرشحيف والخبرة الناجعة في مجاؿ اإلدارة 
 .(ٛٔ)والقيادة

                                  
 .275، ص محمد حافظ غانم، المنظمات الدولية، المرجع السابق ( 17)
 .2006تقرير األمين العام لألمم المتحدة كوفي أنان لعام  ( 18)
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يتـ عف طريؽ مكتب  غالبًا ما يبدو كتعييف سياسي الدوليعمميًا إف اختيار المبعوث 
أي يعتمد ولكف بالنتيجة فأف االختيار أبعد مف أف يكوف شخصيًا،  األميف العاـ

معايير موضوعية. كذلؾ فأف شروط ومتطمبات ىكذا نوع مف القيادة، يمكف أف 
 يتغير وفقًا لما يتطمبو الموقؼ والحاجة في البمد المضيؼ، خالؿ فترة البعثة نفسيا.

، طمبت الجمعية العامة مف ٜٜٜٔ( نيساف ٚ( في )ٖ٘/ٕٕٔكذلؾ في قرارىا رقـ )
ة موظفي األمانة العامة لنظاـ تقييـ األداء، وفقًا األميف العاـ بأف يضمف شموؿ كاف
 .(ٜٔ)( دوف استثناءٜٚلما يوصي بو روح نص المادة )

 المبحث الثاني
 العوامل المؤثرة في عمل المبعوث

 النزاعات مف الحد في ميـ بدور قياميا منذ كبير حد الى المتحدة األمـ قامت
 لـ انيا اال الدولييف المبعوثيف منيا خاصة اليات عدة خالؿ مف ، الدولية المسمحة
 الدولي غير الطابع ذات المسمحة النزاعات مواجية في الشي نفس عمؿ تستطع
 المترتبة االثار عف خطورتيا في تقؿ ال والتي عمييا المترتبة االثار مف الرغـ عمى
 بعد خاصة االحياف بعض في عمييا ترد لـ اف الدولية المسمحة النزاعات عمى
 . الباردة الحرب ءانتيا

 ميثاؽ تناوؿ عدـ الى راجع الجانب ىذا في المتحدة االمـ عجز يكوف وقد
 تحدد مباشرة نصوص خالؿ مف الدولي غير الطابع ذات النزاعات المتحدة االمـ

                                  
( 97. وتنص المادة )1999(، 221/53والقرار رقم ) 1994(، 222/49قرار الجمعية العامة رقم ) ( 19)

عمى أنو "يكون لمييئة أمانة تشمل أمينًا عامًا ومن تحتاجيم الييئة من الموظفين. وتعين الجمعية 
ألمين العام بناء عمى توصية مجمس األمن. واألمين العام ىو الموظف اإلداري األكبر في العامة ا
 الييئة".
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 الخمط عممية عمى القضاء يتـ حتى منيا لمحد اتخاذىا الواجب والخطوات , ماىيتيا
 المتحدة االمـ اداء قصور ويرجع , االخرى نزاعاتال صور مف غيرىا وبيف بينيما

 التعامؿ كيفية يحدد ميثاقيا في صريح نص وجود لعدـ النزاعات ىذه مواجية في
 في االعضاء الدوؿ اتفاؽ لعدـ المشكمة ىذه تفاقـ يرجع قد كما النزاعات، ىذه مع

 االمـ عجز يرجع وقد النزاعات، تمؾ ماىية تحدد قرارات اتخاذ عمى المتحدة االمـ
 بمبدأي النزاعات محؿ الدوؿ لتمسؾ نتيجة واالزمات النزاعات ليذه لمتصدي المتحدة
 االمـ مقدرات عمى الكبرى الدوؿ ىيمنة عف فضالً  , الداخمي واالختصاص السيادة
   .الدولي المجتمع مصمحة عمى الذاتية لمصالحيا وتغميبيا المتحدة

 باتباع منيا لمحد الدولية االزمات في التدخؿ المتحدة االمـ حاولت ، وعميو
 لتحقيؽ تعامميا واساليب المنظمة تطور مع تطورت التي الوقائية الدولية اسموب

 وعمى الوساطة عمى الوسيمة ىذه وتعتمد الميثاؽ، في عمييا المنصوص االىداؼ
 االزمتيف مع المتحدة االمـ تعامؿ في واضح بشكؿ تجمى ما وىو الحميدة المساعي

 كمتا في المبعوثيف جيود أف إال الدولييف، مبعوثييا خالؿ مف والميبية وريةالس
 االزمات مف تعد االزمتيف فكمتا المحظة، لحد مخرج ايجاد في تنجح لـ االزمتيف
 مف زاد ومما الكبرى، الدوؿ خاصة الفاعميف عدد فييا يزداد حيث والمعقدة، المركبة
 عمى عصية جعميا مما االزمة، حياؿ ةالمتعارض الدوؿ ىذه مواقؼ ىو تعقيدىا
 : المبحث ىذا في نتناوؿ وسوؼ الدولييف المبعوثيف جيود ضوء في التسوية

 الدولي. المبعوث عمل في المؤثرة القانونية العوامل األول: المطمب

 نموذجا. األمن مجمس المؤثرة السياسية العوامل الثاني: المطمب
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 المطمب االول
 الدولي المؤثرة في عمل المبعوثالعوامل القانونية 

أوكس" إلى ضرورة وجود  لقد ظيرت الحاجة الممّحة في مقترحات "دومبارتوف
جياز تنفيذي، إذ وضع في الحسباف تصميـ مجمس األمف عمى طريقة مغايرة عّما 
كاف عميو مجمس عصبة األمـ، وكاف ىدفيـ أف تكوف العضوية فيو محدودة، ليكوف 
قادرًا عمى إصدار قرارات عمى وجو السرعة، حتى يصّبوا المسؤولية التي يمقييا 

تقو في تسيير األمف الجماعي وحفظ السمـ واألمف الدولييف. ىؤالء األعضاء عمى عا
ثـّ  ٜ٘ٗٔشباط/فبراير  ٔٔلطا" بتاريخ وقد تبمور ىذا االتجاه تدريجيًا في اجتماع "يا

ليسفر في النياية إلى  ٜ٘ٗٔنيساف/أبريؿ  ٕ٘اجتماع "ساف فرانسيسكو" بتاريخ 
 .(ٕٓ)إنشاء مجمس األمف في صورتو الحالية

لمجمس األمف  (ٕٗميثاؽ منّظمة األمـ المتحدة مف خالؿ المادة )وقد أسند 
ميّمة المحافظة عمى أىـ ىدؼ ُأنشئت مف أجمو ىذه المنّظمة، ويقوـ مجمس األمف 

ىذا االختصاص عندما يقع نزاع بيف دولتيف، فإّف أّوؿ عمؿ يقوـ بو ىو  ممارسة
 .(ٕٔ)الدولييف أـ ال فحص النزاع والتأّكد مّما إذا كاف ييّدد السّمـ واألمف

في ىذا الدولي وبالتالي فإف السند القانوني التي يتكفؿ التدخؿ الفعاؿ لممبعوث 
المجاؿ، يكمف في االستناد عمى القواعد القانونية المعموؿ بيا في إطار النظاـ 

                                  
( محمد سامي عبد الحميد، التنظيم الدولي، الجماعة الدولية، األمم المتحدة، منشأة المعارف، 20)

 .98، ص 2000اإلسكندرية، 
، 2010العالمية واإلقميمية، دار الثقافة، عّمان, ( سييل حسين الفتالوي, مبادئ المنّظمات الدولية 21)

 . 163ص 
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القانوني الدولي وكذلؾ التطور الذي لحؽ بمكانة المنظمة الدولية ووضعيا القانوني 
 .(ٕٕ)ظاـفي ىذا الن

وذلؾ لمحيمولة دوف وصوؿ النزاع إلى مرتبة مف الخطر ييدد السمـ واألمف 
مف خالؿ المحادثات والمشاورات المباشرة  الدوليالدولييف. فيو بتدخمو يقوـ بالعمؿ 

ذا كاف ىذا األسموب ال يسبب  لتي يجرييا مع األطراؼ المتنازعةوغير المباشرة ا وا 
في  الدوليير معمف، إال أف مدى نجاح المبعوث الحرج لحكومات الدوؿ، كونو غ

تدخمو لتسوية تمؾ النزاعات سمميًا، مرتبط بعوامؿ ترتبط بمميزاتو الشخصية، مدى 
 (ٖٕ).الدوليتأثيره وقدرتو عمى اإلقناع ومدى ثقة األطراؼ المتنازعة بالمبعوث 

 األمـ المتحدة لممارسةتعد مف الوسائؿ المادية  الدوليفتدخؿ المبعوث 
فقد  المنصوص عمييا في ميثاؽ المنظمة لنشاطاتيا في إطار األىداؼ والمقاصد

عاقتيا عف  حاوؿ واضعو الميثاؽ تالفي أوجو الفشؿ التي صادفت عصبة األمـ وا 
طريؽ وذلؾ عف  ف الدولييف وتحقيؽ األمف الجماعيتحمؿ مسؤولية حفظ السمـ واألم

نشاطاتيا منيا الوسائؿ القانونية والوسائؿ المادية التي  تزيدتزويد المنظمة بوسائؿ 
 (ٕٗ)تنشد حفظ التوازف الدولي بما يتحقؽ معو أىداؼ المنظمة الدولية.

                                  
كاكتساب الشخصية القانونية لممنظمة وما ترتب عمييا من آثار فيما يخص الحقوق والواجبات أسوة  ( 22)

 باألشخاص القانونية الدولية األخرى.
 .459، العراق، ص 20قانون الحماية الدولية و شروطيا، مجمة اىل البيت، العدد عمي خالد دبيس،  (23)

 
إيمان أحمد عالم، برنامج الدراسات القانونية التنظيم الدولي العالمي، جامعة بنيا كمية الحقوق،  (24)

 ،2022-6-28، منشور عمى الموقع االلكتروني التالي: تاريخ الزيارة 2010
http://olc.bu.edu.eg/olc/images/drsatlaw 

http://olc.bu.edu.eg/olc/images/drsatlaw
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، ذات طبيعة مختمطة يتطمب المجوء إلييا الدوليووسيمة إرساؿ المبعوث 
استخداـ الوسائؿ القانونية، سواء في شكؿ إصدار توصية أو قرار مف الجيات 

حداث أثر تمؾ التوصيات أو الم عنية في المنطقة الدولية، ومف ثـ التطبيؽ العممي وا 
القرارات باستحداث األداة المطموبة العمؿ بيا لتسوية المسائؿ المتعمقة بحفظ السمـ 

 (ٕ٘)واألمف الدولييف ومنيا تسوية النزاعات ذات الطابع الدولي.

 المطمب الثاني
 االمن نموذجاالعوامل السياسية المؤثرة مجمس 

وأداء ميامو في إطار التسوية السممية لنزاعات ذات  الدوليف عمؿ المبعوث إ
الطابع، إخفاقات وانجازات مما يدعي إلى القوؿ بأنو بات مف الضروري التفكير في 

جرائية لتوسيع السمطات الممنوحة لممبعوث   الدوليإيجاد آليات مناسبة قانونية وا 
واردة في ميثاؽ األمـ المتحدة أو االعتماد عمى ما تتمتع باالعتماد عمى النصوص ال

بيا المنظمة الدولية مف صالحيات متجسدة في دور مجمس األمف والجمعية العامة 
فبالنسبة آلليات توسيع  واألمانة العامة في مجاؿ حفظ السمـ واألمف الدولييف

ذات الطابع  كي يقوـ بدور فعاؿ في تسوية النزاعات الدوليصالحيات المبعوث 
الدولي، فأنو يجب االستناد إلى التوسع في نصوص المواد الواردة في الميثاؽ فيما 

ىو الممثؿ  الدولييتعمؽ بصالحيات وسمطات األميف العاـ باعتبار أف المبعوث 
ة الدوليالميمات المتعددة  لممارسةالخاص لألميف العاـ وىو المفوض مف جانبو 

 واإلدارية والسياسية.

                                  
المسؤولية الدولية المترتبة عمى منع االحتالل اإلسرائيمي عودة الالجئين عبد المطيف صابر ظاىر،  (25)

 .131، ص2016الفمسطينيين، كمية القانون جامعة غزة، 
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انتياء الحرب العالمية الثانية والتغيرات التي طرأت عمى المجتمع الدولي بعد 
وما أعقبيا مف نشوب الحرب الباردة إضافة إلى عممية التحوؿ التي حصمت عمى 
عالف  المجتمع الدولي بانتياء الحرب الباردة في العقد األخير مف القرف العشريف وا 

ف الواحد والعشريف، قد فتح آفاقًا جديدة الحرب عمى اإلرىاب في العقد األوؿ مف القر 
أماـ مجمس األمف وكذلؾ األميف العاـ فيما يخص تحقيؽ ىدؼ وغاية المنظمة 

فبعد انتياء الحرب الباردة ازدادت النزاعات  ية في حفظ السمـ واألمف الدولييفالدول
والحروب األىمية ذات الطابع السياسي والعرقي والديني والقبمي والقومي، ففي كؿ 
سنة مف السنوات القميمة الماضية كاف ىناؾ ثالثوف نزاعًا مسمحًا رئيسًا عمى 

لعولمة الذي مما زاد مف خطورة تمؾ النزاعات عوامؿ التقدـ التكنولوجي وا ،(ٕٙ)األقؿ
حدا بآثار تمؾ النزاعات إلى أف تكوف عابرة لمحدود ومؤثرًا عمى أسس وقواـ المجتمع 
الدولي ونظامو القانوني فػ )تريجفمي( األميف العاـ األسبؽ يقوؿ )إف األوضاع 
العالمية تتعقد نتيجة األزمات االجتماعية واالقتصادية ولذلؾ مطموب مف المنظمة 

 .(ٕٚ)سؤوليات لفرض السالـ العالمي واحتراـ حقوؽ اإلنساف...(تحمؿ المزيد مف الم

بالعودة إلى صالحيات األميف العاـ لألمـ المتحدة يتبيف لنا أف ىناؾ لبعض 
 ٜٛالنصوص يكتنفيا بعض مف الغموض حيث يتبيف مثؿ ذلؾ في نص المادتيف )

ميف العاـ قد ميد الطريؽ أماـ األ ٜٛ(، فالصياغة الغامضة لما جاء في ـ /ٜٜو 
والذي مف خاللو استطاع التوسع في سمطاتو التنفيذية وبخاصة في ميداف المياـ 

 الدوليوال شؾ أف دور المبعوث  ؽ بحفظ األمف والسمـ الدولييفالسياسية وما يتعم
ىنا مربوط بدور األميف العاـ والسمطات الممنوحة لو والدور الذي يمعبو األميف العاـ 

ف يخطر عمى باؿ واضعي الميثاؽ، ولكف المستجدات الدولية في ىذا المجاؿ لـ يك
                                  

الدولي، منشورات زين بشارت رضا زنكنة، دور المبعوث الدولي في تسوية النزاعات ذات الطابع  ( 26)
 .2013، 228الحقوقية، بيروت، 

 .229المرجع نفسو، ص ( 27)
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فيو اختصاص يستند إلى  الكيفيةكانت العامؿ األساسي لظيور ىذا الدور بيذه 
الواقع وميده القواعد القانونية وقد اعترؼ األميف العاـ األسبؽ )يوثانت( بيذا حيف 

اصة في حالة قاؿ )ىذا االختصاص يستند إلى الواقع وحكـ الضرورة بصفة خ
 .تجاوز األميف العاـ لحدود التفويض المخوؿ لو صراحة(

مف ميثاؽ األمـ المتحدة  ٜٜ-ٜٛيضاؼ إف الغموض الوراد في المادتيف 
فينالؾ ثمة صالحيات ضمنية ذات طبيعة سياسية واضحة تظير عند تدخؿ األميف 

النزاعات  )ممثمة الخاص( في الدوليالعاـ بصفة غير مباشرة عف طريؽ المبعوث 
و التحريات واالتصاالت بأطراؼ النزاع ئالتي تيدد السمـ، وذلؾ عند إجرا أو المواقؼ

بغية التعرؼ عمى أسبابو لتقرير مدى خطورتو وبالتالي معرفة ىؿ إف األمر 
وتبرز ىذه السمطات السياسية الضمنية  يستوجب لفت نظر مجمس األمف أـ ال

يف العاـ بصفتو الشخصية أو عف طريؽ المبعوث األم توالىاي تيال ةالدوليبالمياـ 
والدعـ المقدـ لو مف  الدولية لممبعوث الدوليوما يخصنا ىنا ىو المساعي  الدولي

 .(ٕٛ)جانب مجمس األمف في ىذا المجاؿ

 

 

 

                                  
الجمعية  –بموافقة مجمس األمن  –من الميثاق تنص عمى "يخطر األمين العام  2الفقرة  12المادة  ( 28)

العامة في كل دور من أدوار انعقادىا بكل المسائل المتصمة بحفظ السمم واألمن الدولي التي تكون 
ية العامة محل نظر مجمس األمن، كذلك يخطرىا أو يخطر أعضاء )األمم المتحدة( إذا لم تكن الجمع

 في دور انعقادىا، بفراغ مجمس األمن من نظر تمك المسائل وذلك بمجرد انتيائو منيا".
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 الخاتمة

نشػاء  كانت التحوالت التي أعقبت اندالع الحربيف العالميتيف األولى والثانية وا 
ىيئػة األمـ المتحدة كمنظمة عالمية منعرجا في العالقات الدولية حيث فرضػت عمػى 
الػدوؿ ضرورة تسوية نزاعاتيا بالوسائؿ السممية صونا لمسمـ واألمف الػدولييف وحفاظػا 

 .ةت الدوليمػى استقرار ىذه العالقاع

وقد أوجدت ىيئة األمـ المتحدة وسائؿ عديدة يمكف إتباعيا لحمؿ الدولة 
الممتنعة عمػى االنصياع، إال أنيا ليست فعالة بالقدر الالـز فالمجوء مثال إلى 
جراءات تمنع تنفيذه، والمجوء إلى أخذ  المحاكـ الداخمية لتنفيذ الحكـ تحكمو شروط وا 

يا كما أف المجوء إلى مجمس األمف لتنفيذ الحكـ استنادا الحؽ باليد أصبح محرما دول
يتوقؼ عمى موافقػة الدوؿ األعضاء الدائميف فيو، إذ أف ألي  ٕٓ/ٜٗلنص المادة 

دولة دائمة حؽ االعتراض عمى التنفيذ مما يمنع تدخؿ ىذا األخير وىي مسألة غاية 
 بيرا في ذلؾ.في الخطورة تمعب فييا المصالح السياسية ليذه الدوؿ دورا ك

في ظؿ عدـ وجود صيغ شرعية أو مبررات سياسية، فيما يتعمؽ بالمنظمة التي 
لـ تنشأ بموجب معاىدة وليس ليا شخصية قانونية دولية معترؼ بيا، فإف ىيئاتيا 
تعمؿ بشكؿ أساسي كمنتدى لممفاوضة بيف الدوؿ وسياسات القوة، حيث تمعب القوى 

مجرد أدوات سياسية في أيدي العظمى الدور القيادي، أي أف مؤسساتيا ستكوف 
لذا، فإف األمر متروؾ لمدوؿ المشاركة ذاتيا   الدوؿ المشاركة خاصة األقوى فييـ

بقبوؿ مشروع االتفاقية لعاـ لكسر الجمود السياسي وتخفيؼ الشروط الخاصة 
وفي إطار السعي إلى إيجاد إجابات عمى التساؤالت المطروحة في مقّدمة ، ٕٚٓٓ

ـّ التوّصؿ إلى جممة مف النتائج ىذا البحث، وباال ستناد إلى آليات البحث العممي، ت
 والمقترحات، أبرزىا:
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 :النتائج
ىي النزاعات ذات الطابع الدولي  الدولي ف النزاعات التي يتولى تسويتيا المبعوثإ-ٔ

 وقد يمتد اختصاص المبعوث الدولي الى النزاعات غير الدولية

بصالحيات واختصاصات تحددىا وثيقة التفويض التي المبعوث الدولي يتمتع -ٕ
 تصدر مف االمـ المتحدة بشأف النزاع الحاصؿ

ويتمتع بيا ىي مف األصؿ مف أجؿ  الدوليإف الصالحيات التي يتوالىا المبعوث _ٖ
تحقيؽ ىدؼ منظمة األمـ المتحدة وىو حفظ األمف والسمـ الدولييف الذي ال يمكف 

يتولى ميمة نص  الدولي زاعات الدولية، وبما أف المبعوثتحقيقو إال بعد تسوية الن
في تحقيؽ  الدوليىذه النزاعات فيذا يعكس مف ناحية العممية أىمية دور المبعوث 

 السمـ واألمف الدولييف.

 المقترحات:
اف يكوف دور المبعوث الدولي محددا بالغرض الذي جاء مف اجمة دوف التدخؿ -ٔ

 ف االختصاص الداخمي لمدولة وتؤثر عمى سيادة الدولة في المسائؿ التي قد تعد ضم

اف يكوف محايدا في التفاوض لحؿ النزاع بيف االطراؼ دوف الميؿ الحد االطراؼ -ٕ
 عمى حساب الطرؼ االخر بما يتناقض والميمة التي اوكمت الية 

يجب اف يكوف تقرير المبعوث الدولي تقريرا موضوعيا وليس شخصيا واليدؼ منو -ٖ
 قيؽ السمـ واالمف بيف االطراؼ المتنازعة والوصوؿ الى حؿ تح

ال يشترط في المبعوث الدولي اف يتوصؿ الى حؿ انما يكوف واجبو محاولة -ٗ
 تأثير عمية االنسحاب والعودة فورا  ثالتوصؿ الى حؿ دوف تأثير فإذا ما حد
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مساومتو مف اجؿ عمى االطراؼ المتنازعة عدـ التأثير عمى المبعوث الدولي او -٘
 تحقيؽ اىداؼ خاصة

 المصادر والمراجع
 الكتب:

بشارت رضا زنكنة، دور المبعوث الدولي في تسوية النزاعات ذات الطابع  (ٔ
 .ٖٕٔٓ، ٕٕٛالدولي، منشورات زيف الحقوقية، بيروت، 

جعفر عبد السالـ، قواعد العالقات الدولية في القانوف الدولي وفي الشريعة  (ٕ
 .ٕٚٓٓ، ٔالناشر مكتبة إسالـ العالمية، ط اإلسالمية، 

 العربية، النيضة دار األمف، مجمس سمطات حدود ىنداوي، محمد أحمد حساـ (ٖ
 .ٕٓٓٓ القاىرة،

سعيد محمد أبو عباه، كتاب الدولية تاريخيا مؤسساتيا أنواعيا قوانينيا، دار  (ٗ
  .ٜٕٓٓالشيماء لمنشر والتوزيع، الكويت، 

ية، دار مبادئ المنّظمات الدولية العالمية واإلقميمسييؿ حسيف الفتالوي,  (٘
 .ٕٓٔٓالثقافة، عّماف, 

المسؤولية الدولية المترتبة عمى منع االحتالؿ عبد المطيؼ صابر ظاىر،  (ٙ
 .ٕٙٔٓ، كمية القانوف جامعة غزة، اإلسرائيمي عودة الالجئيف الفمسطينييف

اىؿ البيت، العدد  ةقانوف الحماية الدولية و شروطيا، مجمعمي خالد دبيس،  (ٚ
 .، العراؽ ٕٓ

فتح اهلل محمد حسيف السريري، وثائؽ دولية، لوائح ونظـ العامميف بالمنظمات  (ٛ
 .ٕٗٔٓالدولية، دار الفكر الجامعي، 

محسف أفكيريف، قانوف المنظمات الدولية، دار النيضة العربية، القاىرة،  (ٜ
ٕٓٔٓ. 

والمنظمات العالمية واإلقميمية جذوب، التنظيـ الدولي، النظرية العامة ممحمد ال (ٓٔ
 .ٕٙٓٓ، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، ٛالمتخصصة، ط
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 .ٕٓٓٓية، بال جية الطبع، مصر، محمد حافظ غانـ، المنظمات الدول (ٔٔ
محمد سامي عبد الحميد، التنظيـ الدولي، الجماعة الدولية، األمـ المتحدة،  (ٕٔ

 .ٕٓٓٓمنشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 
، الدولية مف القرف السابع عشر حتى بداية الحرب الباردة، ىنري كيسنجر (ٖٔ

 .ـٜٜ٘ٔترجمة مالؾ فاضؿ البديري، األىمية لمنشر والتوزيع، الطبعة االولى، 
 ت:االقرار 
(، ٖ٘/ٕٕٔوالقرار رقـ ) ٜٜٗٔ(، ٜٗ/ٕٕٕقرار الجمعية العامة رقـ ) (ٔ

ٜٜٜٔ . 
المعقودة في  ٕٚٗٚ، الذي اتخذتو مجمس االمف في جمستو  ٕٔٚٔالقرار رقـ  (ٕ

  ٕٗٔٓاب  ٕٔ
 . ٜٜٜٔ(، ٖ٘/ٕٕٔوالقرار رقـ ) ٜٜٗٔ(، ٜٗ/ٕٕٕقرار الجمعية العامة رقـ ) (ٖ

 :المىاقع اإللكترونية

 
بيار عقيقي، المبعوثوف الدوليوف خيار فاشؿ، مقاؿ منشور عمى الموقع  (ٔ

،  ٕٕٕٓ-ٙ-ٕٛ، : تاريخ الزيارة ٕٛٔٓ-أكتوبر ٛٔااللكتروني التالي، بتاريخ 
www.alaraby.co.uk 

، ٕٛٔٓ-ٚ-ٛياسيف سعيد نعماف، ما ىو االطار السياسي لممبعوث األممي، (ٕ
-ٙ-ٕٛمقاؿ منشور عمى الموقع االلكتروني التالي، تاريخ الزيارة،

ٕٕٕٓ،http://www.4may.net/art     
-نوفمبر-ٕٛدريس لكريني، مقاؿ منشور عمى موقع نشرة المحرر، بتاريخ  (ٖ

    www.nachrat.com               ،ٕٕٕٓ-ٙ-ٕٛ، تاريخ الزيارة ٕ٘ٔٓ
لقانونية التنظيـ الدولي العالمي، جامعة إيماف أحمد عالـ، برنامج الدراسات ا (ٗ

، منشور عمى الموقع االلكتروني التالي: تاريخ الزيارة ٕٓٔٓبنيا كمية الحقوؽ، 
ٕٛ-ٙ-ٕٕٕٓ،http://olc.bu.edu.eg/olc/images/drsatlaw  
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