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مقدمة النسخة اإلنجليزية
ھذا البرنامج الدراسي مصمم م ن اج ل اولئ ك ال ذين ق د يج دون انف سھم ف ي مواق ع قيادي ة ف ي عملي ات
األمم المتحدة لحفظ السالم  ،اولئك الذين يأملون في فھم االمور المتعلقة بالقيادة في بعثات حفظ ال سالم .س وف
يكون ايضا ً مفيداً للعاملين على المستوى االستراتيجي  ،التعبوي ،التكتيكي  ،القيادة العليا والدنيا ،المعينون ف ي
وظ ائف القي ادة واالرك ان ف ي األم م المتح دة  ،او ف ي ال دول الت ي ينتم ون اليھ ا .وھ و مفي د اي ضا ً للم دنيين
والعسكريين وأفراد الشرطة  ،وإن كانت األقسام االخيرة من البرن امج الدراس ي ترك ز أساس ا ً عل ى الم شكالت
التي تواجه عناصر العسكريين وال شرطة .س وف يك ون ھ ذا البرن امج مفي داً اي ضا ً للمنظم ات الت ي تحت اج ال ى
التعامل مع بعثات األمم المتحدة لحفظ السالم او ادارة عمليات حفظ ال سالم ف ي االمان ة العام ة لألم م المتح دة ،
مثل الدول االعضاء  ،والمنظمات غير الحكومية ) ،(NGOوغيرھا من منظمات واجھزة األمم المتحدة.
يَ ْدُرس ھ ذا البرن امج اوالً تل ك الم سائل االس تراتيجية والدولي ة الت ي تمي ز حف ظ ال سالم بواس طة األم م
المتحدة  ،ومنھا العالقة القائمة بين األمم المتحدة والدول االعضاء والمنظمات االخرى .بعد ذل ك ي درس كي ف
يتم إصداروالية بعثات األمم المتحدة وبدءھا ودعمھا من خالل المجتمع ال دولي وال دول االع ضاء .يبح ث ھ ذا
البرن امج اي ضا ً كي ف ي تم ھيكل ة وتنظ يم البعث ات عملي ا ً  ،وأخي راً  ،الم سائل المتعلق ة بالقي ادة ف ي بعث ات األم م
المتحدة لحفظ السالم على المستويات التعبوية والقومي ة والتكتيكي ة  ،مت ضمنا ً م شكالت األم ن وحماي ة الق وات
واإلعاشة.
تيم فورد
2004
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تصمـــيم الدراســــــــــة
ھذه الدورة مصممة للدراسة المستقلة وبالسرعة التي يقررھا الطالب.

نمط الدورة وترخيـص المواد المقدمة:
• وحدات دراسية
• سھولة االستعراض
• تعلم مضطرد

مسئوليات الطالب
على الطالب أن يتحمل مسئولية ما يلي:
• تعلم مواد الدورة
• دخول وإتمام امتحان نھاية الدورة
• تسليم امتحان نھاية الدورة
الرجاء متابعة بريدك اإللكتروني لتأكيد تسجيلك أو قراءة الصفحات االخيرة من ھذا الكتاب لمعرفة
تعليمات تسليم االمتحانات

viii

طريقة الدراســـــة
فيما يلي مقترحات لكيفية السير في الدورة .ومع أن الطالب قد يكون لديھم طرق بديلة فعالة،
إال أن النقاط التالية قد كانت عملية وجيدة بالنسبة للعديد من الطالب:
• قبل أن تبدأ الدراسة الفعلية ،استعرض عامة مواد الدورة .الحظ تخطيط الدروس للحصول على
فكرة عامة عن ما ستدرسه أثناء الدورة.
ً
مفردة ،اجتھد في فھم المبادئ
• يجب أن تكون المواد منطقية ومباشرة .فبدل أن تحفظ التفاصيل
والمنظور العام لنظام األمم المتحـدة.
• ضع خطوطا ً تسترشد بھا عن الكيفية التي تريد أن تنظم بھا وقتك.
• ادرس محتويات الدروس وأھداف التعلم .وفي بداية كل درس تعرف على النقاط المھمة .وإذا كان
ممكنا ً اقرأ المـادة أكثر من مرة لتضمن أقصى حد من الفھم والحفظ ،واسمح للوقت بأن ينقضي بين
القراءات.
• عندما تنتھي من أحد الدروس قم بحل تمرين/اختبار نھاية الدرس .ولتصحيح أي خطأ ارجع لقسم
الدرس المتعلق واقرأه مرة أخرى .وقبل أن تستمر انتبه للفروقات في الفھم التي أدت إلى الخـطأ.
• بعد أن تكمل جميع الدروس ،راجع النقاط المھمة في كل درس .ثم قم بحل اختبار نھاية الدورة دفعة
واحدة ما دامت المعلومات ال تزال طازجة في الذاكرة.
• سيتم تصحيح االمتحان الذي قمت بحله ،وإذا كانت النتيجة عالمة النجاح ) (%75أو أعلى ،فستتم
مكافأتك بشھادة إتمام الدورة .أما إذا كانت عالماتك أقل من  ،%75فإنك ستعطى فرصة واحدة لحل
نسخة ثانية من امتحان نھاية الدورة.
• مالحظة حول حروف الھجاء)التھجئة( المستخدمة:
النسخة األصلية من ھذه الدورة مكتوبة باللغة اإلنجليزية المستخدمة في المملكة المتحـدة.

ix

تم ترك ھذه الصفحة خالية عن قصد.
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 -1-1تأسيس وطبيعة نظام األمم المتحدة
 -2-1المنظمات العاملة في األمم المتحدة
 -3-1أجھزة ووكاالت األمم المتحدة
 -4-1تمويل األمم المتحدة
 -5-1إصالح األمم المتحدة
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أھداف الدرس
بنھاية الدرس رقم  ، 1سيكون الدارس قادراً على تحقيق االھداف التالية:
• فھم الخلفية التاريخية لنشأة األمم المتحدة؛
• تقدير الوظيفة العامة لألمم المتحدة ومدى تعقيدھا وطبيعتھا الدولية؛
• تمييزاالجھزة الرئيسية لألمم المتحدة؛
• معرفة مسئوليات الجمعية العامة ومجلس االمن؛
• وصف اإلختالف بين اجھزة ووكاالت األمم المتحدة؛ و
• تقدير الطبيعة الجديدة لعملية تمويل واصالح األمم المتحدة.
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 -1-1تأسيس و طبيعة نظام األمم المتحدة
النشأة
ُأنشئت األمم المتحدة بواسطة عالم ُمصّر على "تجنيب االجيال القادمة ويالت الحرب" خالل مؤتمر
دولي حضرته  50دولة ُ
وعقد في سان فرانسسكو )الواليات المتحدة االمريكية( في ابريل  .1945تشاورت
تلك الوفود في العروض المقدمة من الصين  ،االتحاد السوفيتي ،المملكة المتحدة  ،والواليات المتحدة في
دامبرتون اوكس بالواليات المتحدة في اغسطس – اكتوبر  .1944ھذه النشأة لألمم المتحدة تفسر
المسئوليات المتزايدة الممنوحة للدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية داخل المنظمة  ،إن دورھم
القيادي ال يزال سائداً حتى اليوم من خالل كونھم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن  ،كما أن
نشأة األمم المتحدة موسومة بتوقيع االتفاقية التي تصف وضعھا القانوني  :ميثاق األمم المتحدة.
إن تأسيس األمم المتحدة ٌيجسد التغيرات الملحوظة في العالقات الدولية خالل القرن العشرين .ومع
ان فكرة تكوين منظمة دولية ذات اھداف سياسية لم تكن جديدة  ،فإن تنفيذ ھذه الفكرة ھو امر جديد .إن
المنظمة الوحيدة في العصر الحديث التي نالت ھذا الشرف ھي "عصبة األمم"  ،التي كانت قد تبلورت في
ظروف مشابھة و تأسست عام  1919اثناء الحرب العالمية االولى  ،تحت معاھدة فرساي "لتعزيز التعاون
الدولي وتحقيق السالم واالمن"  ،كما أن منظمة العمل الدولية ُأنشئت ايضا ً طبقا ً لمعاھدة فرساي كوكالة
فرعية من عصبة األمم .وقد اوقفت عصبة األمم نشاطھا بعد فشلھا في منع الحرب العالمية الثانية.

ميثاق األمم المتحدة
صودق على ميثاق األمم المتحدة في  26يونيو ِّ ُ .1945
وعدل بعد ذلك عدة مرات بواسطة الجمعية
العامة لالمم المتحدة  ،ويحتوي حاليا ً على  111مادة و  19فصالً .وھي تصف الغرض  ،المبادئ ،
العضوية ،االجھزة  ،ونطاق انشطة األمم المتحدة.
إن ميثاق األمم المتحدة متاح للقراءة في كتيب ازرق تجدونه على موقع األمم المتحدة على
اإلنترنت.http://www.un.org/aboutun/charter/index.html :
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موجز ميثاق األمم المتحدة
نص الميثاق

"نحن شعوب األمم المتحدة وقد آلينا على انفسنا ان ننقذ االجيال المقبلة من ويالت الحرب"...

الفصل االول
الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
الفصل الثالث عشر
الفصل الرابع عشر
الفصل الخامس عشر
الفصل السادس عشر
الفصل السابع عشر
الفصل الثامن عشر
الفصل التاسع عشر

المقاصد والمبادئ
العضوية
االجھزة
الجمعية العامة
مجلس االمن
حل المنازعات سلميا ً
ما يتخذ من االعمال في حاالت تھديد السلم واإلخالل به ووقوع العدوان
التنظيمات االقليمية
التعاون الدولي االقتصادي و االجتماعي
المجلس االقتصادي واالجتماعي
تصريح يتعلق باالقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
نظام الوصاية الدولي
مجلس الوصاية
محكمة العدل الدولية
االمانة العامة
احكام متنوعة
تدابير حفظ االمن في فترة االنتقال
تعديل الميثاق
التصديق والتوقيع

المبادئ االساسية لميثاق األمم المتحدة تشمل:
•
•
•
•

سيادة متساوية لجميع الدول االعضاء؛
التسوية السلمية للنزاعات؛
تجنب استخدام القوة؛ و
عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول  -عدا استخدام القوة طبقا ً للفصل السابع من الميثاق.

االتفاقيات الدولية
منذ نشأتھا  ،لعبت األمم المتحدة دوراً رائداَ في المشاورات الدولية و في تطوير القانون الدولي ،
ومع ذلك  ،فإنه ألجل فھم خلفيات أمور مثل السالم واالمن الدوليين و انشطة حفظ السالم  ،فإنه يجب ادراك
ان بعض االتفاقيات و المبادئ السابقة تاريخيا َ لالمم المتحدة ال تزال تؤثر في مسار المنظمات الدولية  ،مثل
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اتفاقية الھاي سنة  ، 1907والتي تم تضمينھا في الفھم الحالي لقوانين النزاعات المسلحة .نحتاج ايضا ً الى
الوعي بالكثير من المنظمات واالتفاقيات الدولية واالقليمية الموجودة اليوم و لھا تأثير على التقدم الدولي.

العضوية
بدأت األمم المتحدة بخمسين دولة في  1945وكانت تلك ھي "الدول المؤسسة"  ،في  2004شملت
األمم المتحدة  191دولة  ،بحيث ان جميع دول العالم المعترف بھا  -تقريبا ً  -ھي "عضو عامل" في األمم
المتحدة .ھناك ايضا ً  17دولة ومنظمة ليست أعضاء ولكن لھا صفة "مراقب" في المقر العام لالمم المتحدة
بنيويورك.
ومع ان الميثاق ال ُيلزم بذلك  ،فإن
اغلب االعضاء قد اقامت بعثات دبلوماسية
دائمة في نيويورك لتمثلھا بشكل دائم في
المقر العام لالمم المتحدة .ھذه البعثات
الدائمة تتشكل عادة من "ممثل دائم"  ،يكون
عادة بدرجة سفير  ،باالضافة الى مساعدين
معينين رسميا ً من ِ َقبل دولھم لتمثيلھا كوفد
وطني في مختلف اجتماعات و وكاالت
األمم المتحدة .الكثير من تلك الوفود اآلن
يشمل عسكريين وأفراد شرطة يعملون
كمستشارين وملحقين يقدمون ُ
النصح للبعثة
الدائمة في االمور الفنية المتعلقة بعمليات
السالم لالمم المتحدة  ،ويمثلون بالدھم في
اللجان ومجموعات العمل في األمم
المتحدة.

مقر األمم المتحدة في نيويورك ،الواليات المتحدة االمريكية.
)المصدر(Harvey J. Langholtz :
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 -2-1تنظيم العمل في األمم المتحدة
األمم المتحدة اليوم ھي منظومة كبيرة ومعقدة نسبيا ً  ،تتركب من ستة افرع رئيسية )تسمى
اجھزة( ،باالضافة الى عدد كبير من الوكاالت المتخصصة  ،البرامج  ،والمنظمات المرتبطة بھا حول
العالم .إن األمم المتحدة ُتبقي مقرھا العام في نيويورك  ،وتحتفظ بتواجد ملحوظ في اديس ابابا  ،بانكوك ،
بيروت  ،جنيف  ،نيروبي  ،سانتياجو  ،فيينا  ،ولھا مكاتب في مختلف دول العالم .الشكل التالي يوضح
تركيبھا التنظيمي.

محترفون من مختلف الجنسيات  ،و موظفون ميدانيون يقومون باالعمال اليومية في المكاتب و
البعثات الميدانية لالمم المتحدة و يؤمنون استمرار ادارة ھذه المنظمة المعقدة .يبلغ عدد العاملين في االمانة
العامة  8900شخص  ،تحت تمويل توفره  170دولة .كموظفين دوليين  ،فإن االمين العام و باقي العاملين
مسئولون فقط امام األمم المتحدة فيما يخص العمل و ھم يقسمون على عدم ﱡ
تقبل تعليمات من اي حكومة او
سلطة خارجية .طبقا ً للميثاق فإن كل دولة عضو تتعھد بإحترام السمة الدولية المميزة لالمين العام و باقي
العاملين  ،و تجنب التأثير عليھم بشكل غير مالئم اثناء تأدية عملھم.
اجمالي العاملين في األمم المتحدة  ،بما في ذلك العاملون المحليون و قوات حفظ السالم  ،تبلغ
 64700شخص.
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 -3-1وكاالت واجھزة األمم المتحدة
االجھزة الستة الرئيسية نشرحھا تفصيالً فيما بعد  ،وھي:
•
•
•
•
•
•

الجمعية العامة؛
مجلس االمن؛
المجلس االقتصادي و االجتماعي؛
مجلس الوصاية؛
محكمة العدل الدولية؛ و
االمانة العامة.

ثالثة من ھذه االجھزة لھا تأثير ملحوظ على امور السالم و االمن الدوليين  ،و ھي الجمعية العامة ،
مجلس االمن  ،و االمانة العامة لالمم المتحدة.

الجمعية العامة لالمم المتحدة
الجمعية العامة ھي الجھاز
التشاوري الرئيسي لالمم المتحدة .انھا
تتشكل من ممثلين لجميع الدول
االعضاء  ،و لكل منھم صوت واحد.
القرارات التي تخص المسائل الھامة ،
مثل السالم و االمن  ،قبول اعضاء
جدد  ،و الميزانية  ،تتطلب اكثرية ثلثي
االصوات .بينما تكفي االكثرية البسيطة
عند التصويت على باقي المسائل.

الجمعية العامة لألمم المتحدة تستعد لدورة انعقاد عادية بحضور الدول األعضاء.

الجمعية العامة لھا دورات انعقاد  ،سنوية غالبا ً  ،تبدأ عادة في سبتمبر و تستمر حتى اكتوبر .في
بداية كل دورة انعقاد عادية  ،تنتخب الجمعية العامة رئيسا ً جديداً  ،و واحد و عشرين نائبا ً  ،و رؤساء
اللجان الستة الرئيسية للجمعية  .لضمان تمثيل جغرافي متساوي  ،فإن رئاسة الجمعية تتناوبھا خمس
مجموعات من الدول :االفريقية  ،االسيوية  ،شرق اوروبا  ،امريكا الالتينية و الكاريبي  ،غرب اوروبا و
باقي الدول .في بداية كل دورة انعقاد عادية  ،تعقد الجمعية حواراً عاما ً  ،يشارك فيه غالبا ً رؤساء الدول و
الملحة.
الحكومات  ،حيث يعبر االعضاء عن وجھات نظرھم ازاء القضايا الدولية ُ ِ ّ
يمكن للجمعية العامة ايضا ً طلب دورات انعقاد غير عادية  ،يدعو اليھا االمين العام في ظروف
معينة  ،إما بناء على طلب من مجلس االمن  ،او طلب من اغلبية اعضاء الجمعية العامة .يمكن ايضا ً عقد
دورة انعقاد طارئة خالل اربع و عشرين ساعة من طلب مجلس االمن بناء على تصويت تسعة من
اعضاءه ،او اغلبية اعضاء الجمعية العامة  ،او بناء على طلب عضو واحد إن توفرت االغلبية.
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اثناء دورة االنعقاد  ،تعمل الجمعية العامة من خالل جلسات عامة  ،او جلسات اللجان .اغلب
المسائل تتم مناقشتھا في اللجان الستة الرئيسية:
• اللجنة االولى -
• اللجنة الثانية -
• اللجنة الثالثة -
• اللجنة الرابعة -
• اللجنة الخامسة -
• اللجنة السادسة -

لجنة نزع السالح و االمن الدولي
اللجنة االقنصادية و المالية
اللجنة االجتماعية و االنسانية و الثقافية
اللجنة الخاصة بالسياسة و انھاء االستعمار
لجنة الميزانية و االدارة
اللجنة القانونية

للجمعية العامة مسئوليات مشتركة و اخرى خاصة:
• المسئوليات المشتركة:
 مع مجلس االمن :االمور المتعلقة بحفظ السالم و االمن الدولي؛ مع مجلس الوصاية :مراقبة ادارة المناطق تحت الوصاية.• المسئوليات الخاصة:
 دراسة التقارير الصادرة من وكاالت األمم المتحدة االخرى؛ وضع المبادئ العامة للتعاون من اجل حفظ السالم  ،و خاصة فيما يتعلق بنزع السالح؛ التعاون الدولي في مختلف المجاالت و حماية حقوق االنسان؛ الموافقة على اتفاقيات الوصاية؛ و -الموافقة على ميزانية المنظمة.

مجلس االمن )(SC
المسئولية الرئيسية
لمجلس االمن ھي الحفاظ
على السالم و االمن
الدوليين .يتركب مجلس
االمن من خمس اعضاء
دائمين  ،الصين و فرنسا
و روسيا و المملكة
المتحدة والواليات المتحدة
 ،و عشر اعضاء غير
أعضاء مجلس األمن يصوتون على احد قراراته برفع األيدي.
دائمين يتم انتخابھم لتمثيل
مناطقھم لفترة سنتين .يتم تناوب رئاسة مجلس االمن شھريا ً طبقا ً للترتيب االبجدي ألسماء االعضاء باللغة
االنجليزية .عادة يتم توزيع المقاعد العشرة غير الدائمة في المجلس نسبيا ً على المناطق كالتالي:
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افريقيا )(2
العرب )(1
اسيا )(2
شرق اوروبا )(1
امريكا الالتينية )(2
غرب اوروبا )(2

يخطر االمانة العامة و الجمعية
تم تنظيم مجلس االمن بحيث يمكنه ممارسة اعماله بشكل دائم .و ھو ُ ِ
العامة بأنشطته.

االمانة العامة لالمم المتحدة
باإلضافة الى دورھا اإلداري  ،فإن االمانة العامة مسئولة عن
تسجيل واصدار االتفاقيات الدولية بعد توقيعھا من الدول االعضاء .مديرھا
ھو االمين العام وھو " اعلى مسئول في المنظمة"  ،ويتم تعيينه كل خمس
سنوات من ِ َقبل الجمعية العامة لالمم المتحدة بناء على توصية مجلس االمن.
يلعب االمين العام دوراً سياسيا ً ھاما ً باالضافة الى وظيفته في األمم المتحدة.
قد يتم تفويضه من ِ َقبل وكاالت األمم المتحدة ألداء مھام معينة  ،وخصوصا ً
الوساطة الدولية.
اآلتي يعد تركيب االمانة العامة لالمم المتحدة:
االمين العام
بان كي مون.2007،

المكتب التنفيذي لألمين العام
المكتب التنفيذي لألمين العام

المكاتب الخارجية
مكتب األمم المتحدة في جنيف
مكتب األمم المتحدة في فيينا
مكتب األمم المتحدة في
نيروبي

المكتب التنفيذي لألمين العام

المكاتب المستقلة
مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية
مكتب برامج العراق
مكتب منسق األمن في األمم
المتحدة
مكتب مكافحة المخدرات و منع
الجريمة

اإلدارات
إدارة الشئون السياسية
إدارة شئون نزع السالح
إدارة عمليات حفظ السالم
إدارة الشئون اإلجتماعية و اإلقتصادية
إدارة شئون الجمعية العامة و المؤتمرات
إدارة شئون اإلعالم
إدارة الشئون اإلدارية
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كل من ھذه االدارات و المكاتب في االمانة العامة يرأسھا أحد مساعدي االمين العام  ،و ھم ينسقون
اعمالھم من خالل المكتب التنفيذي لالمين العام .يلتقي رؤساء االدارات و الوكاالت دوريا ً مع االمين العام و
نائبه في اجتماع االدارة العليا  ،و في اللجنة التنفيذية للسالم و االمن.
تساھم جميع االدارات و المكاتب في حفظ السالم و حل النزاعات .كمثال  ،فإن مكتب الشئون
القانونية يساھم بشكل كبير في صياغة "قواعد االشتباك" ) (ROEلبعثات حفظ السالم  ،و "مذكرات
التفاھم" ) ، (MOUو اتفاقية "الوضع القانوني للقوات" ) (SOFAمع الدول االعضاء .ايضا ً ادارة الشئون
االدارية تقوم بإقرار الميزانية لبعثات حفظ السالم.
أثناء ھذا البرنامج الدراسي  ،سنتعرف بالتفصيل على وظيفة بعض االدارات المؤثرة على موضوع
ادارة النزاعات .و ھي تشمل ادارة الشئون السياسية ) ،(DPAادارة عمليات حفظ السالم )،(DPKO
مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية ) ،(OCHAمكتب التنسيق االمني ).(UNSECOORD

المجلس االقتصادي و االجتماعي )(ECOSOC
اسس ميثاق األمم المتحدة المجلس االقتصادي و االجتماعي كأحد االجھزة الرئيسية لتنسيق العمل
االقتصادي و االجتماعي لالمم المتحدة و ووكاالتھا المتخصصة  ،و المعروفة بإسم أسرة منظمات االمم
المتحدة .من وظائف و سلطات ھذا المجلس:
• يعمل كمنتدى لمناقشة المسائل االقتصادية و االجتماعية ذات الطبيعة الدولية او ذات الجوانب
المتعددة  ،وصياغة توصيات بشأن تلك المسائل الى الدول االعضاء و الى منظومة األمم المتحدة؛
• إعداد او استھالل دراسات و تقارير و توصيات بشأن المسائل الدولية المتعلقة باالقتصاد و
االجتماع والثقافة والتعليم والصحة؛ و
• تعزيز احترام وتنفيذ الحريات االساسية وحقوق االنسان.
يتشكل المجلس اليوم من اربعة و خمسين عضواً لكل منھم صوت واحد .يتم انتخاب ثمانية عشر
عضواً كل عام يعملون لمدة ثالث سنوات .يجتمع المجلس مرة واحدة سنويا ً لمدة خمس اسابيع  ،تناوبا ً بين
نيويورك و جنيف .ھذا المجلس ال يتخذ القرارات  ،إنما ُيِعد مكونات القرار ليتم اتخاذه بواسطة الجمعية
العامة  ،و يعاون مجلس االمن متى تطلب االمر ذلك.

محكمة العدل الدولية )(ICJ
محكمة العدل الدولية ھي الجھاز القضائي الرئيسي لالمم المتحدة .و ھي تسوي النزاعات القانونية
بين الدول و تقدم المشورة الى األمم المتحدة ووكاالتھا المتخصصة .و نظام عملھا منصوص عليه في ميثاق
األمم المتحدة.
ھذه المحكمة مفتوحة لجميع الدول االعضاء في األمم المتحدة .و"الدول" فقط تستطيع ان تكون
طرفا ً في نزاع او ان تقدم خالفاتھا الى المحكمة  ،فالمحكمة ليست مفتوحة لالفراد او الھيئات او المنظمات
الدولية.
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تستطيع الجمعية العامة و مجلس االمن ان تطلب المشورة بشأن اي مسألة قانونية .و يمكن لباقي
اجھزة األمم المتحدة و الوكاالت المتخصصة  ،بعد استئذان الجمعية العامة  ،طلب المشورة بشأن اي مسألة
قانونية في نطاق عملھا.

مجلس الوصاية
أسس الميثاق مجلس الوصاية سنة  1945لإلشراف على احدى عشرة منطقة تديرھا سبع دول
اعضاء  ،باإلضافة الى ضمان اتخاذ الخطوات الالزمة إلعداد ھذه المناطق للحكم الذاتي او االستقالل.
اعطى الميثاق مجلس الوصاية سلطة دراسة و مناقشة التقارير المقدمة من الدول التي تدير ھذه المناطق
بشأن التقدم السياسي و االقتصادي و االجتماعي و التعليمي لشعوب المناطق تحت الوصاية  ،كما انه يدرس
الطلبات المقدمة من تلك المناطق  ،و يقوم بإرسال بعثات اليھا.
في عام  ،1994كانت جميع المناطق تحت الوصاية قد نالت الحكم الذاتي أو االستقالل  ،إما كدول
مستقلة او باإلنضمام الى دول مجاورة مستقلة .أخر المناطق كانت جزر المحيط الھادي )باالو(  ،والتي
صارت الدولة العضو رقم  .185بإنتھاء دوره  ،قام المجلس بتعديل الئحة عمله  ،بحيث يجتمع فقط حين
يتطلب االمر ذلك.

وكاالت األمم المتحدة االخرى
تضم األمم المتحدة عدداً من الوكاالت التي تعتمد اساسا ً على الجمعية العامة و المجلس االقتصادي
و االجتماعي .ھناك ايضا ً عدد من الوكاالت الدولية التي ال تنتمي لالمم المتحدة و لكنھا تحتفظ بعالقات
متينة مع المنظمة من خالل المجلس االقتصادي و االجتماعي .يصادف العاملون في مجال حفظ السالم
بعضا ً من ھذه البرامج و المنظمات و اللجان حينما تتعاون او تعمل كجزء من عملية حفظ السالم .من
اھمھا:
المفوضية السامية لالجئين ) ،(UNHCRذات التمويل التطوعي  ،يمتد عملھا لحماية اكثر من
 18مليون الجئ حول العالم  ،تحاول ان تؤمن لھم مالذاً آمنا ً ووضعا ً قانونيا ً مالئما ً في دولة الملجأ .مقرھا
في جنيف  ،لكن موظفيھا االربعمائة ينتشرون في اكثر من  270قاعدة عبر نحو  120دولة.
منظمة األمم المتحدة للطفولة ) ،(UNICEFذات تمويل تطوعي ايضا ً  ،ھذه المنظمة شبه
المستقلة تساعد الدول النامية  -التي تطلب ذلك – على تحسين نوعية الحياة الطفالھا  ،من خالل تقديم
خدمات مجتمعية منخفضة التكلفة في مجاالت صحة االم و الطفل  ،التغذية  ،الصحة العامة  ،التعليم  ،و
اعمال االغاثة .مقرھا في نيويورك لكن اغلب موظفيھا يعملون ميدانيا ً في اكثر من  160دولة.
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ،(UNDPھو اكبر َمصدر في العالم لتوفير المساعدة التقنية
متعددة المجاالت وكذا المعاونة الممھدة لالستثمار الى الدول النامية ،و ھو يدعم اكثر من  6000مشروع
في نحو  150بلداً.
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برنامج الغذاء العالمى ) ،(WFPھ ى أكب ر منظم ة دولي ة تخ تص بالمعاون ات الغذائي ة وتق دم س نويا ً
نحو ثالثة ماليين طن من المعونات إلى  75ملي ون إن سان ف ى  66دول ة  .مھمتھ ا ھ ى معاون ة فق راء ال دول
النامية من خالل مجابھة الجوع والكوارث الطبيعية والفقر .
منظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة أو غير تابعة لھا تقدم مساھمات ملحوظة للسالم واألمن ال دولى
والتنمي ة والم ساعدات اإلن سانية ح ول الع الم ت شمل  :منظم ة ال صحة العالمي ة ) ، (WHOالبن ك ال دولى
وص ندوق النق د ال دولى ) ، (IMFالمنظم ة الدولي ة للھج رة ) ،(IOMوكال ة األم م المتح دة للغ وث والت شغيل
).(UNRWA

حركة الھالل األحمر والصليب األحمر الدولى
إن اللجنة الدولية للصليب األحمر ) (ICRCومقرھا سويسرا  ،ھى مؤسس حركة الھ الل األحم ر و
الصليب األحمر الدولى ذات الفروع الثالث اآلتى بيانھا :
اللجنة الدولية للصليب األحمر
اللجن ة الدولي ة لل صليب األحم ر ومھمتھ ا ھ ى العم ل ف ى من اطق ال صراع الم سلح أو اإلض طرابات
الداخلية مع التركيز أساسا ً على " الحماية "  ،مثل تشجيع األطراف المتنازعة على اإللتزام بمعاھدات جنيف
وبروتوكوالتھا فيم ا يتعل ق بع الج الم دنيين وأس رى الح رب  .وف ى ال سنوات األخي رة ص ارت ت ولي إھتمام ا ً
كبيراً بتوفير المساعدة فى الحاالت الملحة داخل مناطق الصراع وعلى كال جانبي الحدود .
كانت ھذه الھيئة أصالً سويسرية ) ألن ھذا يعزز مبادئھا األساسية  :الحياد  ،النزاھة  ،اإلس تقالل (
و ھي تضم حاليا ً موظفيين معاونيين ) أطباء  ،فنيين  ( ... ،من مختل ف الجن سيات  ،لك ن مبعوثيھ ا المعني ين
بالتفاوض وتوفير المساعدات واألمور الحساسة األخرى ھم فقط من السويسريين .
جمعيات الھالل األحمر والصليب األحمر القومية
جمعيات الھ الل األحم ر وال صليب األحم ر القومي ة تعم ل ف ى أكث ر م ن  160دول ة وت ستخدم ش عار
الھالل فى البالد اإلسالمية  ،ھذه الجمعيات تساعد السلطات فى دولھا وتق دم العدي د م ن الخ دمات مث ل إغاث ة
الكوارث  ،المعاونة الصحية واإلجتماعية  ،وبرامج تدريب اإلسعافات األولية  .وفى وقت الح رب ق د تع اون
إدارة الخدمات الطبية في جيوش بالدھا.
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اإلتحاد الدولى لجمعيات الھالل األحمر والصليب األحمر)(IFRC
اإلتحاد الدولى لجمعيات الھالل األحمر والصليب األحمر يعم ل ح ول الع الم ل دعم أن شطة الجمعي ات
القومية  ،ومعاونة ف ى تن سيق المعون ات الدولي ة ل ضحايا الك وارث الطبيعي ة  ،وأي ضا ً ض حايا الك وارث الت ى
يصنعھا اإلنسان ولكن خارج مناطق الصراع ) حيث أنه داخل مناطق الصراع تعمل اللجنة الدولي ة لل صليب
األحمر(.

 -4-1تمويل األمم المتحدة
يتم تمويل األمم المتحدة عبر ثالثة مصادر مختلفة :
• مساھمات مقدرة للميزانية العادية ؛
• مساھمات مقدرة لعمليات حفظ السالم؛ و
• مساھمات طوعية للوكاالت المتخصصة والمنظمات الفرعية .
إن تق دير الم ساھمات للميزاني ة العادي ة ي تم تحدي ده ك ل ث الث س نوات عل ى أس اس الن اتج الق ومى
اإلجم الي ويت راوح ب ين  %22م ن الميزاني ة ) الوالي ات المتح دة األمريكي ة ( إل ى % 0.001
) البل دان النامي ة (  .إض افة إل ى ھ ذه الم ساھمات ي تم تموي ل الميزاني ة العادي ة م ن عائ د بي ع ت ذكارات األم م
المتح دة و الطواب ع و الكت ب والمطبوع ات .ميزاني ة ع ام  2005 – 2004بلغ ت  3.058ملي ار دوالر
أمريكى .
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جدول تقديرات كبار المساھمين 2001
الواليات المتحدة االمريكية

22 %

اليابان

19.628 %

المانيا

9.493 %

فرنسا

6.283 %

المملكة المتحدة

5.380 %

ايطاليا

4.922 %

كندا

2.573 %

اسبانيا

2.448 %

البرازيل

1.702 %

ھولندا

1.688 %

استراليا

1.604 %

كوريا الجنوبية

1.318 %

روسيا

1.200 %

بلجيكا

1.098 %

السويد

0.998 %

باإلض افة إل ى م ساھمتھم ف ى الميزاني ة العادي ة  ،ت ساھم ال دول األع ضاء ف ى ميزاني ة عملي ات حف ظ
ال سالم وتكلف ة المح اكم الدولي ة  ،وھ ذه الم ساھمة أي ضا ً مبني ة عل ى م ساھمتھم المق درة ف ى الميزاني ة العادي ة
والمرتبطة بدورھا بالقدرة المالي ة للدول ة  .ولك ن التق دير الفعل ى للم ساھمة ف ى ميزاني ة عملي ات حف ظ ال سالم
يأخذ أيضا ً فى اإلعتبار المسئولية السياسية لألعضاء الدائمين لمجلس األمن  .وألن بعثات السالم تتفاوت من
حيث العدد  ،فإن ميزانيتھا أيضا ً تتغي ر م ن ع ام آلخ ر .ف ى ال سنوات األخي رة وم ع وج ود  15عملي ة حف ظ
سالم منھا ثالث عمليات ضخمة  ،كانت الميزانية السنوية لعمليات حفظ السالم فى حدود  3.0ملي ار دوالر
أمريكى .
ت ساھم ال دول األع ضاء أي ضا ً ب شكل تط وعى ف ى م شروعات وأن شطة المنظم ة الفرعي ة والوك االت
المتخصصة لألمم المتحدة بينما تغطى الميزانية العادية المصروفات اإلدارية لتلك المنظمة والوكاالت.
لسنوات طويلة عانت األمم المتحدة من أزمة مالية سببھا األساس ى ع دم قي ام بع ض ال دول األع ضاء
بسداد التزاماتھا المالية الواجبة  ،ولفترة ما أرادت بعض الدول األعضاء إصالح ج دول الم ساھمات المق درة
لتحقيق عدالة فى توزيع التكلفة  ،وبعد إثنى عشر شھراً من المناق شات  ،كان ت مرحلتھ ا األخي رة مثي رة  ،ت م
االستقرار على جدول الم ساھمات المق درة الجدي دة للميزاني ة العادي ة وميزاني ة عملي ات حف ظ ال سالم ف ى 23
ديسمبر  2000فى نيويورك .
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 -5-1إصالح األمم المتحدة
لعلك أدركت مما تقدم أن األمم المتحدة ھ ى منظم ة ض خمة متع ددة الجوان ب تعم ل ف ى بيئ ة سياس ية
ومالية معقدة  ،ولكى تظل جديرة بذلك فعليھا اإلستجابة إلھتمامات الدول األعضاء و أن تصبح منظمة مرنة
تجاه متطلبات الموقف الدولى الحالى  .إن على األمم المتحدة أن تتكيف مع الظروف واإلحتياج ات الجدي دة ،
وفى نف س الوق ت تظ ل وفي ة لميثاقھ ا وم ا يحوي ه م ن مب ادئ ال سيادة المت ساوية لكاف ة ال دول األع ضاء وع دم
الت دخل ف ى ال شئون الداخلي ة لل دول  .ولمجابھ ة تل ك التح ديات والمخ اوف  ،قام ت األمان ة العام ة وال دول
األعضاء بتنفيذ عدة برامج إصالحية ومراجعات عبر سنوات  ،وبوجه خ اص من ذ ت ولى األم ين الع ام ك وفى
أنان المسئولية سنة  ، 1997تم متابعة تنفيذ اإلصالحات ب شكل ص ارم  .الكثي رون م نكم عل ى دراي ة بتقري ر
لجنة خبراء عمليات السالم باألمم المتحدة  ،المعروف عموما ً ب ـ "تقري ر براھيم ي" وال ذى أقرت ه قم ة األلفي ة
الثانية للجمعية العامة لألمم المتحدة ف ى س بتمبر  ، 2000وق د ت م اآلن تنفي ذ أغل ب م ا ج اء في ه ب شأن ت سيير
وإدارة عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم .
ت ستمر عملي ة اإلص الح م ع إع الن األم ين الع ام ف ى س بتمبر  ، 2002خط ة لتقوي ة األم م المتح دة
وتح سين ق درتھا عل ى مواجھ ة التحدي دات الت ى تفرض ھا عليھ ا ال دول األع ضاء وش عوب الع الم  .أح دث
مقترحات اإلصالح يضع "خطة لمزيد من التغيير" سوف يؤثر على جميع عناص ر وأن شطة األم م المتح دة .
الھ دف ل يس تقلي ل الميزاني ة وال اإلس تجابة لل ضغوط وال شروط الخارجي ة  ،ب ل ھ ى مب ادرة داخلي ة  ،يق ول
األمين العام لألمم المتحدة "علينا أن ننظر نظرة ناقدة إلى جميع أعمالنا ونسأل أنفسنا :ھل تالئ م تنفي ذ إع الن
األلفية الثانية ؟ ھل سيكون لھا التأثير المطلوب ؟ إذا كانت اإلجابة بالنفى فال مجال للجدال".
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اﻟﺪرس اﻷول
اﺧﺘﺒﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪرس
 .1تم تأسيس األمم المتحدة فى :
أ1948 .؛
ب1945 .؛
ج .أثناء الحرب الباردة؛
د .قبل الحرب العالمية الثانية .
 .2الھدف من األمم المتحدة ھو :
أ .الحفاظ على السالم واألمن الدولى؛
ب .العمل كبرلمان دولى؛
ج .تنفيذ القانون الدولى اإلنسانى؛
د .الشئ مما سبق .
 .3أى من المبادئ التالية يحكم نظام األمم المتحدة :
أ .المساواة بين الدول؛
ب .القيادة للدول ذات القوة النووية؛
ج .عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول؛
د .اإلجابتين أ  ،جـ معا ً .
 .4تتكون الجمعية العامة لألمم المتحدة من :
أ .جميع الدول األعضاء؛
ب .خمسة أعضاء دائمين وعشرون عضواً منتخبا؛ً
ج .عشرة أعضاء دائمين؛
د .نسبة من الدول األعضاء يمثلون المناطق المختلفة فى العالم .
 .5يتكون مجلس األمن فى األمم المتحدة من :
أ .خمسة أعضاء؛
ب .عشرة أعضاء ينتخبون سنويا ً؛
ج .خمسة عشر عضواً؛
د .خمسة وعشرون عضواً .
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 .6األعضاء الدائمون فى مجلس األمن ھم :
أ .الصين  ،الھند  ،اليابان  ،روسيا  ،المملكة المتحدة؛
ب .األرجنتين  ،فرنسا  ،اليابان  ،روسيا  ،المملكة المتحدة؛
ج .الصين  ،فرنسا  ،روسيا  ،المملكة المتحدة  ،الواليات المتحدة؛
د .فرنسا  ،الھند  ،روسيا  ،المملكة المتحدة  ،الواليات المتحدة .
 .7يتم تعيين أمين عام األمم المتحدة :
أ .من خالل الجمعية العامة بموجب توصية من مجلس األمن؛
ب .سنويا ً بالتعاقب بين األعضاء الخمسة الدائمين فى مجلس األمن؛
ج .من خالل محكمة العدل الدولية كل خمس سنوات؛
د .بأغلبية ثلثى األصوات فى مجلس الوصاية .
 .8تتكون األمانة العامة لألمم المتحدة من :
أ .موظفين مدنيين منتدبين للعمل فى األمم المتحدة ويمثلون الدول األعضاء لفترة محددة؛
ب .أفراد من الدول االعضاء توظفھم األمم المتحدة وتتعاقد معھم؛
ج .جميع اإلدارات والوكاالت والمنظمات التابعة لألمم المتحدة؛
د .كل ما سبق .
 .9الفصل السادس من ميثاق األمم المتحدة يتناول :
أ .عمليات حفظ السالم؛
ب .تفاصيل حول التنظيمات اإلقليمية داخل البعثة؛
ج .إجراءات قسرية إلجبار المعتدى على اإلنصياع؛
د .التسوية السليمة للنزاعات بين الدول .
 .10يتم تمويل الموازنة العادية لألمم المتحدة من خالل :
أ .مساھمات إجبارية من الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس األمن؛
ب .مساھمات طوعية من الدول االعضاء؛
ً
ج .مساھمات مقدرة يتم تحديدھا كل ثالث سنوات طبقا للناتج القومى اإلجمالى للدول؛
د .الشئ مما سبق .
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االجابات الصحيحة
 .1ب

6.

ج

 .2أ

7.

أ

 .3د

8.

ب

 .4أ

9.

د

 .5ج

 10.ج

