








 المحاضرة الثانٌة
 
 

 -تعرٌف المنظمة الدولٌة وعناصر قٌامها: 
المنظمات الدولٌة إحدى األدوات الفاعلة المهمة فً العالقات الدولٌة المعاصرة ، سواء أصبحت 
صورتها العالمٌة أم اإلقلٌمٌة ، لتحقٌق التعاون الدولً وحفظ األمن والسلم الدولٌٌن وتقدم  أكانت فً

صعوبة وازدهاره. ومع ذلك فإن مسألة وضع تعرٌف شامل لها أمرا ال ٌخلو من ال المجتمع الدولً
 لكونها حدٌثة النشأة نسبٌا .

من قبل المحكمة الدائمة للعدل الدولً  7297واسُتخِدم مصطلح "المنظمة الدولٌة" للمرة األولى عام 
 رأٌها االستشاري المتعلق بقضٌة اللجنة األوربٌة للدانوب. فً
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وذهب الكّتاب والباحثون فً اتجاهات متعددة لتعرٌف المنظمة الدولٌة حسب وجهة نظر كل واحد 

لكن أغلب هذه التعارٌف كان قاصرا من خالل التركٌز على جانب واحد دون الجوانب  منهم.
 األخرى.

، ومن ثم فإنه أغفل الجانب الشكلً فً فهناك من ركز على الهدف أو الغاٌة للمنظمات الدولٌة 
المنظمات ، كما فً تعرٌف هوفمان : "جمٌع أشكال التعاون بٌن الدول التً ترٌد أن  تكوٌن هذه

النظام ٌسود فً الوسط الدولً ، على أن تكون أشكال التعاون هذه قد  تجعل من تعاونها نوعا من
 اصا قانونٌة مستقلة".فٌه الدول أشخ نشأت بإرادتها ، وتعمل فً وسط تكون

وهناك من عّرف المنظمة الدولٌة بصفتها القانونٌة بوصفها شخصا من أشخاص القانون الدولً 
عّرفها الدكتور مفٌد شهاب بأنها : "شخص معنوي من أشخاص القانون الدولً العام ٌنشأ  العام ، إذ

وٌتمتع بإرادة ذاتٌة فً من الدول لرعاٌة مصالح مشتركة دائمة بٌنها ،  من إرادات مجموعة
 األعضاء". المجتمع الدولً وفً مواجهة الدول

وعّرفها الدكتور محمد طلعت الغنٌمً بأنها : "مؤتمر دولً األصل فٌه أن ٌكون على مستوى 
مزودا بأجهزة لها صفة الدوام وممكنة التعبٌر عن إرادته الذاتٌة". وهذا التعرٌف تنقصه  الحكومات

 ,فً إطار السٌاق التارٌخً,نظمة الدولٌة مؤتمرا دولٌا، فً حٌن تم التطرق سابقا الم الدقة ألنه جعل
 عن المؤتمر فً نواح متعددة. إلى أن المنظمة تختلف

 
وعرفها الدكتور عبد العزٌز سرحان بأنها : "وحدة قانونٌة ُتنِشئها الدول لتحقٌق غاٌة معٌنة وتكون 

أجهزة خاصة بالمنظمة ودائمة". وهنا ٌالحظ أن األستاذ إرادة مستقلة ٌتم التعبٌر عنها عبر  لها
مصطلح الوحدة القانونٌة الذي ٌحتاج إلى تفسٌر لما ٌراد به ، بخاصة وإنه أشار فً  سرحان استخدم

 الوحدة لها إرادة تعّبر عنها بأجهزة. التعرٌف إلى أن هذه
لف عن التعرٌفات السابقة ، فً حٌن وضع الدكتور بطرس بطرس غالً تعرٌفا للمنظمة الدولٌة ٌخت

وصفها بأنها هٌئة دائمة ، كما أنه أسهب فً التعرٌف لٌدخل فً الغاٌة والنتائج ، إذ جاء فً  إذ
بأنها : "هٌئة دائمة تشترك فٌها مجموعة من الدول رغبة منها للسعً فً تنمٌة  تعرٌف المنظمة

خضع لبعض القواعد القانونٌة مجهود تعاونً تتعهد بسببه أن ت بعض مصالحها المشتركة ببذل
 لتحقٌق هذه المصالح".



وذهب الدكتور عبد هللا العرٌان إلى منحى مشابه ، إذ عرفها بأنها : "هٌئة من الدول ، تأسست 
وتمتلك دستورا وأجهزة عامة ولها شخصٌة قانونٌة متمٌزة عن شخصٌة الدول  بمعاهدة ،

 األعضاء".
 

 -للمنظمة الدولٌة جانبٌن أساسٌٌن ال ٌمكن إغفال أحدهما:من خالل ما تقدم ٌبدو جلٌا أن 
الجانب الشكلً: والمتمثل فً وجود هٌئة دائمة هً التً تتمتع باإلرادة الذاتٌة والشخصٌة القانونٌة ، 

الهٌئة باتفاق الدول األعضاء ، وعلٌه فإنها تجّسد المظهر المادي للمنظمة الدولٌة ، أي  وتقوم هذه
 الكائن الحً. إلنسان أوبمثابة الجسد ل

الجانب الغائً أو الوظٌفً: والمتمثل فً األهداف المشتركة التً تسعى المنظمة إلى تحقٌقها والتً 
 األعضاء فٌها . تهم الدول

ومن ثم فإن اقتصار المنظمة الدولٌة على الجانب الشكلً ال ٌمكن أن ٌعطٌها الحٌاة والحركة ما لم 
 ي ٌجّسد الروح التً ٌجب أن تتوافر للجسد كً ٌكون حٌا.بالجانب الوظٌفً الذ ٌستكمل
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شخص قانونً اعتباري ٌنشأ بإرادة  واستنادا لما تقدم ٌمكن القول أن المنظمة الدولٌة هً عبارة عن:
 فاقها لتحقٌق أهداف مشتركةالدول وات

وانطالقا من ذلك ٌمكن تمٌٌز المنظمة الدولٌة عن كل من النظم الدولٌة والتنظٌم الدولً والمؤسسات 
 -على النحو اآلتً: الدولٌة

 تمٌٌزها عن النظم الدولٌة: -
 امتعنً النظم الدولٌة مجموعة القواعد القانونٌة المنّظمة لموضوع معٌن بشكل رئٌس. مثل النظ

 القنصلً والدبلوماسً.
 وقد ٌمثل هذا المصطلح كافة التقالٌد والقواعد األساسٌة الممٌزة لجماعة معٌنة والتً اعتمدتها

 أسلوبا ٌنظم روابطها وعالقاتها. كالنظم اإلسالمٌة والكنسٌة.
 تمٌٌزها عن التنظٌم الدولً: -

 ة نظر دٌنامٌكٌة تشمل احتماالتٌقصد بالتنظٌم الدولً الهٌكل العام للجماعة الدولٌة من وجه
 تطوره إلى ما هو أفضل أو انحداره إلى ما هو أسوأ. ومن ثم فإنه أوسع من مفهوم المنظمات.

 بمعنى آخر فإن التنظٌم الدولً ٌشمل كل مظاهر العالقات الدولٌة مثل إنشاء العالقات الدبلوماسٌة
إدخال نظم التحكٌم الدولً وغٌرها من والقنصلٌة وإبرام المعاهدات الدولٌة وعقد المؤتمرات و

القانونٌة الدولٌة) وعلٌه فإن التنظٌم الدولً هو الكل وإن المنظمات الدولٌة هً الجزء منه.  األنظمة
 أخرى فإن التنظٌم الدولً هو الغاٌة التً تسعى إلٌها المنظمات الدولٌة. ومن ناحٌة

 تمٌٌزها عن المؤسسات الدولٌة: -
 ً عبارة عن منشأة أو مرفق عام تنشئه دولتان أو أكثر ٌهدف إلى فرضالمؤسسة الدولٌة ه

 التزامات على عاتق األفراد عند استغاللهم لألموال العامة المشتركة للدول أو تنظٌم كٌفٌة استعمالها
 وٌكون مستقال عن الحكومات األعضاء.

 مثلة تلك المؤسساتوتمارس المؤسسات العامة الدولٌة عمال ال تقوم به منظمة دولٌة ومن أ
 "المنظمة األوربٌة لتأمٌن المالحة الجوٌة"

 -وٌمكن تحدٌد أبرز نقاط االختالف بٌن المنظمة الدولٌة والمؤسسة بما ٌأتً:
المؤسسة الدولٌة هً أداة للتنفٌذ المادي ، تعتمد على أركانها الذاتٌة لتحقٌق عمل محدد هو  - 7



من هٌمنة الحكومات والكلمة األخٌرة ألجهزة المرفق ال  المرفق الدولً ، فهً مرفق متحرر إدارة
األعضاء ، ألن المستفٌدٌن من نشاطه هم األشخاص الذٌن تقدم لهم الفوائد والتسهٌالت التً  للدول

 ٌقوم بها
 المرفق العام.

للمؤسسة وسائلها الخاصة التً تضمن استمرارٌتها وفقا لدستورها ، وان اجهزتها ال تتألف من  - 9
 ومندوبٌن ٌمثلون الدول فحسب ، وانما لهم استقاللهم الذاتً. ثلٌنمم
للمؤسسة العامة الدولٌة مواردها المالٌة المستقلة عن الدول األعضاء ، كما أنها هً التً تقرر  - 3

اإلفادة من الخدمات التً تقدمها. بالعكس من المنظمات الدولٌة التً تعتمد فً مٌزانٌتها بشكل  كٌفٌة
 على حصص الدول األعضاء فٌها . أساسً

تخضع المؤسسات العامة لقانون دولة المقر وبذلك تختلف عن المنظمة الدولٌة التً تتمتع  - 4
 وامتٌازات تجاه دولة المقر. بحصانات
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 ر قٌام المنظمة الدولٌة "شروط قٌام المنظمة الدولٌة":عناص

من خالل مجمل التعارٌف السابقة ٌمكن القول أن للمنظمة الدولٌة عناصر أساسٌة البد منها لقٌام 
 المنظمة

 -وتتمثل هذه العناصر "أو الشروط" بما ٌأتً:
ول ، وهذا ٌعنً أن العضوٌة أوال: الصفة الدولٌة : المنظمة الدولٌة عبارة عن هٌئة تنشأ باتفاق د

فقط ، ومن ثم فال ٌجوز أن تضم األفراد أو الشركات  (كاملة السٌادة)على الدول  فٌها تقتصر
األحمر أو الهالل األحمر. ومن هنا أطلق علٌها البعض تسمٌة المنظمات  الخاصة أو هٌئات الصلٌب

أفراد أو هٌئات من دول مختلفة الحكومٌة التً تقوم بٌن  الحكومٌة لتمٌٌزها عن المنظمات غٌر
بقصد التعاون فً المجاالت كافة. ومن أمثلتها منظمةالصلٌب األحمر الدولٌة ، واالتحاد البرلمانً 

 الدولً واالتحاد النسائً العالمً...الخ.
، إال ان ذلك ال ٌمنع  (الحكومٌة وغٌر الحكومٌة)وعلى الرغم من الفرق بٌن النوعٌن من المنظمات 

) حول  95تعاون بٌنها ، ومن أمثلة ذلك ما جاء فً قرار فً عهد عصبة األمم (م  وجود من
) حول  77الصلٌب األحمر الدولٌة ، وما ورد فً مٌثاق األمم المتحدة (م  التعاون مع منظمات

مع الهٌئات غٌر الحكومٌة  (التابع لألمم المتحدة)واالجتماعً  امكانٌة تشاور المجلس االقتصادي
 تصاص المشترك.ذات االخ

 وإذا كان شرط أن تكون العضوٌة مقتصرة على الدول كاملة السٌادة ، إال أننا نالحظ وجود بعض
 -االستثناءات على ذلك ومنها:

الدول التً تتواجد على أراضٌها قوات أجنبٌة وإن كان ذلك ٌشكل احتالال وانتقاصا لسٌادتها ،  - 7
 لك االنضمام .ذلك هو وجود حكومة وطنٌة تطلب ذ وتعلٌل

هناك بعض المنظمات المتخصصة مثل: (اتحاد البرٌد العالمً) تمنح بعض األقالٌم المسماة  - 9
 وراء البحار حق العضوٌة فٌها ، وذلك المتداد نشاط هذه المنظمات لٌشمل تلك األقالٌم. أقالٌم ما

تحظى بصفة دولة هناك بعض المنظمات الدولٌة تقبل فً عضوٌتها بعض المناطق التً ال  - 3
سٌاسٌة ، مثل المنظمة األوربٌة للتعاون االقتصادي التً قبلت فً عضوٌتها إقلٌم الترست  ألسباب

 .(ٌوغسالفٌا واٌطالٌا)والذي كان محل نزاع بٌن  7254 - 7247 للسنوات
تقبل بعض المنظمات المتخصصة حق التمثٌل فٌها ألشخاص طبٌعٌٌن مثل محكمة العدل  - 4

الجهاز القضائً لألمم المتحدة) التً تختار أعضاء لها من األشخاص ذوي الصفات  وهًالدولٌة (



 والمؤهلٌن للمناصب القضائٌة الرفٌعة. الخلقٌة العالٌة
تقبل بعض المنظمات مندوبٌن ٌمثلون جهات غٌر حكومٌة فً الدولة مثل منظمة العمل الدولٌة  - 5

 عن الحكومة وأرباب العمل والعمال . ٌكون التمثٌل فٌها ثالثً ٌشمل ممثلٌن التً
\ 

ثانٌا: الصفة الرضائٌة : تقوم المنظمة الدولٌة على أساس رضا الدول باالنضمام إلٌها ، انسجاما مع 
اإلرادي الذي ٌتجسد فً التزامها بقواعد القانون الدولً وٌتفق مع مبدأ سٌادة الدول  المذهب

المنتمٌة للمنظمة راضٌة بااللتزاما ت التً تقررها تلك تكون الدول  ومساواتها. وعلٌه ٌجب أن
 لاللتزام بمٌثاق المنظمة الدولٌة. المنظمة وأن تعلن رغبتها واستعدادها

وهنا البد من اإلشارة إال أنه ال ٌمكن تصور إجبار دولة ما على االنتماء إلى المنظمة الدولٌة ، 
من وجود حاالت تلتزم بمقتضاها الدول طوعا  فً هذه المنظمات اختٌارٌة ، على الرغم فالعضوٌة

 تقررها المنظمة الدولٌة حتى وإن لم تكن عضوة فٌها. ببعض المبادئ التً
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نضمام أو االنسحاب ، وال ٌشمل ما ان نطاق مبدأ الرضائٌة ٌقتصر على العضوٌة من حٌث اال

 المنظمة من قرارات والتً تخضع ألحكام التصوٌت وقاعدة األغلبٌة. ٌصدر عن
 -وتترتب على مبدأ أو صفة الرضائٌة النتائج اآلتٌة:

أن ٌكون للمنظمة مٌثاق (دستور أو عهد أو غٌر ذلك) ٌصدر نتٌجة اتفاق الدول األعضاء  - 7
ٌحدد عمل المنظمة وطرق االنتساب إلٌها وشروط العضوٌة والصالحٌات  وهذا المٌثاق المؤسسة ،
 واألجهزة.

 ان األعضاء متساوون من حٌث التمثٌل والتصوٌت بغض النظر عن قوة الدولة وعدد سكانها - 9
 ومساحتها ومواردها.

فة ٌكون للمنظمة مجلس أو جهاز رئٌس (هٌئة عامة ، مجلس ، مؤتمر) ٌمثل فٌه األعضاء كا - 3
 فً عدد الممثلٌن والصالحٌات والتصوٌت وٌأخذ على عاتقه رسم سٌاسة المنظمة. بالتساوي

 تساهم الدول األعضاء جمٌعها بمٌزانٌة المنظمة الدولٌة. - 4
ال تكون سلطة المنظمة فوق سلطة الدول األعضاء ، ألن الدول هً التً أنشأت المنظمة  - 5

 تً ال تسمح بوجود سلطة أعلى من سلطة الدول األعضاء.ممارستها للحقوق السٌادٌة وال بموجب
 
 

 ثالثا: اإلرادة الذاتٌة : تمتلك المنظمة الدولٌة إرادتها الخاصة بها والمتمٌزة عن إرادة الدول 
وذلك بمجرد قٌامها ، وهذه نتٌجة منطقٌة العتبار المنظمة شخصٌة معنوٌة قانونٌة.  األعضاء فٌها ،

المستقلة لهذه الشخصٌة. على العكس من المؤتمر الدولً الذي ال ٌحظى  ادةوهو ما ٌعنً وجود اإلر
 مجموعة إرادات الدول المشاركة فٌه. بمثل هذه اإلرادة وتعّبر قرارته عن

وهناك رأي لبعض الكتاب ٌنكر فٌه وجود اإلرادة المستقلة للمنظمة ، وٌقول انها عبارة عن إرادات 
عطً دلٌال على ذلك بصدور القرارات باإلجما ع ، فً حٌن أن األعضاء فٌها جمٌعها ، وٌ الدول

 الكتاب ٌؤكد وجود اإلرادة المستقلة للمنظمة فً حالة صدور القرارات باألغلبٌة. هذا البعض من
 -وهنا ٌمكن الرد على هذا الرأي من خالل ما ٌأتً:

بٌنما تمتد إرادة تنصر ف إرادة الدول إلى مجرد واقعة التصوٌت على تكوٌن المنظمة ،  - 7
 تكوٌنها إلى عمل معٌن. المنظمة بعد



فً أٌة منظمة هناك قرارات باإلجماع وأخرى باألغلبٌة ، ولذلك لٌس من المنطقً االعتراف  - 9
 المستقلة للمنظمة فً حالة األغلبٌة وانكارها فً حالة اإلجماع. باإلرادة

تٌة الخاصة بها والمستقلة عن إرادة الدول إذن ٌمكن القول أن المنظمة الدولٌة لها إرادتها الذا
 األعضاء ، األمر

 -الذي تترتب علٌه النتائج اآلتٌة:
ُتنسب األعمال الصادرة عن المنظمة جمٌعها إلى هذه المنظمة وال تنصرف إلى الدول  - 7

 األعضاء فٌها .
تحمل الدول تتحمل المنظمة مسؤولٌة ما ٌصدر عنها من تصرفات على وجه االستقالل وال ت - 9

 مسؤولٌة ذلك. األعضاء
ٌمكن للمنظمة أن تحتج باستقالل إرادتها تجاه الدول األعضاء والهٌئات والمنظمات األخرى  - 3

 جمٌعها.
ٌكون القرار الصادر باألغلبٌة ملزم للدول األعضاء كلها بما فً ذلك الدول التً لم تصوت إلى  - 4

 القرار. جانب
من التصرفات القانونٌة فً حدود مٌثاقها ، كعقد المعاهدات واالتفاقٌات تجري المنظمة ما تشاء  - 5
 بغض النظر عن موافقة الدول األعضاء ،

 
محاضرات مادة المنظمات الدولٌة للعام الدراسً  -إعداد األستاذ الدكتور كمال عبد حامد آل زٌارة 
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، فلها حقوقها وعلٌها التزاماتها بحدود تكون لها شخصٌتها القانونٌة وذمتها المالٌة المستقلة  - 6

 المٌثاق.
وأخٌرا ال بد من التنوٌه ان إرادة المنظمة الدولٌة هً إرادة اختصاصٌة أو وظٌفٌة ٌحكمها مٌثاق 

 وإذا خرجت عن حدود المٌثاق خالفت الشرعٌة ، بٌنما تتمتع الدول بإرادة مطلقة. المنظمة ،
 

منظمة الدولٌة عن إرادة لتحقٌق أهداف مشتركة بٌن الدول رابعا: مبدأ االستمرارٌة : تعّبر ال
فً مقدمتها تحقٌق األمن والسلم الدولٌٌن. وبما أن هذه األهداف دائمة ومستمرة فإن  األعضاء ، لعل

تستخدم لتحقٌقها ٌجب أن تكون دائمة أٌضا. وتمت اإلشارة سابقا أن صٌغة  األداة المنظمة التً
 لتحقٌق األهداف لكونها صٌغة مؤقتة. كافٌة المؤتمرات الدولٌة لم تكن

ولٌس المقصود من دوام المنظمة أن تعمل أجهزتها كل الوقت من أجل تحقٌق أهدافها. بل ٌكفً أن 
 لها كٌان خاص دائم ومستقر ، بحٌث ٌمّكنها من ممارسة نشاطها فً أي وقت تراه مناسبا. ٌكون

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 









































 هيئة األمم المتحدة

ل۹۱۹۱نشػػ الحربػػلعلحريةرالػػنلحربةنلػػنلنيػػ لنشػػ عصلةػػصلمنشػػة لنكػػينلحيةػػللامػػةفل رػػ ل ػػ ل ل ػػ لحريػػةـل
امةنػػالحرػػ اؿلحياةاملػػنلةمػػلكةلرايػػةةؾلتةكيػػنلعػػةةمال ليػػةلةيلػػللااؿلحريػػةرللانرشػػالنةريشػػل نل ػػ لن ػػ فل

حرػ ارةح لةػصللكةةثنلةىلينلامةفلككةاىةلةلةل ابػ ل ػ لةيعػلصلحرش وػللاحر لكػللاحراشػ ىلصلا ػ لةولػةةح 
حرخمةئللحراةاين.لانوللحرلغللةصلى ؿلحركةةثنل ػنفلحرلػ للرػللي ػ لمرػللن لػ ةلنريشػللمػ ليلارػلليشػ لنوػلل
حر فةؤؿلر ىلحرشي علحر  لحك   لبيةةلىذهلحربلعل  لحر طوعلن ة لاةجة لمرػللنػةرلل مػ ال لػولاػ ةلحرب ػنل

ا   ػػػذلنوػػػللنة شيػػػةلةمػػػلارلنلا ػػػعلن وػػػنلةبػػػ ل لاػػػنلحرشػػػ ةل ػػػ لكػػػ لحرايةلنػػػة لحر ارلػػػنلنػػػةرطلؽلحرمػػػوالنل
حر يػػػػةافلبػػػػلصلةخ وػػػػخلحيةػػػػللنوػػػػللح ػػػػ يؼلةػػػػذحى يةلانشةئػػػػ ىة لاح ػػػػينلنكػػػػ لننلييػػػػةلحرػػػػ ةاللاحري ػػػػلل
حرام خوكنلةصل  لمنلنكينلحيـلحر  لةياةلكةاؿلحريةا افلحرن شةصلةػصليلا يػةل ننيػةل يشػللناؿل  لمػنل

لمللحرا ا علناةليبشقلحرنم ةـلاحر   لقلرو الع.عي  لحري ةل  لجاعلااؿلحريةرلل  ل يللللييا لنة

(لارػػ  لحرايلاػػنلحريةرالػػنلحرال ميػػنل  ػػلل ػػ ل1445ا ػػ لحرلحنػػعلاحريشػػل صلةػػصلعػػيلل شػػل صلحياؿلريػػةـل 
(لاحكػػػ ةلا امػػػلصلاارػػػنلنيػػػ ل طػػػ ل لايػػػنلاكت ةلػػػنلا كػػػل بة لاةػػػل الح لاارلػػػنلن عػػػ ةل51ن ػػػ   يةل 

لنمخنلةيشبنلاةط ةةلنصلحرايلانلحرمةنشن.لا ل لية لمبللة.لا ي  للحرايلانلحر  ع ة

 نشأة هيئة األمم المتحدة

حرمةمػنلااػةاةللرللعيكللحرا  اعلحرػ ار لنىالػنلحر يلػلللحرػ ار لةغػلل شػ لنكػينلحيةػل لاةػصلثػلل ػنفلن كػةة
حرػػ اؿلرػػلل   اػػخلنػػػصلحر فكلػػلل ػػ ل يلػػلللاارػػػ لريػػةرللةػػةلنيػػ لحربػػػلعلحريةرلػػنلحربةنلػػن.لا يػػل لحرخطػػػ ح ل
حرياولنلةػصلجةنػ لااؿلحربوفػة لحر ػ لحعػ لمال ػ لحربػلعل ػ لحرابػ ةلامػ ن لنا ا نػنلةػصلحر كػل بة ل

 لاإنػيفل1442/ل1/ل1ل لا كل حلحيـلحرا بػ ةل ػ ل8/1441/ل14نوللحر  حر :ل كل حلحيتويط ل  ل
 لااػػػ لا ػػػيالىػػػذهلحر كػػل بة لاحثنينػػػة لرويبػػػتل ػػػ لةػػػل اللااةيػػػةة  فل30/10/1443ة مػػت ل ػػػ ل

ااػ ل ػللنبػتلةشػلاعلةفكػ لرويللػنلحر ارلػنلحرااةػعلمنشػةؤىة لل1444نامسل  لنك  ملل شػل صلحياؿلريػةـل
لر  علةلبةؽلحيةللحرا ب ة.لاحر  لعتوال لاةلني لحيمةللرافةا ة لةل اللمةفل لحنملمت لحرلحةلن

احعػػػ اوالىػػػذهلحراش لكػػػة لنوػػػللبلػػػةفلنىػػػ حؼلحرايلاػػػن لاةيةائيػػػة لاحري ػػػ  نل ليػػػةلاحر يػػػةافلحرػػػ ار ل ػػػ ل
لحرا ةرلصلحرا كةايلاحرج اةن  لاحيةةننلحريةةن.



للا ػػللحر فػػةؽل ػػ لىػػذحلحراػػل اللنوػػللنفلعػػ نللحر يلػػلللحرػػ ار لحر  عػػ لنةمػػلل  ةيلاػػنلحيةػػللحرا بػػ ة(( لثػػ
ثنةاةلحريللل  لحرامةئ لل1445نةا لا  الحر اؿلحرا بةرفنلحرك لىلريج اةعل  ليةرطنل  لعيةطلحريةـل

حريةرشنلحر  لرللع للحر فةؽلنوليةل  لةل اللااةيةة  فلنامسلاى :لة   علحر كػ  ال ػ لة وػسلحيةػصل
ؽلحرػػ اؿلحرخاػػسلحرك ػػلىلاةػػيحلحرػػ اؿلحرخاػػسلحرك ػػلىلكػػقلحرن ػػلحول حرفل ػػ ( لاحن يػػللحراػػل اللمرػػللح فػػة

نولل  جلولان ةلمرللحرػ اؿلحرا ايػنلنوػلل كػل حلحيةػللحرا بػ ةلحراشػةةلمرلػولمػةنشنلاحر ػ لننويػالحربػلعل
ريج اةعل  لةل اللعييش ل  لمةفل لحنملمػت لر  ػعلل1445نوللااؿلحراب ةلا  لحياؿلةصلآ حةلريةـل

للنمػةللحرخطػ طلحر ػ ل ػلل  لةنيػةل ػ لااةيػةة صلةلبةؽلحريللنلحر  لم   رللكفظلحرموللاحيةصلحرػ ارللصلنوػ
لنامس.

رايةاشػنلحراشػلاعلحرػذيلل1445ريػةـللمػةفلنل۰۲اا لنش  ل ام فلاارػنلةػل الحل ػ لمػةفل لحنملمػت ل ػ ل
 ش ةالنولحر اؿلحرخاسلحرك لىلثنشة لةيلاػنلنةرالػنل لاحمػ ال لحرايةاشػة لالحنػنلحرشػيل صلاحن يػالمرػلل

نيػ لنفلاايػاللةاةةلنلاإك ىلنشللة(ل۹۹۹يةللحرا ب ة((لحرذيليشعل  ل حرا ح شنلنوللمص حةل  ةلبةؽلح
ةػػصلعػػيللل24نولػػولمكػػ ىلا امػػ فلاارػػنلىػػ لحين ػػة لحيصػػول فلاا ػػ لحرالبػػةؽل ػػ لكلػػالحريفػػة ل ػػ ل

ني لنفلصةااالنولولحر اؿلحرك ػلىلاغةر لػنلحرػ اؿلحي ػلىلحين ػة ل ػ لحيةػللل1445 شل صلحياؿلريةـل
لحرا ب ة.

 األمم المتحدة طبيعة ميثاق

ةصلحراموللنولنفلةلبةؽلحيةللحرا ب ةلةيةى ةلجاةعلنلننش  لبيةلحر اؿلةيلانلاارلن لاا لحم ي لحرالبةؽل
ةش ة ػػولنايػػةةة:ل  نبػػصلعػػي علحيةػػللحرا بػػ ة(( لةاػػةلنثػػةةلحروػػيسلكػػ ؿلةػػةلم حلمػػةفلحرالبػػةؽلح فةاػػةلاارلػػنل

لح فةيلػة لميػذه لاني شػ لنفل كػ عللنةاينلنالاثلشنلن فالنوللحرشي علعخكلنلاةن نلنلنىو يػ ةليفل  ػـل
ىذهلحرايةةةلرو عيةجنلرللي  لةصل لحغلب لجم لحنيتةمنلكململنلحرلغينلحركةاانلروشي علصةكينلحراكوبنل
حيارػػػلل ػػػ ل بشلػػػقلحرمػػػوللاحيةػػػصلحرػػػ ارللصل ػػػ ل ػػػ  لحرػػػباصلحريػػػةىظلحرػػػذيلا ي ػػػولعػػػي علااؿلحريػػػةرلل ػػػ ل

لػػن لكلػػتلنفلحرشػػي عل ابويػػةلحربت ةػػة ل شػػ لجػػة ل ػػ لن ػػللحر عيةجػػنلنفلحربػػلملصلحريػػةرال لصلحيارػػللاحربةن
لحربت ةة لحراخ وفنلى لحر  لحة  الحرالبةؽلاننش  لناش  ةهلىللنلاارلنل ماللحيةللحرا ب ة.

انولو ليابػ لةلبػةؽلحيةػللحرا بػ ةلاثلشػنل ح ل كػةئ لثػيا ل يػ لح فػةؽلةبػ لمػ لحر فةيلػة لرػولنتلح ػول
ولػػولحرش حنػػ لحريةةػػنلحر ػػ ل مػػليلنوػػللحر فةيلػػة لةػػصلكلػػتلعػػلاطلصػػب يةلاآثةةىػػةلاة  ػػ نو لا يط ػػقلن



 كةئ ل الاهلنصللرولبةؽلب لى لةلننولمرللجةن ل ر لرلسلح فةؽلنةايا فمللىةلا ي عويةلاإنيةئية.لمرل
ل حر فةاة لحي لىلا   ولل ر ل  لحيى حؼلحري ع ةلحر  لن لنوليةلحرالبةؽلا  ك لناكوبنلحريشل نل 

حرايػػةاالحر ػػ ل ييػػ  لحرػػ اؿلنػػةريااؿلنوليػػةل ػػ ل يةةويػػةلةيػػةلمػػ ح ل ػػ للق بشلػػقلحرمػػوللاحيةػػصلحرػػ ارللصلا ػػ
اح ػػ لحرايلاػػنلنال ػػ ل ةةجيػػة لماػػةلنفلحرالبػػةؽلع خػػذلني ػػةلصػػفنلحنػػولامػػ  ةلعيشػػ لىللػػنلاارلػػنلا  ػػعل

ةػصل(ل۹۲۹نػ لحراػةاةل لحرش حن لحر  ل بتػللحريياػة لحر ح ولػنلبػلصل لانيػةلحراخ وفػن.لةػصل رػ لةػةلاةال ػ 
حرالبةؽلحر  ل فل ل  م حل يةة الحرر احةة لحر  لعل ي لبيةلنن ة لحيـلحرا بػ ةلا شػةليكتػةـلىػذحلحرالبػةؽل

نػول ل ػةري لةلنةر احةػة يللحرا ل يػنلنوػللىػذحلحرالبػةؽ((لا شػت لىػذحلحربتػللل فلةعلنيلحر احـلاار لآ ػللعل يطػ
ى ح .ل يػذهلحرش حنػ ل ش ػ لنػ فلحر فةاػة لحر ارلػنلحريكشػنل و ػ ل لاجلنصلحرش حن لحريةةنلحر  ل بتللحراية

لاةػػةلمػػيشيةلةػػصلحر فةاػػة لحرا يةة ػػنلةييػػةلة ػػللمةنػػالةييشػػ ةلبػػلصلحيتػػلحؼلننفمػػيل لاةػػصلثػػلل ػػن حلمةنػػ
حر فةاة لحرا يةة نلةعلحرالبةؽلةييش ةلبلصلاارنلتلؼلان لىلغلللتػلؼل ػ لحرالبػةؽ ل ػنفلنػ لحراػةاةل

ل ع ةلارلع فقلةعلىذهلحرش حن لحريةةنلارلياتييةل  ل لهلمرلنوللنمةللنف:(لي علكتانلج103 

 فػػػ ؽلةػػػػةللةػػػػصلاػػػ ةل-ب صػػػفولح فةاػػػػةلجاةعلػػػنلي ػػػعل يلػػػػلللامػػػ  ة نلرو اةنػػػنلحر ارلػػػنلل-  لةػػػةلروالبػػػةؽل
لري فةاة لحي لىلةصلا ةلمراحةلن((.

لروالبةؽلرليش كللنوللحر اؿلحين  ة ل ش لاإناةليا  لمرللحر اؿلغلللاةصلنةكلنلن لىل نفلحيثللحراوـا
(ل6/ل2حين ػة لني ػةل ي ػةلروش حنػ لحر ػ ل بتػللحرايةىػ ح ل لا   ػحل رػ لناػةلع  ػايولةيطػ ؽلحراػةاةل 

ةصلحرالبػةؽلحر ػ ل ػي لنوػلل   ياػ لحريللػنلنوػللنفل مػلللحرػ اؿلغلػللحين ػة ل ليػةلنوػللىػذهلحرايػةاال
ص(.لا م فةالةصلىذحلحري لنفلحريللنل يا لنولل  جلػولنش ةلةةل ش  لول لاةةلكفظلحرموللاحيةصلحر ارلل

مو ؾلىذهلحر اؿل  لحريياة لحر ارلن؛لنفلحا  للحيةللنوللناػ لةػصلحيناػةطلحر ػ ل يمػ للةػعلحرايػةاال
حراشةةلمرليةلارلياتصل فمللل ر لمرلنوللنمةللحرخةصلنلحرذح لنلروالبةؽلنةن يةةلننػول  نػ علةػصلحر شػل عل

للنػػصلةشػػللنلمػػوطنلاارلػػنلنةةػػنل ح لح  كػػةصل ػػ لح خػػة لحثجػػلح ح لحريلةػػنلروبفػػة لحرػػ ار  لينػػول ي لػػ
نوػللحرمػيـلاحيةػصل ػ لحرا  اػػعلحرػ ار  لاىػ لبيػذحلحر  كػةصل اوػػ لمرػاحـلحيتػلحؼلحراييلػنل ػ لحراػػةاةل

لةصلحرالبةؽلبيذهلحرشلحةح لاحر  حبلللا كولفيةلنن يةنيةلاحرملللناش  ةىة((.(ل6/ل2 

  لة حجينلل-ب صفولةيةى ةلل-خةصلنلحرشةةننلاحر م  ة نليكتةـلحرالبةؽ لننولرليمليلا  ل  لنوللحر
نتلح ػػػولكمػػػ لاإناػػػةليا ػػػ لنثػػػلهلرلشػػػا لحرػػػ اؿلغلػػػللحرا ايػػػنلنولػػػولني ػػػةلحمػػػ بية لةػػػصلاةنػػػ ةلنمػػػ لنلحثػػػلل

لحرايةى ح  لا ر ل  لةمةئ لاةالحري لنوليةل  لحرالبةؽلصلحكن.



 ة لألمم المتحدةالشخصية القانوني

يشكػػ لنةرشخكػػلنلحرشةن نلػػنلحر ارلػػنل ػػ لىػػذحلحرمػػلةؽ لحيىولػػنلرك مػػةعلحربشػػ ؽلا باػػ لحرر احةػػة لاحرملػػةـل
نفلحرشخكلنلل-  ل شولحرشةن فلحر ار لحر شول يلل-نةر كل ة لحرشةن نلن لاا لمةفلةصلحرا فقلنولولنا ةنل
لعي ػلل  ة  لػنلن ل ػنل يػ ةلحرايلاػة لحر ارلنلبيذحلحراييللرل ب المرلرو اؿلاكػ ىة لثػللبػ  نلىػذحلحرافيػـ 

لحر ارلن.

(لةػػصلةلبػػةؽلحيةػػللحرا بػػ ةلنوػػلل    ا ػػعلحريللػػنل ػػ لماوػػلللمػػ لن ػػ لةػػصلنن ػػػةئيةل104 ػػي لحراػػةاةل 
نةيىولػػنلحرشةن نلػػنلحر ػػ لع طو يػػةليلةةيػػةلن عيػػة لا ةئفيػػةلا بشلػػقلةشةصػػ ىة((.لا مػػ فةالةػػصلىػػذحلحرػػي لنفل

نةرشخكلنلحرشةن نلنلنوللحرلغللةػصلنفلىػذهلحراػةاةلرػلل شػللمرػللىػذحلحراييػللصػلحكن.للحيةللحرا ب ةل  ا ع
ااػػ لحن ل ػػالريػػةلةبتاػػنلحريػػ ؿلحر ارلػػنل ػػ لةنعيػػةلحرم شػػةةيلحرخػػةصلنش ػػلنل يػػ   لحي ػػلحةلنشخكػػلنل
ة  ػػ علنل لاىػػذحليييػػ لث ػػ  لىػػذهلحرشخكػػلنل ػػ لة حجيػػنلحرػػ اؿلحين ػػة لاغلػػللحين ػػة ل لاافلنفل

ني لاةحمنلةم فل نلريػذحلحرا  ػ علل-نوللحن لحؼلىذهلحر اؿلحي للةل لاا لحن يالحرابتانلع  اخل ر ل
لمرللةةلعو :لل-

حرايلاػػػنللمفلحرايلاػػنلحر ارلػػنلعػػػخ لاارػػ لاحفلمةنػػػالغلػػللةاةثوػػنلروػػػ اؿلةػػصلكلػػػتلنفلعخكػػلنل-نل-
اركػصل رػ ليييػ لنفللحر ارلنلاكش ايةلااحجية ية لرلمالةطةنشنل اةةةلرشخكػلنلحرػ اؿلاكش ايػةلااحجية يػةل 

مرلنفلحرشخكلنلحر  ل  ا علبيةلحرايلانلحر ارلنلى لعخكػلنلريةلنىولنلحر ا علنةربش ؽلاحر حجية لحر ارلن.
 ح لت لينلا لفلنلاحفلنطةايةلةب االنط لينلحر  ةئخلحراي طلنةرايلانلةاةةم يةلاحيى حؼلحر  ل ميلل

لر بملشية.

لحليػةل ػلةلرلحر ارلػنل ػ لنيلةػصلنن ػةئيةلحرػذيليتػ فلاػ لمػ   او لحرايلاػنلصػفنل شػ يللحراطةريػنلل-علل
لنصلم يرولنةر احةة ولا  لحرايلان.للةنةعل

 وبػػػػقلل اوػػػػ لحرايلاػػػػنلحر ارلػػػػنل شػػػػ ـلةطةريػػػػة لاارلػػػػنلروبكػػػػ ؿلنوػػػػلل يػػػػ   لنػػػػصلحي ػػػػلحةلحر ػػػػ ل-جل
لنةريةةولصل لية(.

ك ػػػلل ػػػ لليػػػنلحرش ػػػةئلنمفلروايلاػػػنلعخكػػػلنلاارلػػػنلة  ػػػ علنل لنيلنفلريػػػةلنفل  ا ػػػعلنبػػػقلحراطةرل-ال
لة حجينلحر اؿلحر  لرلمالنن ة ل لية.



مفلىيةؾلةلةىللن لىل لم لعخكلنلحيةللحرا ب ةلم ح لمةنالىذهلحرالةىللةم ا ةلةصلحرالبػةؽلنـلةػصل
نالةػصلحريػلؼلاحرش ػة لحرػ ارللص.لع  ػحلل1446ح فةيلنلةاحيةلاككةنة لحيةػللحرا بػ ةلحرا ايػنل ػ لحريػةـل

لح فةاػػة لاارلػػنلةػػعلحرػػ اؿلحين ػػة لاةػػعلحرػػ اؿلغلػػللحين ػػة لاةػػعلةػػصل رػػ لنفلراةػػللحرا  بػػ ةلنفل  ػػـل
ةػػػصلةلبػػػةؽلحيةػػػلل(ل۷۷ ل۹۹ ل۱۰ لل۵۷ لل۱۹حرايلاػػػة لحر ارلػػػنلني ػػػةل لىػػػذحلةػػػةلنعػػػةة لمرلػػػولحراػػػ حال 

لحرا ب ة.

ريػةلل ا و لحيةللحرا ب ةلمذر لحربقل  لنفل ك فلريػةلمةحاةل ح لػنلةمػ شونلنػصلمةحاح لحيعػخةصلحراتػ نلص
 لب حمطنلةةل ك ةهل لانيةلةصلالحةح لةخ وفنلاػ ل مػيلل ػ ل وػقلا حنػ لحرشػةن فلحرػ ار لنالمنشػةئيةل لااػ ل

حر ار  لاروايلانلحر ارلنلاة  فليةلني ةلحربقلليميللمو ؾلحرايلانلحر ارلنلاةاةةم يةل  ل ك  صلحريلؼ
نلحر ارلنليناةريةلا  لل ب ع لىذهل  لحر ا علنا ا ننلةصلحربكةنة لاحرة لةلح لر ميل لةاةةمنلحرايلا

حربكػػةنة لاحرة لػػةلح لةػػصل ػػيؿلح فةاػػة ل يشػػ ىةلحرايلاػػنلةػػعلاارػػنلحراشػػللنالةػػعلحرػػ اؿلحين ػػة ل ليػػة.ل
اةاػػةلرلعػػ ل لػػولنفلحرن ػػلحؼلنةرشخكػػلنلحرشةن نلػػنلروايلاػػة لحر ارلػػنلييػػ لنشطػػنل بػػ ؿلةياػػنل ػػ ل طػػ ةل

يللاػػػ لبػػػلصلحرػػػ اؿلحين ػػػة ل ةرػػػ اؿلياتييػػػةلك ػػػللح فلنفلحرشػػػةن فلحرػػػ ار  لاصػػػ ةةلمناػػػ  جلرو يػػػةافلحر 
  يةافلةصل يؿلنجياةلرل  ا علنةرذح لنلاحرم شيؿلنييةلبػ ل خ ػعلرااحةػللاحر يولاػة لحركػةاةةلنييػة ل
نةػةلنفل ييػ لحرػ اؿلمرػللاكػػ ح لةمػ شونلاة الػاةلبػيي لحر  كةصػة لرااةةمػػ يةلركػةرحلىػذهلحرػ اؿلىػػ ل

لحر يةافلبلصلحر اؿلا يللللحريياة لحر ارلن.لب افلع ل ط ةلة ش ةنل  

ل

لا.للىللل  لللعيةل

 ـ.ـ.لةاحم ل ةجلحبلحهلل

 



 :أهداف األمم المتحدة

لقد افرد ميثاق األمم الستحدد  الصردا األ ل مشدت لتحدأدد ف ددام األمدم الستحدد   م ادد دا    دد  
 حددت الساد  األ لى من السيثاق األ دام على الشحه التالي: 

 المحافظة على السلم واألمن الدوليين: -أوال 

ال غرابددأ فن أتردددر  دددم السحاف ددأ علددى الدددلم  األمددن الددد ليين األ دددام األ ددر    دد   
 ذلددر را ددا هسددا  دده م ددر م كلددى فاددت يذددلا حجددر ال ا ءددأ الددردل  فددي هددا  ددي    ف سيتددت ال

  فد  ال يددتنشي عشدت فك هدادن حدي فيزد  ا  حيهءد ا  ر في اإلادان حد   إاسدا ي دد مبل دتشحر
سا ب ددد فن  لقدد  عجدد  كذن فن ت دددف ف لددى مددهاد السيثدداق  تحدأددد  دديا ال دددم د ن غير ددا ال ددل

مر عددأ فدي فتددر   يددا  احدد   الدددلم الدديك ت ددم ال ي ددأ كلددى  ا   دمددار  ا   فح اادمددا  فدي تجددرنتين اآ
تدعلست  السحاف أ عللت  ه الدلم الدد لي  حص دت أتحقدم بسشدا الحدر م  فعسدال ال دد ان  فمدا 

األمددددددن إل شددددددي ك امددددددأ حالددددددأ مددددددن البس ايشددددددأ  اال ددددددتقرار  تددددددهفير ال ددددددر م الدلا ددددددلأ حصدددددد  
 اال تراديأ  اال تساعلأ الزر رءأ التي تكصا لكا د لأ العلش فدي  د م  حددن الجدهار مدا 

 غير ا من الد ل"   حص  الدلم  األمن الد ليين يدتل م القلام بسا ألي: 

 ساعلددأ السذددترهأ الص الددأ لسشددا األ دد ام التددي ت ددددفن تقددهم السش سددأ باتخدداذ التدددا ير الج -1
 رفددا  الددلم  ال سدا علددى كزالت دا   ءسلددن تحقيدم ذلددر عدن ارءدم ت قيددد احتدرام حقددهق اإلاددان

 راديأ  اال تساعلأ لذ هم ال الم مدته  الحلا   حا السذل ت اال ت

 حا السشازعات  باله ادا الدلسلأ  فقا لس ادئ ال دل  القااهن  -2

 سا فعسال ال دد ان  غير دا مدن   دهخ اإل د ل بالددلم    لديا كن لدم تثسدر اله دادا التدي  -3 
اددع علي ددا فددي ال شددد األ ل  الثددااي فددي حصدد  الدددلم  األمددن الددد ليين  ارتك دد  فعسددال الحددرم 
  ال د ان ف  مصر من  سا  يخ األعسال ال دادلأ بالقدر ال زم لتحقيم الدلم  السحاف أ عللت 



السقردهد بداألمن الديك يد تي ذهدرخ ب دد الددلم  ده األمدن الجسداعي بسدا أتزدسشت مدن قيلر فإن 
 اادددد    ددددادي   اادددد  ع  ددددي  نسددددا يذددددتسا عللددددت مددددن تزددددامن لسها  ددددأ ال ددددد ان  تجشدددد  
الحر م   ا  ء ءد على ذلر ا ت ردال الخدهم  الذد هر بدالقلم  تدهفير مشدا  د لدي  مدن مدن 

(ال يستدددد ابا  دددا للذدددسا الدددددلم  1/  1لسددداد     بدددر الحدددرم   ال  دددد مدددن اإل دددار  كلدددى فن ا
الدا لي للد ل  إلستشا علدى ال ي دأ فن تتدد ا فدي فيدأ اادبرابات دا للدأ ف  حدر م ف للدأ ف  
ثدهرات علدى فا سددأ الحلدم السختلصددأ  ف دي مدددادا مدن   يددا اال تردال الدددا لي للدد ل  ء ددد 

ادت ا غير اات كذا امتددت فثدار  ديخ الت رض ل ا تد   في الذؤ ن الدا للأ للد ل  اات اقا لدل
الد لددأ  ت دددت حددد د ا اإل للسلددأ  فدت كلددى ت ليددر الدددلم  اإل دد ل  االاددبرابات كلددى  ددار 

بدداألمن الددد ليين  فإاددت يلددهن مددن  ا دد  األمددم الستحددد  فن تسددارس حق ددا السذددر   فددي التددد ا 
 من ف ا كعاد  الدلم كلى ارابت  تهفير الدلم  األمن الد ليين 

 تنمية العالقات الدولية بين الدول: - ا  ثاني

فدرك  ااددد ه ميثددداق األمدددم الستحدددد  فن حصددد  الددددلم  األمدددن الدددد ليين ال يلصدددي لتحقيدددم مشدددا 
الحر م  فض السشازعات الد للأ بالبرق الدلسلأ  كاسا يج  فن يراح  ذلر اذاط كيجدا ي 

مدم عدن ارءدم ت ي دأ مشدا  مدن من  اا  األمم الستحد    دم ت  ء  ال   دات الهديدأ  دين األ
ال   ات تددهدخ ف اردر السدهد   التددامس  حددن الجدهار  دين الدد ل    ديا ال أتحقدم كال علدى 
 اعددد  السدددا ا  فددي الحقددهق  ددين الددد ل األمددر الدديك أددؤدك كلددى   ددهد ال   ددات  تشامي ددا علددى 

لي دا  عشدد مختلف الر د  يش ا    يخ ال   ات  ي مردالس تحدرل الدد ل علدى السحاف دأ ع
اذهم ا ا   ين د لتين  يش سا مرالس مت ادلأ فإن  يخ الدد ل تكدهن فق در  ددر  علدى حدا  ديخ 
الش اعات باله دادا الددلسلأ  السحاف دأ علي دا  مدن  ادا د ل ال ته دد  يش دا مردالس مذدترهأ 
ف  مت ادلددأ فددي حالددأ اذددهم اددد ا   يش ددا حيددق تكددهن  دددرت ا ف دددا مددن السجسهعددأ األ لددى التدددي 

ط ما ب ز ا بسرالس؛ كذ ال ته د  ين السجسهعأ الثاالأ من الد ل مدا تخذدى فقددخ  مثدا ترت 



 دديا الهاددا يردد  فددي م ددين ال دددم األ ل للسش سددأ الد للددأ فال   دده السحاف ددأ علددى الددد م 
  األمن الد ليين 

يزددام كلددى ذلددر  فإاددت كلددى  اادد  دعامددأ السدددا ا  فددي الدددلاد   ددين الددد ل حتددى أددتم تحقيددم 
ال   ات ته د دعامأ ف در   دي احتدرام حدم الذد هم فدي تقرءدر مردير ا   ء شدي حدم  تشسلأ

تقرءددر السرددير حددم هددا  دد   مددن الذدد هم فددي فن يختددار بإرادتددت الحددر  ا ددام الحلددم الدديك 
أهافقت  الش ام اال ترادك  اال تساعي اليك أشا د ت  حدم هدا  د   فدي الددلاد  علدى مدهاردخ 

السردددير باعت دددارخ مدددن األ ددد  الديسقراالدددأ فدددي ال   دددات  الب لعلدددأ   ءش دددر كلدددى حدددم تقرءدددر
الد للددأ  ألاددت أرتكدد  علددى القاعددد  التددي تقزددي بدد ن الد لددأ  حددد د ك للس ددا  ا ام ددا الدلا ددي 

  الد تهرك يج  فن ت شى على اإلراد  الحر  لذ   ا 

 تحقيق التعاون الدولي في الشؤون االقتصادية واالجتماعية: – ثالثا  

م ال السلدددأ األ لدددى  مدددا ب دددد ا فن حصددد  الددددلم الدددد لي ال أتحقدددم فقدددط بحدددا قددددت فتدددر  الحدددر ف
الش اعدددات الد للدددأ حددد   دددلسلأ  ءقسدددا فعسدددال ال دددد ان   دددا ال  دددد مدددن ت ي دددأ ال دددر م الد للدددأ 
الس دسأ لتحدين األ اا  اال تراديأ  األ ي  يد الذ هم الستخلصدأ ا ترداديأ   رفدا مددته  

ن  احتدددرام حقه دددت   مدددن  ددد ل ذلدددر هلدددت يسلدددن التبلدددا كلدددى السعلذدددأ  ردددلااأ هرامدددأ اإلاددددا
 ع  ات د للأ تد م في ك امأ ف   الد م  األمن الدادسين 

 فقدت دأ ا أ السيثداق تردسلم  د هم ال دالم علدى عد م م لددفا الر دي اال تسداعي  ددما  رفدا 
  فيزدا مدته  الحلا  في  ه من الحرءأ   تجدد ذلر ه دم رددل  مدن ف ددام األمدم الستحدد

( الدديك أشذددد تحقيددم الت ددا ن الددد لي علددى حددا السدددادا الد للددأ ذات  1/  3 ددشع السدداد    
الرددددددد نأ اال ترددددددداديأ  اال تساعلدددددددأ  الثقاإلدددددددأ  اإلادددددددداالأ ه حدددددددد ف ددددددددام األمدددددددم الستحدددددددد   
 ل اب     يخ السدؤ للات تزسن الصرا ال ا ر من السيثاق كاذدا  السجلد  اال تردادك 

 ددارخ الج دداز الددردل  فددي السش سددأ السللصددأ  تحقيددم  دديخ األ دددام اال تردداديأ  اال تسدداعي باعت



 اال تساعلأ   ء د  يا السجل  فدا  االترال  ين األمم الستحد   الههاالت الستخررأ التدي 
ت سددا فددي ملددادأن الت ددا ن الددد لي فددي السجدداالت اال تساعلددأ  اال تردداديأ  الثقاإلددأ  اإلاددداالأ 

  ه ت عام 

 تكهن األمم المتحدة مركزة لتنسيق أعمال الدول: - ا  رابع

( مدددن السيثدداق    ترمدددي كلدددى   ددا األمدددم الستحدددد   1/  4 تددشع علدددى  ددديا ال دددم السددداد    
السحدهر الدديك تدد ر فددي فلكددت ردهر الشذددااات السختلصدأ فددي ال   ددات الد للدأ   ال ي شددي ذلددر 

أ ف  الستخرردأ لممدم الستحدد   اإل زا  ف  الدلبر  على اذاط السش سات الد للأ اإل للسلد
 ا تحقيدم الت دا ن  التشدديم  دين  ديخ السش سدات حتدى ال تتزدارم مدا تقدهم بدت مدن فعسدال ف  
مددا يردددر عش ددا مددن ترددرفات مددا ف دددام األمددم الستحددد   م ادد ددا    دديا  دده الددد   فددي فن 

األمدم  م  م السش سات تشع في مهاثيم كاذاد ا على فا دا تسدارس ا ترارد ا  فقدا أل ددام
 الستحد  



 مبادئ األمم الطتحدة
حدد ميثاقددألمي اثددؼي  المدد ئي  ايددألم ي  لددميظمددويعضددهي  الغادد يهاعفددألعيألي ل لددق أيديددأليمددمي،دد ايؼي لم ادد يا دد   ي  الغادد  ي

  ددد هاي اددد ييأل  الغاددد يه  ددد هاي اعفدددأل  يهاح أل دددي  ا صدددؾميمأل ايدددألم يثماؾعددد ي   ادددؾميه ؾ عددد ي   دددضؾ ي  لدددمي لي دددميعضدددههي
ي اعفأل ي حل  ثيأل.

تدل ي  اددألمئي  قأل  د يثددؽي  ااقدألميعضددهي د وي  ايددألم يه الدؽيت  دد ايألي  دهيثيددألم يتل اد يديددألي  الغاد يهثيددألم يتل اد يديددألي  دد هاي
ي ي   هاي ا ي اعفأل ي. اعفأل  يهثيألم يت  ييمميح

 :مبادئ تتقيد بها الطظظطة -أوال 
 الطداواة في الديادة بين الدول األعضاء . -أ  

ثؽي  ااقألميعضهياني))ت ؾأي  يائ يعضهيثبد اي  ا دأله ئيمدمي   د ألمئيدداؽيأا دئياعفدألعيأل((.يه د يحد مي(يي۲/يي۱تل ي  األمئي)ي
يألص ي   ي  اب ايف األي ضم:يثؤتا ي،ألنيم      لؾيعل

ي   هايثل أله  ي أل ؾ أل.ي-1
يكليمه  يتلالئيملألثلي  م ؾمي  ال تي يعضهي    ألمئي  كألثض .ي-2
يشخص  ي   ه  يثصؾ   يهك  ػي،الث ي  ض ايأليه ،ل ال يألي    أل،م.ي-3
يهعضهي   ه  يانيتلف ي  لق ثألتيألي   ه   يمإخالص.ي-4

ألميم  ألمئي   هاي اعفأل يم خلي  الغا يظ لدمياني  فداألأي   ه د ي  دهيعفدؾ  ي  الغاد يهيظم ري  للؾ هي  هياني    ري  ااق
لي ل تدددويعض دددهيم ددد   يألي لخصددداليألي   أل ؾ  ددد  يه ني  الغاددد ي   دددييمه ددد يمدددؾمي  ددد هاياهي ائددد يت ضدددؾي،دددضظليألي،دددضظ ي  ددد هاي

يأل م ؾمي  ال تي يعضهي، ألمته. اعفأل  يهإ األي ميثم ميتلغ ؼيظ ؾأيعضهي  ل ألهني لخل ألرييظملفظيف هيكليعفؾيم
عضهي    ؼيثؽي    ري  ااقألمي اب اي، ألمئي   هاي اعفأل يمإ هيظف ضيممي  ؾ يي ف هيعضدهي  د هاي اعفدأل ي  لق ثدألكيظالدؽي
   ؾايمأ يأليتل ألرضيثئيثب اي    ألمئيمافيؾثيألي  ل ضا ي يم ضظألكيثمضسي اثؽيمميحأللكيتي  د ي   دضؼيه اثدؽي  د ه ااؽياهي

دياأليهه ؾعي    ه ن يهع أيأدؾ  ي  ضمدؾ ي  دهي   دؾئ يه حلد  أيح دؾمي إل  دألن...يكدلي  دػيظمادليعضدهي ل،دلللأل يمدألنيي إلخالا
اعفددأل ي اأي  المدد ئي   ددؾ يثظض ددمي  لصدد  يهإ اددأليظخفدد ؾني  اددؾميليظالددؽيانيت لبدد يثل ددما يثددئيمكدد ئي   دد ألمئيمددأل افيؾأي

ي  ل ضا ي.
مل لدمياني  د هايثل دأله  يمدمي  م دؾميه  ؾ أيدألك ياييث دأله ئيي-ل تيد يعضدهي   د ألمئيه ميثؽي  م ؾمي  اي–اثأليمك ئي  ا أله ئي

 أل ؾ   يمأل   ؼيثؽياني   هايتخلضفيثؽي  لألح  ي  ف ض  يثؽيحاثي   ؾئيه  ا ألح يهع مي   دلألنيهت لدميمدمي ظدألمي  ااقدألمياني
  لدميظف هديأليعضايدأليهثدؽي  دػي  ا دأله ئيمدميي   هاي اعفأل يتل ألهييأا  أليممي  م ؾمي  لميظ  ر ألي  ااقدألميهمدمي ل لق ثدألك

  لاقال يه  ا أله ئيممي  لصؾ ي ي كؽيث  أ  ي صؾصي  ااقألمي اخ ىيتكلفي لأليانيثب اي  ا أله ئي ؼي ؤخ يمهيعضهي طال هي
يمأل  هاي  خاسي  كب ىيم عا ي   فؾ  يمميثمضسي اثؽيتلالئيماق ظأليلي لالئيديألي،ألع ي اعفأل ي آلخ  ؽيممي  الغا .

ي



 للدول الداخلي مبدأ عدم تدخل األمم الطتحدة في الطدائل التي تدخل في صطيم االختصاص -ب 
تل ي  ف  ئي   ألم  يثؽي  األمئي  قأل   يعضهيا دهي)) د سيمدمي د  ي  ااقدألميثدأليظ دؾاي تثدؼي  المد ئيانيتلد خليمدمي  لدؤهني  لدمي

أل يانيظ  هدؾ يثقدلي د وي  ا دألعليانيتمدليمملدؼيتكؾنيثؽيصا ؼي   ضظألني    خضمي  ه  يثأليه  سيف دهيثدأليظ لفدمي اعفد
ي   ي  ااقألم يعضهياني   ي  اب ايليظخليدلظبا يت  دا ي   ائي  ؾ رمئيممي  فصلي   ألمئ((.

عألثدد يعضددهي خلصألصددألكيه،ددضظألكي اثددؼي  المدد ئيث لفددألويعدد أيتدد خلي  يائدد يمددمي  لددؤهني    خض دد يي  ي ادده  دد ري دد  ي  ددل ي 
 ضددد هاي اعفدددأل  يه يددد  ي  ابددد ايأأل يدددألن:يميدددؾيثدددؽي ألح ددد يظمغددد يعضدددهي اثدددؼي  المددد ئيانيتل ددد ضي ضلدددؤهني    خض ددد ي ضددد هاي

عضدهي  الغاد يه د  ي   اد يث د ري صدأل  يم  ضيتضدػي  لدؤهنيي أ اعفأل  يهثؽي ألح  ياخ ىيظ فمي   هاي اعفأل يثؽي ل لقي
يض  يه، ظ تيأليعضهيشؤه يألي  خألص ي   هاي اعفأل يحاألظ ي اغأل  ي، ألمتيألي    خ

اني دد  ي   اد يليظخددليدلظبادد يتد  دا ي   اددئي  لدمي لخدد  أليثمضددسي اثدؽي،ددل  ي ضفصدلي   ددألمئيثددؽي  ااقدألميه   دد ضيثددؽييعضده
مدميحدأللكيتي  د ي   دضؼيه إلخدالايمدهياهيه دؾعي   د ه ن يحلدهيه دؾيكدألني  ػي دؾيتالداؽيثمضدسي اثدؽيثدؽي تخدأل ي إلأد    كي

  ه دد يثددأل يثقددألاي  ددػي دد  ر كيثمضددسي اثددؽي  لددمي تخدد  أليهدد يي   خض دد تظبادد يثقددلي دد وي إلأدد    كيم دد يتدد خاليمددمي  لددؤهني 
ي.۱۹۹۱     ميم  ي   ألأي

صددألصي  دد  خضمي ضدد هاي اعفددأل ي اثدد ي  دد يي  مدد   يمأل دد ك ياني  ااقددألمي ددؼيظمدد مي  ا ددألعلي  لددميتلصددليمصددا ؼي لخليهثددؽ
تيأل لييف هي آلر  ي  ف ي  يتمألوي   ي اث ي  ػيانيتم   ي  اؾهؾعألكي  لميتد خليمدميصدا ؼي لخلصدألصي  د  خضمي  ه د يثدألي

ممياثؾريكأل ييحل  يعضهي   هايف األيثفه.ي ليا هيظالؽي   ؾا؛يي   ظ  يثللض يمق    يخصؾصأليم  يت خلي  الغاألكي   هي
ليثألي  لقثييمهي   هايثؽياثؾريمميثاقألمي اثؼي  الم ئيه ؾ ع ي   أل ؾني   ه مي اخد ى يليظالدؽي عليدألرويثدؽي  ا دألعلي نيك

ي  ؾ    يهاؽي لخلصألصي    خضمي يأل.
مإنيمك ئي لخلصدألصي  د  خضميمكد ئي  دب  ي  اد ىيظخلضدفي ظأل يدأليمدألخلال ي  د ها يمكضادأليت د مكي  لق ثدألكي   ه د يمدمييهعض ه
ياي   ه ميهألميثمألاي خلصألصيألي    خضم يهكضاألي ضيي  لق ثألتيأليتمألوي ا  أليثؽي   هاي ت ئيثمألاي لخلصألص.  امأل

 :مبادئ تتقيد بها الدول األعضاء - ا  ثاني
ه   ألظددألكي  لددمييثاقددألمي اثددؼي  المدد ئيثماؾعدد يثددؽي  ايددألم يتضلددقأيديددألي  دد هاي اعفددأل  ي  ددػيانيتم ادد ي  ا ألصدد يتفدداؽ

يا  ظييمأل الغا يظ لا يعضهيث ىي حل  أي   هاي ي وي  ايألم يه م:
 مبدأ عدم استخدام القهة أو التهديد به في العالقات الدولية: -أ

كألنياح ي ا    ي ا،أل،  ي تثؼي  الم ئي ؾيحفظي   ضؼيه اثؽي  د ه ااؽ يمدإنيتم اد ي د  ي  يد  يلي لدأتهي ليمدأل لق أييمإ  
 ألكي   ه    يماأليثؽيشم يظخليمأل  ضؼيه ل ئي لهظ  بيه  ضوي  ظاأ ال يه  ظليحلؼي   أل ؾنيثقلي ،لخ  أي   ؾئي   ي   ال

ثددؽي  ااقددألمي  لددميتددل يعضددهيا ددهي))ظاللددئياعفددأل ي  يائدد يأا  ددأليمددميعال ددألتيؼي(يي4/يي2ت دد ري دد  ي  ابدد ايمددمي دد ي  اددألمئي)ي
يأليهد ي،دالث ي ار هدمياهي ل،دل الاي    أل،دمياظد يمه د ياهيعضدهياييهأدهي   ه   يعؽي  لي   يمأل،دل األاي   دؾئياهي ،دلخ  ث

آخدد يلي لفدد يهث ألصدد ي اثددؼي  المدد ئ(( ي ني مر  ي دد  ي  ابدد ايددداؽيثيددألم ي اثددؼي  المدد ئيظ دد يخظددؾئيكبدد ىيه  مددأل  يثياددأليمددمي



تلف ي   هايص  ح يعضهيحغد ي  ضمدؾ يثمألاي  ايألم ي  لميتملؼي   ال ألكي   ه    يمضضا ئي اه هيمميتألر خي   ال ألكي   ه   ي
يؾ ضدد   ددهي ،ددلخ  أي   ددؾئي ل ددؾ  ي  الأل عددألكي   ه  دد  ياهيحلددهيثمدد مي  لي  دد يمأل،ددلخ  ثيأل.يه دد  ػيا،دد اي   ددلألريعضددهي دد هنيط

 ،ددلب  يمايددألي،ددفػيمأيدلددمي إل  ددألني ،ددللألم ي  ددهي معددأل  كياهيثظأل ددويه ل دد  يه ددؼيظخدد  ي دد  ي  ابدد اي  ددهيحاددقي  ؾأددؾميددد هني
  لدميأضبدييعضدهييه ؼيتؾ م يعض هي   هاي  ظال أليثؽي غ ئيمض ف  ياهي قع يثقأل   يه كلدهيخد  يثدؽيرحدؼي  مد بي ف ديألث أل ألئ ي

يها ؾ ليظ مقيعؽيهصفيألي  ض ألن.يأل ي إل  أل   ياحق  
ك  ػي مي  مألايمإني  ل ي  ي ،لخ أيت با ي   ؾئيه ؼيظ لخ أيت با ي  م بيكاأليم ليعي يعصي ي اثؼ يه ل تويعضهي   ي

لخلال يممي  ص أل  ي لألعجيثيا يمظي ألي ضل ي  ؾ رميمدميعيد يعصدي ي اأيلي د خليمدميم عد ئيتمد أياعادألاي  مد بي ليثدألي 
كألنيثلؾ  ي مأل  ي  مد بيهه   دأيمدميه ديي  مد ب.ياثدأليثدأليظ دئيثدؽي د وي اعادألايمدميه ديي   دضؼيمداليظلداضهي  لمد  ؼي  الدألري

ي   هيا هيأ لي   ي  لم  ؼيثال ث ي ضم ب.
  ل ي  ؾ رميمميثاقدألمي اثدؼي  المد ئيف مغد ي  ضمدؾ ي  دهي   دؾئيمصد  ي  لغد يعادألي   يكدألني  دػيثلؾ د ي مأل د يحد بياأيياثأل

مماددثيظلددالي إلأدد    كي ل لصددألمظ ييأل يعألثددي  ي ا ددضم يم دد يدددليظمددويانيظف دد يتف ددا يل.يهليظ لصدد يت بادد ي   ددؾئيعضددهي   ددؾئي 
ي ،لخ ثهي  ااقألميه  ا  ه ياني  اظض يظم ييعضهي طال ه.هإطال ه يكاألييه    أل،  يعضهيا،ألسيعاؾث  ي  ضفظ

ليظ لصددد يعضدددهي ل،دددلخ  أي  ف ضدددمي ض دددؾئ يددددليظلددداليثمددد مي  لي  ددد ي(يي4/يي2كددد  ػياني  مغددد ي  دددؾ رميمدددمي ددد ي  ادددألمئي)يي
ي  ييت ؾأيمهي ا،ألطالي    ل   .يمأل،لخ  ثيأليكمل ي   ؾ كيعضهي  م هميثقالياهي ل،ل   ضي 

يأي ،لخ  أي   ؾئيممي   ال ألكي   ه   ياهي  لي   يديأليم ضي ل،لقلأل  كيه م:ه  ميعضهيثب ايع 
(يثلهيانيظ دلخ ثؾ ي   دؾئي ضد مألعي  لد عميعدؽيا ف ديؼي51حأل  ي   مألعي  ل عم يحاثياأأل ي  ااقألمي ض هايطي ألي ضاألمئي)ي-1ي

  ل  دا ي  ال ث ي مفظي   دضؼيه اثدؽييمظ    يم مظ ياهيأاألع  ي   يه ئي مؾأيث ض يعضايؼ يه  ػي  هياني لخ يثمضسي اثؽ
ي   ه ااؽ.

عدد ه ن ي،ددضظ ي تخددأل ي  لدد  دا يي أدد    كي اثددؽي  ماددألعم يمضامضددسي اثددؽ ي   يهأدد يتي  دد  ي ض ددضؼياهي خددالليمددهياهيه ددئي-۲ي
ع د ي  الصؾصيعضايأليممي  فصلي   ألمئيثؽي  ااقألم يماأليممي  ػي ،لخ  أي   ؾئي  ا ضم يه ي  ا لد ي يهكد  ػيظمدؾ ي ضما

هعلدد يعمدقياهيملددليثمضدسي اثددؽي  ك دألأيمايادد يحفددظيي۱۹۹۱   ألثد يطي ددألي  د  ري لتمددألميثدؽياأددلي   دضؼي  صددألمريمددمي   دألأي
ي   ضؼيه اثؽي   ه ااؽيانيتص ري ض هايتؾص ألكيل،لخ  أي   ؾئي  ا ضم ي

 :مبدأ حل الطظازعات الدولية بالطرق الدلطية -ب
ثؽي  ااقألم يه   ي   ي  اب اي ل م يثلظك  يهطب ع  ي اب ايع أي ،دلخ  أي   دؾئي(ي۳/ي۲هرمي  ل يعضهي   ي  اب ايممي  األمئي)

اهي  لي   يديأليممي   ال ألكي   ه    يمإ  يكألنيحفظي   ضؼيه اثؽي   ه ميظ  ياح ي ا    ي ا،أل،  ي الغاد ي اثدؼي  المد ئ ي
 د يديدألياييم د أي  ضمدؾ ي  دهي  مد ب يمإ دهيظصدي يثدؽيهإ  يكألنيتم ا ي   ي  ي  يظ لميع أي ،لخ  أي   ؾئي  ا دضم ياهي  لي 

  الظ ددميهثددؽي  فدد هرييانيتضلددقأي  دد هاي اعفددأل يممددليأا ددئيثلأل عألتيددأليددد هني ،ددلقلأل يمأل ؾ،ددألعلي   ددضا  .ي  ددػياني  مدد بي
 د يتللويممي   ألمئيداؽي   هايم بوي ق عيث اؽيعضهيث أ  يثأل يهطأل ادألياني  مد بيه،داض ي اد يثلد هع يمدمي   ال دألكي   ه 



 مددلي  لق عددألكي   ألعادد يم ضددهي اطدد   ي  اللأل عدد يانيت دد هي  ددهيحضيددأليمأل ؾ،ددألعلي   ددضا  ياني دد وي  ؾ،ددألعليتصددي يمددميعددلي
  لغألأي   أل ؾ مي   ه مي   دألعؼي  ؾ،داض ي  ؾحاد ئي  ا لد  يديدألي مدليتضدػي  لق عدألك؛ي  يليظالدؽيتصدؾريق دألأي   دضؼيمدمي  املادئي

يليت لي  ي   لفيهت لا يعضهي ا،أل اوي  ؾمظ .   ه ميمهنيتأثاؽيحلي  خالمألكيدؾ،ألع
ثددؽي  ااقددألميد أل ددأليدؾ،ددألعلي  مددلي   ددضامي ضالأل عددألكيه ددمي  لفددألهضيه  لم ادد يه  ؾ،ددألط يه  لؾمادد ي(ي۳۳ه دد ياهرمكي  اددألمئي)

عضايددألييه  لملدد ؼيه  ل ددؾ  ي   فددألع  ياهي  ضمددؾ ي  ددهي  ؾكددأللكيه  للغ اددألكي إل ض ا دد ياهي ا  ددأليثددؽي  ؾ،ددألعلي   ددضا  ي  لددميظ ددئ
ي خل ألر أل.

هثددؽي  اؤكدد يانيثبدد ايحددلي  الأل عددألكي   ه  دد يمددأل ظ مي   ددضا  يليظ ادد يم دد ي،ددضؾ ي  دد هاي اعفددأل يمددمي اثددؼي  المدد ئ يهإ اددألي
ثدؽي  ااقدألميمايدألم ي اأي  المد ئيمأل  د ري(ي6/ي2،ضؾ ي   هاي ا ي اعفأل ياظفدأل يميد وي اخاد ئيتضلدقأيطي د ي  دل ي  ادألمئي)

ي  امألمغ يعضهي   ضؼيه اثؽي   ه ااؽ.ي  ف هريي   ييت لف ه
هثددؽي ألح دد ياخدد ىيمددألنيعدد أي مددؾ ي  دد هاي ادد ي اعفددأل  ي اطدد   يمددمي ددق عي يدد مي   ددضؼيه اثددؽي  دد ه ااؽي  ددهيحضددهيمددأل ظ مي

هتصدد ا وي ضمدد ي  دد يي دد ي دد مئي  ددهي  ضمددؾ يل،ددلخ  أي   ددؾئياهي  لي  دد يديددألي مضدده ي اثدد يهي أل دد ددضا  ي،دداؤمييمددمي  ليألظدد يلحل  
ي  ييظ  يثلألف  ي ضي  ي   ع سي  الغا ي اثؼي  الم ئيممي  امألمغ يعضهي   الأيه اثؽي   ه ااؽ. 

 مبدأ تظفيذ االلتزامات بحدن نية: -ت
ثددؽي  ااقددألمي  لددميتددل يعضددهيا ددهي)) كددميظلفددلياعفددأل ي  يائدد يا ف دديؼيأا ددئي(يي۲/يي۲مددمي  اددألمئي)ييابدد هرمي كدد ي دد  ي  اي

يهيصف ي   فؾ  يظ ؾثؾنيمم ؽي   يمألل لق ثألكي  لمياخ ه أليعضهيا ف يؼيدي  ي  ااقألم((.  م ؾميه  اق ظألي  ال تي يعض
ل لق ثألتيددأليه نيتفددي ي،ددضؾكيأليدلظبادد ي   ؾ عدد ي  ددؾ رمئيمددمياؾهددؾع  يه  لمدد ميمددميتف ددا ي  دد هايه  ا صددؾميمم ددؽي  ل دد  ي  

ه دد يعددؽي  ك ددألأيمددأييعاددلي دد يظمددؾايمهنيتم ادد ي  ااقددألميه ؾ عدد ي   ددأل ؾني  دد ه مي اخدد ىي صددأليهرهحدد  يما لددهيانيتاللددئي   
    ضيثؽي  ااقألم يه  لق أي   هاي اعفأل يممي  يائ يمألتخأل ي إلأ    كيكألم ي  كفاض يدللفا يدلؾمي  ااقألم يهليظمؾ ياحد  ؼي

ي  ل رعيم أل ؾ هي    خضميك بوي   أي  ؾمأل يمألل لق ثألكي  لمي  تبيأليعضهيعألت هيثاقألمي اثؼي  الم ئ.
  ي اث ي ني  ااقألمي ؼيظأكيمم   يممي   ي  امألا يهثب ايح ؽي  ل  يثؽي  ايألم ي  ا ل  ئيممي   دأل ؾني  د ه ميثلد ياثد يهحك 

م ا  يكاألي ،دل  ي  ف دهيه   فدأل يعضدهي عليدألرويثبد ايا،أل،د  يثدؽي  ايدألم ي  د ع سي  لدميظ دؾأيعضايدأليدل دألني   دأل ؾني  د ه م؛يثدؽي
يأل ؾني  ا أل د  كيثدؽياني))كدليث أل د ئي ألمد ئيتكدؾنيثضقثد يإلط  ميدأليهعضدايؼيتلفاد  ألثدؽي د(ي۲۹  دػيثدأليهرميمدمي د ي  ادألمئي)

يمم ؽي   ((.
 ة األمم الطتحدة في التدابير التي تتخذها :نمعاو  -ث

ثؽي  ا ضؼيمهياني  ل ألهني   ه مي ؾي ا،ألسي   ييظ دؾأيعض دهي  للغد ؼي  د ه م يددلي ني  للغد ؼي  د ه ميمدميحد ي  تدهي دؾعيثدؽي
ا ؾ عي  ل ألهني لتفأل مي  ادلغؼيدداؽي  د ها ي د  ػيكدألنيثدؽي  ظب  دمياني لؾ دفي مدألمي اثدؼي  المد ئيعضدهيت دألهني  د هايث يدألي

  لددميتددل يعضددهياني))ظ دد أيأا ددئي اعفددأل يكددليثددأليمددمي(يي5/يي2 ابدد اي  اددألمئي)يف اددأليتلخدد ويثددؽياعاددألا.يه دد يأ دد كي دد  ي 



ه،دد يؼيثددؽيعددؾني  ددهي اثددؼي  المدد ئيمددمياييعاددليتلخدد ويهمدد ي دد  ي  يائددألك يه ال ددؾنيعددؽيث ددأل  ئياظدد يمه دد يتلخدد ي اثددؼي
ي  الم ئي     أليعااليثؽياعاألاي  الئياهي   ائ((

كيعضدهيعدألت ي  د هاي اعفدأل يمدميثؾ أيد ي اثدؼي  المد ئ:ي اهاي  لدق أي ظمدألدميه ل تويعضهي   ي  اب اي ؾعألنيثدؽي ل لق ثدأل
مأل ل ددألهنيثددئي  يائدد  يظ فددميمددألنيت دد أي يددألي  دد هاي اعفددأل يكددلي  ا ددألع  كي  الألحدد ي لالاليددأليثددؽيتم ادد يا دد  ميألياهيتلفادد ي

 ااقدألميحادثيا قثديي  د هاي اعفدأل ي(يثدؽي 43 اعاألايه  ل  دا ي  لميتلخ  أليهم ألي  ااقألميثؽي  ػيثدأليتدل يعض دهي  ادألمئي)
ممي  الغا ي))ممي،ابلي  ا أل ا يمميحفظي   ضؼيه اثؽي   ه ااؽ يانيظف ؾ يتمييتص  يثمضسي اثؽ يدلأل يعضدهيطضيدهي

يهطي أليلتفألمياهي تفأل ألكيخألص  يثألي ضقأيثؽي   ؾ كي  ا ضم ((.
 ي  ددػيثددؽي  ا ددألع  كيه  ل ددي الكي  فدد هر  يه دد يتلخدد ي دد وي  ا ددألع  كيشددلاليآخدد ي  يطددألمئي، أل،ددمي هي  لصددألميياهي ادد

ي. مفظي   ضؼيه اثؽي   ه ااؽ
اثألي ل لق أي  قأل ميميؾي  لق أي،ضبم يث لفألويانيتالئي   هاي اعفأل يعؽيث ألع ئياظ يمه  يتلخ ي اثؼي  الم ئيه  أليعاالي

يثؽياعاألاي  الئياهي   ائ.
اثدؼي  المد ئيمدميهدؾ ي  لم  د ي  لدميثد كيديدأليعصدي ي اأي  لدميه الحظياني   ي  اب ايثؽي  ايألم ي  ا دلم ة يمدميثاقدألمي 

شي كيخ ه يم ضي اعفأل يعضهيثب اي  لفألثؽيمميتؾق ئي  مق   كيه ،لا  ر ؼيمميث ألع ئيمه  ي تخ كي   صدي يهد  ألي
 ي دألري غدألأي أ    كيع ألد  يثاأليامىي  هيشليمألعض  ي  مق   كي  لمياه  ليألي   صي يعضدهيثلليلدمياحلدألأيعيد  أليه أل لدأل مي 

ي اثؽي  ماألعميديأليثؽيا،أل،ه.
 دددأل ير ددؼي  مددق   كي  اؾ  ددد يعضايددأليم دددبويعدد ه  يأليعضدددهيهثقددألاي  ددػي ،دددلا  ريعدد ميثدددؽياعفددأل ي   صددي يمدددميث ددألع ئي ظظأل 

ي  ميل .
 العطل على مراعاة الدول غير األعضاء لطبادئ األمم الطتحدة:  -ثالثا 

(يثددؽي  ااقددألميعضددهيانيت اددلي  يائدد يعضددهيانيت ددا ي  دد هاي ادد ي اعفددأل  يي3/يي1هرمي  دل يعضددهي دد  ي  ابدد ايمددمي  اددألمئي)ي
ي لف هيه هرئيحفظي   ضؼيه اثؽي   ه ااؽ((.مايأليعضهي  وي  ايألم يم  ريثأليت

ه ي  ي  ل يا ا  يخألص يحاثيثؽي  ا ضؼيمهياني  د هاي اد ي اعفدأل يمدميثلغاد يمه  د يليتكل دويهليتلمادلي ل لق ثدألكي
ؽي  لمي  تبيأليم،لؾر ألي  اللئيه  ػيتظب  ألي اب اي اة ي  ل بمي ضا أل   ك يك  ػيليتلصد  ي   د  ر كيه اعادألاي  صدألمرئيعد

ي  الغا ي  ا ي   هاي اعفأل 
ه غ  ياني  مفألظيعضهي   ضؼيه اثؽي   ه ااؽيظ  يث أ  يتيؼي  املادئي  د ه ميكضده يكادأليانيتي  د ي   دضؼي  د ه مياهي إلخدالاي
مهيمميثلألنيثألياهيمميمه  يثأليت لسيآةدألرويعضدهيمهاياهياثدألكؽياخد ى ي د  ػيمدألكيثدؽي  فد هرييانيظصدي يأا دئياعفدأل ي

يمميايي غألأي تثؽي  ماألعم يما ؤه   يحفظي   الأيه اثؽي   ه ااؽيليتلمقا.هي مياط  م  املائي   هي
ه  ياةبلييتم  د يعصدي ي اثدؼيانياعادألاي   د ه نيه إلخدالايمأل  دضؼي د يتدأتميثدؽيمهايليتللادمي  دهي   صدي يهثقدألاي  دػيثدألي

ي ألثييمهيكليثؽيا األ  أليه   ألمألنيثؽياعاألاي    ه نيه إلخالايمأل  ضؼ.ي



(يماددليؼيثددؽي علب  ددأليد  ظدد ي   ددأل ؾنيمه ددميأ  دد ي ؾ ثددهي  للدد  ويثددؽي،دد ألمئي2/6ييآر  ي  ف يددأل يحددؾاي دد ي  اددألمئي)  دد ياخلضفددهي
   هايممي،بالي  اصضم ي  افل ه ي اماؾعي   ها يهثؽيةؼي  ليؾ ي  هي عليألري  ااقألمي أل ؾ ألي ضماألع ي   ه   يمأ،  أليلي اؽي

هحك  د ي اثد ياني  صد   ياةد ي  ا أل د ئي  دهي اد ي  د هاي  الدل ك يمايدألياصدي يأدق  ييه م يعضهياحلألثدهيثدؽي  د هايح دو 
ع ف  يمه   يث ل  ي يدأليديد وي  صدف  يمد  ػييًثؽي   أل ؾني  اللؾبي ضا أل   كيمميحأل  يثألي   يكأل يي  ا أل  ئيتلفاؽيثيألم

  ف يأل يظ لب يت أا ياثال ي األي ،ل  يعض هييأايؾريثؽي تفألق  يماالألي  أل ؾني  ا أل   ك يمأل ااقألميمإ   ر(ي۳۳ثأليا  تهي  األمئي)
     ي   ه م يه  وي  ي ضيثليؼي  هي   ؾاي ني  ايألم ي ا،أل،  ي  لميأأل يعضايألياصيمييأق  يثؽي  لغألأي   ألأي  د ه مي

ي.م اليتضقأي   هاي اعفأل يه ا ي اعفأل يديأليعضهيح ي،ؾ  يميميهعضهي   





















 )الجمعية العامة( الفروع الرئيسة لألمم المتحدة

 ما يمي:   الزادة الخابعة مغ الزيتاق عمى خذز الزيتاق الفذل التالث لبيان فخوع الزسطزة فسذت

ة العامأأأأةج ومثمأأأأذ لممأأأأغج والزثمأأأأذ دأأأأه التياأأأأات اعتيأأأأة فخوعأأأأا رةيخأأأأة ل مأأأأع الزةجأأأأجة: الثز يأأأأست - ١
 االقةذادي واالجةزاعيج ومثمذ الػصايةج ومجكزة العجل الجوليةج واممانة.  

 خى.  خى ضخورة إنداةه مغ فخوع ثانػية لا الزيتاق ما يخ حده وفقا محكام هسيثػز لن ت - ٢

مزتمأأيغ عأأغ ةأأهلم مأأغ تة العأأجل الجوليأأة واممانأأةج لنتأأا ويالحأأع عمأأى هأأحو الفأأخوع الخةيخأأةج حيزأأا عأأجا مجكزأأ
هأأأأحا الةعيأأأأيغ وفقأأأأا خميأأأأة فأأأأي هأأأأحو الأأأأجول وتحأأأأةز بأأأأ جخاق امعرأأأأاقج تقأأأأػم  ةعييأأأأستع الخأأأأمصات الجا الأأأأجول

 لقػانيستا.  

 لكل فخع مغ الفخوع الخةيخة:  نػنيي نعخض لمسطام القاحيزا يم

 الجمعية العامة / الفرع األول

لمخ يأجخل فأي خهلة لو دراسة لي عج الثز ية العامة ل مع الزةججة جتازا ذا اخةذاص عام لزساقدة لية مت
العامأأأةج دون إخأأأالل  لمثز يأأأة لو متزأأأات فأأأخع مأأأغ خخوعتأأأاج  زأأأا لن نصأأأاق الزيتأأأاقج لو يةذأأأل بخأأأمصات

اممأأأغ لو  ميتزأأأا بزأأأا تأأأخاو رأأأاق هياأأأة اممأأأع الزةجأأأجة لو مثمأأأذ ( مأأأغ الزيتأأأاقج لن تػصأأأي لع١٢بالزأأأادة  
 ساسبا في محةمم الزخاةل واممػر .  م

امعرأأاق إال لن ج سأأمصة إصأأجار قأأخارات تمأأدم الأأجول وبأأالخ ع مأأغ لن الثز يأأة العامأأة ال تزمأأظج  ػجأأه عأأام
ذ خهأأأا فأأأي مأأأػاد الزيتأأأاق الخةذاصأأأات الزسػشأأأة  تأأأا الةأأأي ورد نأأأز الزأأأادة العامأأأخة الزدأأأار إليتأأأا سأأأابقا وا

 يخهأا مأأغ فأخوع الزسطزأأة امخأأخى حي تةفأخد بأأه الثز يأأة العامأة عأأغ تكدأم بالعزأأل عأغ امهزيأأة والةزيأد الأأ
 ويةثمى ذلظ في الزثاالت الةالية:  

   هي الفخع الػحيج الحي تزتمت حيه  ل الجول امعراق عمى قجم الزخاواة. الثز ية العامة -1

 ومػضػعات.   ا  ل ما يجخل في الزيتاق مغ لمػرالثز ية العامة ومساقداتت تزتل مجاوالت -2



االقةذأأادي الأجاةزيغ ومثمأأذ الػصأأاية والزثمأأذ الأأحي يسةحأأض لعرأاق مثمأأذ اممأأغ  يأأخ هأي الثتأأاز -3
 واالجةزاعي ولعراق مجكزة العجل الجولية وتعييغ امميغ العام ل مع الزةججة.  

 الثز ية العامة هي الةي تقخ ميدانيات الفخوع امخخى جزيعا.   - 4

 .   عغ نداشاتتا إلى الثز ية العامةريخ جزيع فخوع اممع الزةججة ممدمة  ةقجيع تقا -5

 تشكيل الجمعية العامة  أواًل/ 

 ( مغ ميتاق اممع الزةججةج مغ  ١/ ٩تةكػن الثز ية العامة وفقا لزا نذت عميه الزادة  

واحأج فأي صأييخها و بيخهأاج ولكأل دولأة صأػت  جزيع الجول امعرأاق فأي هأحو الزسطزأة عمأى قأجم الزخأاواة 
عرأأػا فأأي اجةزاعأأات تزيأأد  أأيغ الأأجولج وتزتأأل  أأل دولأأة  الثز يأأة العامأأة بيأأس السطأأخ عأأغ العػامأأل الةأأي

امصأأمييغ ج وعأغ خزخأأة مأأتمتع مأأغ جد ال يديأج عأأغ خزخأأة مأغ الززتمأأيغ الثز يأة العامأأة  ػفأأج مكأػن مأأغ عأأ
 اريغ والحبخاق.الزخةدعجد الحي تخاو الجولة مالةزا مغ الززتميغ االحةياشييغج ومغ ال

 انعقاد الجمعية العامة  ثانيًا/ 

واحأجة سأسػيا ة مأخ داةأع االنعقأاد وتعقأج دورة عاديأة ةزأةج منتأا جتأاز  يأخ اتةعقج الثز يأة العامأة بذأػرة دال 
العامأة عقأج دورات خاصأة إذا   ل عام لج ولكغ تخأةصيع الثز يأة ومػعجها ثالث ثالثاق مغ متخ ليمػل مغ

ج  زأأأا تخأأأةصيع لعرأأأاق اممأأأع الزةجأأأجة ق عمأأأى شمأأأض مثمأأأذ اممأأأغ لو ل مبيأأأة دعأأأت الجاجأأأة إلأأأى ذلأأأظ  سأأأا
وعدأأخيغ سأأاعةج وذلأأظ  سأأاق عمأأى شمأأض مثأأذ قأأج دورة خاصأأة شارةأأة فأأي ضأأخ  لربأأع الثز يأأة العامأأة ع

ج لأأجول امعرأأاق فأأي هياأأة اممأأع الزةجأأجةشمأأض ل مبيأأة اقأأة تخأأعة مأأغ لعرأأاةهج لو  سأأاق عمأأى اممأأغ بزػاف
 لمزسطزأأأة فأأأي مجيسأأأة نيػيأأأػرلج لكأأأغ يثأأأػز لمثز يأأأة العامأأأة عقأأأجخ العأأأام الأأأجورات العاديأأأة فأأأي الزقأأأوتكأأأػن 

ريذ ومأأخة فأأي ت لول مأأخة فأأي لسأأجن ومأأختيغ فأأي بأأاعأأزجةا وقأأج حذأأل لناجةزاعاتتأأا فأأي  يأأخ مقأأخ التياأأةج 
ػل لمخأأيج يهسأأخ عخفأأأات مأأة الػاليأأات الزةجأأجة مأأس  تهمأأيخة دخأأعسأأجما رفرأأت حكػ ١٩٨٤جسيأأف فأأي العأأام 

مأخ الأحي لدى إلأى حأجوث لزمأأة الةجخيأخ الفمخأصيسية لجرأػر اجةزاعأات الثز يأأة العامأةج امرةأيذ مسطزأة 
جسيأأف اجةزاعاتتأأا إلأأى  اتحأأحت الثز يأأة العامأأة قأأخارا  سقأألالزسطزأأة الجوليأأة وحكػمأأة الػاليأأات الزةجأأجة و  أأيغ 

 ت مغ إلقاق  مزةه.  افلةزكيغ الخيج عخ 



مبامأختتا لزتزاتتأأا. جى ع اإلجأخاقات الػاجأأض إتباعتأا لأأوضأعت الثز يأأة العامأة الةجةتأأا الجاخميأة لةسطأأي وقأج
يأةج ومأغ بوالذأيسية والعخ والخوسأية النثميدية والفخنخأية واالسأبانية مة ست ليات رسزيةج هي ااولمثز ية الع

 تأأا الزيتأأاق لهأأي لياتأأه الخسأأزية عمأأى وجأأه عأأجا العخبيأأة هأأي الميأأات الةأأي  ةأأض الزعأأخو  لن هأأحو الميأأات 
 مغ الزيتاق(.   ١١١الخػاقل  الزادة 

 لجان الجمعية العامة واألجهزة الفرعية التابعة لها  ثالثًا/ 

الزؤقةة و يخها مأغ  قو مساسبا مغ المثان الجاةزة لومغ الزخمع به لمثز ية العامة سمصة إنداق ما تخى إندا
اثسةأان مستأا تحةذأان بالزخأاةل  جةيخأةر بخأبع لثأان  يأة العامأة فأي لعزالتأاج وتخأةعيغ الثز امجتدة الفخعية
مستأأأا بزخأأأهلة معيسأأأة مأأأغ الزخأأأاةل االقةذأأأادية لو كل عأأأامج وخزأأأذ لثأأأان تحأأأةز  أأأل لثسأأأة الخياسأأأية بدأأأ

لحاتي وامقاليع الزػضأػعة بامقاليع  يخ الزةزةعة بالجكع ا رية لو القانػنية وتمظ الزةعمقةاالجةزاعية لو اإلدا
 تجت الػصاية.

تعأأأخض   لةأأأيوتزتأأأل الأأأجول امعرأأأاق فأأأي اممأأأع الزةجأأأجة بعرأأأػ ولحأأأج فأأأي  أأأل لثسأأأة مأأأغ هأأأحو المثأأأان ا
 مدخوعات القخارات عمى الثز ية العامة لزساقدةتا والةذػيت عميتا.  

جأأأجول لعزأأأال ة الزحةذأأأة  ةقأأأجيع الةػصأأأيات بدأأأهن لمأأأا المثأأأان اإلجخاةيأأأة فتأأأي لربأأأع لثأأأان  المثسأأأة العامأأأ
يعتأج إليتأا االعةزأاد الةأي  لثز يأة العامأةج ولثسأة فجأز لوراقالثز ية العامأة والذأيا ة الستاةيأة لقأخارات ا

االسةدأأأارية لدأأأؤون اإلدارة والزيدانيأأأة  اقج والمثسأأأةمسأأأجوبي الأأأجول امعرأأأ بالةهكأأأج مأأأغ سأأأالمة وثأأأاة  اعةزأأأاد
 ولثسة الةبخعات.  

الزةحذذأأة الةأأي  إليتأأا سأأابقاج العجيأأج مأأغ المثأأان وقأأج لندأأهت الثز يأأة العامأأة فرأأال عأأغ المثأأان الزدأأار
المثأأان: لثسأأة القأأانػن الأأجوليج  صأأة مجأأجدة. ومأأغ لهأأع هأأحوتحأأةز  أأل مستأأا بزػضأأػع معأأيغ لو بزتزأأة خا

ولثسأأأة االسأأأةحجام الخأأأمزي لمفرأأأاق ثأأأاري الأأأجوليج ولثسأأأة نأأأدع الخأأأالحج ولثسأأأة اممأأأع الزةجأأأجة لمقأأأانػن الة
 الحارجي... و يخها مغ المثان.  

الفخعيأأة ذات دة العجيأأج مأأغ امجتأأ -فرأأال عأأغ المثأأان الجاةزأأة والزؤقةأأة  -ولندأأهت الثز يأأة العامأأة  أأحلظ 
اإلداريأأأة ل مأأأع الزةجأأأجةج بعرأأأتا عمأأأى سأأأبيل الزتأأأال  الزجكزأأأة االسأأأةقالل الأأأحاتي والكيأأأان الزةزيأأأدج نأأأح خ 

ومفػضأية اممأع الزةجأجة لدأأؤون  ١٩٤٦عأخو  باسأأع اليػنيخأيف لمعأام وصأسجوق اممأع الزةجأجة لمصفػلأة الز



ج وصأسجوق ١٩٤٨الالجاأيغ الفمخأصيسييغ لعأام دأييل وو الة اممع الزةججة إل اثأة وت ١٩٥١الالجايغ لمعام 
ج وبخنأأاما اممأأع الزةجأأجة لمبياأأة ١٩٧٤اليأأحاق العأأالزي لعأأامج ج ومثمأأذ ١٩٧٤لزةجأأجة لمخأأكان لعأأام اممأأع ا
 .   ١٩٧٢لعام 

 اختصاصات الجمعية العامة  رابعًا/ 

الزيتأاقج لو لأه   أل الزػضأػعات الةأي تأجخل فأي نصأاقيدزل اخةذأاص الثز يأة العامأة مأغ حيأث الزبأجل 
الزيتأأأاقج وال يجأأأأج  ج وعزػميأأأة هأأأحا االخةذأأأاص تكزأأأغ فأأأيصأأأمة  ػضأأأاةم فأأأخع مأأأغ فأأأخوع اممأأأع الزةجأأأأجة

ول باالخةذأأأأاص الزجفأأأأػ  لمأأأأجول يةعمأأأأ   نأأأأز الزأأأأادة العامأأأأخة مأأأأغ اخةذاصأأأأتا هأأأأحا سأأأأػى قيأأأأجيغج ام
 .  بجفع الخمع الجولي وحل الزسازعات الجوليةمثمذ اممغ في الزخاةل الزةعمقة ج والتاني  جور امعراق

الزخأهلة الزصخوحأة  جػاةأضإال لن عزػمية اخةذاص الثز ية العامة يسجذخ في داةخة السقاش واسأةعخاض 
غ تػصأأيات ال تةزةأأع بأأالخ ع مأأ جول امعرأأاقج لةذأأجر فأأي مأأهنتاالأأ مأأغ عمأأى مسبأأخ الثز يأأة العامأأة لمأأام

سأة عمأأى الثز يأة العامأة بذأأجد لمأػر معييزأة قانػنيأأة ممدمأةج واسأةتساق مأأغ ق ةقيزةتأا الخياسأية وامد يأأةج بهيأ
قأخارات ممدمأة. ويةثمأى هأحا االخةذأاص واضأجا تةزةأع  هأحا امصأل العأامج سبيل الجذأخج بخأمصة إصأجار

 واإلمخا  عمى بعس امجتدة.   حيزا يةعم  بدؤون العرػيةج والزيدانية

واالقةذأأأأادية  مسبأأأأخ لزساقدأأأأة الزخأأأأاةل الخياسأأأأية وتعةبأأأأخ الثز يأأأأة العامأأأأة ضأأأأزيخ العأأأأالع السأأأأابسج وهأأأأي
اإلنخان والجخيات امساسأية  ى احةخام حقػق دة ودراسة مجقواالجةزاعية  افةج فةجخل في اخةذاصتا الزسا

ومزارسأأأأة الدأأأأعػب لجقتأأأأا  ةقخيأأأأخ اقدأأأأة الزس هياأأأأة امم الزةجأأأأجةةلج إضأأأأافة إلأأأأى فأأأأي الأأأأجول امعرأأأأاق فأأأأي
 الزذيخ.  

تةعمأ  بأهجتدة امم  الةػصأيات الحاصأة بالزخأاةل الةأي واالخةذاص العام لمثز ية العامة يزةج إلى إصجار
الةسطيزيأأأة واخةذاصأأأتا فأأأي  خةذأأأاص الثز يأأأة العامأأأة فأأأي الدأأأؤون غ الةزييأأأد  أأأيغ االزةجأأأجة  متأأأاج ويزكأأأ
 الدؤون الخياسية.  

 اخةذاص الثز ية العامة في الدؤون الةسطيزية:   - 1

اممأع الزةجأجة والةجةتأا وف  ميتاق  -الزةججةج فتي تزارس تعةبخ الثز ية العامة الثتاز العام لتياة اممع 
 الزثاالت الةالية:   تةحج فيتا قخارات ممدمة وذلظ فيمصةتا الةسطيزية الةي س -الجاخمية 



 سمصات انةحا ية:   -ل

وتسةحأأض الأأجول  ذ اممأأغججأأجة  سأأاق عمأأى تػصأأية مثمأأتقأأػم الثز يأأة العامأأة بانةحأأاب اممأأيغ العأأام لأأالم الزة
مأذ االقةذأادي واالجةزأاعي الزث اممغج و أحلظ امعرأاق فأي  أل مأغ امعراق  يخ الجاةزيغ في مثمذ

امعراق الثجد  تياة اممع الزةجأجة وانةحأاب قرأاة  . وتدةخل مع مثمذ اممغ في قبػلومثمذ الػصاية
 مجكزة العجل الجولية.  

 سمصات مالية: -ب

مخأأاهزة  أأل ج وتقأأخ ميدانيةتأأا الخأأسػية وتجأأجد تذأأجر الثز يأأة العامأأة الالةجأأة الزاليأأة لتياأأة اممأأع الزةجأأجة
مخأأأاهزةتا باالسأأأةزخار فأأأي تخأأأجيج  مأأأة لمأأأجول الزةأأأهخخة فأأأي يأأأة العااتتأأأاج وتخأأأز  الثزدولأأأة عرأأأػ فأأأي نفق

 .  ال قبل لمجول حيهجت لن عجم الةخجيج يعػد إلى سبض مزارسة حقتا بالةذػيتج إذا وج

 سمصات تهديبية:   - ج

وتةثمأأأى هأأأحو  تزأأأارس الثز يأأأة العامأأأة سأأأمصاتتا الةهديبيأأأة بجأأأ  الأأأجول امعرأأأاق فأأأي هياأأأة اممأأأع الزةجأأأجةج
عمأأى تػصأأية مثمأأذ  ولأأة مأأا لو فذأأمتا مأأغ التياأأة  سأأاقالخأأمصات فأأي قخاراتتأأا الزةعمقأأة ب يقأأا  عرأأػية د

 .  مغاال

 سمصات رقا ية:   - د

الخةذاصأأاتتزا ةذأأادي واالجةزأأاعي ومثمأأذ الػصأأاية تدأأخ  الثز يأأة العامأأة عمأأى مبامأأخة الزثمأأذ االق
 مػضفي اممع الزةججة.مخوط خجمة  رع المػاة  الةي تججدوت وتخاقض لعزال الػ االت الزةحذذةج

 سمصات لةعجيل الزيتاق:   -ه

نافأأأأحا  الةعأأأأجيلزػافقأأأأة ثمتأأأأي لعرأأأأاةتاج ويذأأأأب  هأأأأحا تقأأأأخ الثز يأأأأة العامأأأأة تعأأأأجيل ميتأأأأاق اممأأأأع الزةجأأأأجة ب
اةزيغ فأي مثمأذ امعرأاق الأجمع الزةججة مخيصة لن يكأػن  يستأا بالةذجي  عميه مغ ثمتي لعراق هياة ام

لعرأاق اممأع الزةجأجة إلأى مأؤتزخ عأام  دعأػةالعامة باالمةخال مع مثمأذ اممأغ اممغج وتخةصيع الثز ية 
 .   في تعجيل ميتاق اممع الزةججة لمسطخ

 اخةذاص الثز ية العامة في الدؤون الخياسية:   - 2



حمأػل لمزدأكالت جار الةػصيات الةي تخأةتج  إيثأاد عج الثز ية العامة مةحذذة لمقيام بالجراسات وإصت
الخياسأيةج وتخأةصيع القيأام الزثأاالت  جولي فأيعيع الةعأاون الأالخأالم وتأج الخياسية الجوليأة والزجافطأة عمأى

 بزا يمي:  

 دراسة الزبادئ العامة لمةعاون في حفع الخمع واممغ الجولييغ ومساقدةتا:   -ل

الأأجولييغج وفأأي سأأبيل مأأة لمةعأأاون فأأي حفأأع الخأأمع واممأأغ تحأأةز الثز يأأة العامأأة بأأالسطخ فأأي الزبأأادئ العا
ومثمأأذ اممأأغ.  زأأا لن لمثز يأأة العامأأة ا الدأأهن إلأأى الأأجول امعرأأاق حا  تأأذلأأظ تخأأةصيع إصأأجار تػصأأياتت

واممأغ الأجولييغ  سأاق عمأى شمأض مثمأذ اممأغ لو مأغ ة لية مخأهلة ذات صأمة بجفأع الخأمع الج  في مساقد
تا  تأحا الحذأػص ر الثز يأة العامأة تػصأيات يخ عرػ فيتاج وتذجة دولة عرػ في اممع الزةججة لو لي

 .  غ ميتاق اممع الزةججةية عدخ مالزادة التانمع مخاعاة لحكام 

 حل الزسازعات الجولية:   -ب

الثز يأة العامأة إلأى  والجول  يخ امعراق فيتا تةبيأه لجاز ميتاق اممع الزةججة لمجول امعراق في التياة
تعأأخيس الخأأمع الأأجولي لمحصأأخج ل دولأأي لو قأأج يأأؤدي اسأأةزخارو إلأأى ى احةكأأالي نأأداع لو مػقأأم قأأج يأأؤدي إلأأ

 يكػن معخوضا فعال عمى مثمذ اممغ.   لعامة السطخ في لي نداع لو مػقم يخ لنه ليذ لمثز ية ا

لو الزسأأع الةأأي اتحأأاذ إجأأخاقات متأأل لعزأأال القزأأع  وإذا رلت الثز يأأة العامأأة لن نداعأأا دوليأأا مأأا يةصمأأض حمأأه
اممأأأغج ولأأأيذ لتأأأا  تأأأحا  السأأأداع إلأأأى مثمأأأذميتأأأا إحالأأأة هأأأحا ز مثمأأأذ اممأأأغ باتحاذهأأأاج ف نأأأه يثأأأض عيحأأأة

 لمجول امعراق. يخ ممدمة سػاق لزثمذ اممغ لو  الحذػص سػى إصجار تػصيات

 تدثيع الةعاون الجولي في الدؤون الخياسية:   - ج

الةعأأاون الأأجولي فأأي الالزمأأة مأأغ لجأأل تسزيأأة  ترأأصمع الثز يأأة العامأأة بأأ جخاق الجراسأأات وإصأأجار الةػصأأيات
    .سهيتجو خةزخ لمقانػن الجولي والعزل عمى الزيجان الخياسي وتدثيع الةقجم الز

لالسأأأةحجام خارات فأأأي مثأأأال العالقأأأات الجوليأأأة تجقيقأأأا لأأأحلظ فقأأأج لصأأأجرت الثز يأأأة العامأأأة العجيأأأج مأأأغ القأأأو 
ومسأأأع الةأأأجخل فأأأي الصبي يأأأة  ب عمأأأى مػاردهأأأا وثخواتتأأأاالخأأأمزي لمفرأأأاق الحأأأارجيج والخأأأيادة الجاةزأأأة لمدأأأعػ 

 الدؤون الجاخمية لمجول  ةكخيختا لزبادئ الةعاير الخمزي.  



وتصػيخهأاج وقأج  أان لتأا تزأة تأجويغ قػاعأج القأانػن الأجولي وقامت ب نداق لثسة القانػن الجولي وعتج إليتأا بز
اتفاقيأأة فييسأأا لقأأانػن الزعاهأأجات فأأي وليأأة مأأغ  يستأأا دور فاعأأل فأأي إ أأخام العجيأأج مأأغ الزعاهأأجات الثزاعيأأة الج

 ... الخ.   1982الزةججة لقانػن البجار في العام واتفاقية اممع  ١٩٦٩العام 

 تخػية اموضاع الجولية بذػرة سمزية:   - د

الةأأجا يخ مأأغ اجأأل  لعامأأة حأأ  إصأأجار الةػصأأيات التحأأاذمسجأأت الزأأادة الخابعأأة عدأأخ مأأغ الزيتأأاق الثز يأأة ا
متزأأا يكأأغ مسدأأؤوج ويقذأأج هيأأة العامأأة لو بالعالقأأات الػديأأة الةخأأػية الخأأمزية مي وضأأع يمجأأ  ضأأخرا بالخفا

الأجولبيغج وبالةأالي ال تةصمأض تأجخل هياأة امأخة إلأى اإلخأالل بالخأمع واممأغ  حلظ اموضاع الةي ال تؤدي مب
جأل الةخأػية الخأمزية لتأحو عمأى إصأجار الةػصأيات مأغ لاممع الزةججة  إذ لع يقةذخ عزل الثز ية العامأة 

 .اموضاع

 ٢٩( فأي ١٨١  عسأجما لصأجرت قخارهأا الزدأؤوم رقأعوقج اسةسجت الثز يأة العامأة إلأى الزأادة الخابعأة عدأخ 
( مأغ ١٤القأخار عبأارات الزأادة   الحي ترزغ خصة تقخيع فمخأصيغج وترأزغ هأحا ١٩٧تدخيغ التاني لمعام 

الخا   تثاوزت سمصاتتا الزسذػص عميتأا   ية العامة عسجما لصجرت القخارزق. وبجون مظج إن الثالزيتا
هج الجول وتيييخ وضعه الخياسي والقانػني ب نداق دولةأيغ حيأ (ج وذلظ من تقخيع إقميع إحجى١٤في الزادة  

 الػدية  يغ اممع((. ترخ   بالخفاهية العامة(( لو   بالعالقاتال يعج مغ قبيل اموضاع الةي 

 الػصاية:  الحاتي وامقاليع الزػضػعة تجت  اإلمخا  عمى مؤون امقاليع  يخ الزةزةعة بالجكع -ه

البجايأة لثسأة الزعمػمأات ى نطام حكع الزخةعزخات فهلفأت فأي تحةز الثز ية العامة في مزارسة الخقابة عم
تذأيية االسأةعزار وعتأجت إليتأا بزتزأة بعأج ذلأظ لثسأة عغ امقاليع  يأخ الزةزةعأة بأالجكع الأحاتيج ثأع للفأت 

تقخيأأخ الزذأأيخ...  زأأا عتأأج الزيتأأاق إلأأى الثز يأأة ة حأأ  زار وتزكأأيغ الدأأعػب مأأغ مزارسأأتذأأيية االسأأةع
( ١٦الػصاية في امقاليع الزػضػعة تجت الػصأاية وفقأا لمزأادة  ة بزتزة اإلمخا  عمى تصبي  نطام العام

 مغ الزيتاق.  

 القيػد الػاردة عمى االخةذاص العام لمثز ية العامة:   - 3



فأأي الزساقدأأة االخةذأأاص العأأام لمثز يأأة العامأأة  لورد ميتأأاق اممأأع الزةجأأجة نأأػعيغ مأأغ القيأأػد يجأأجان مأأغ
امعرأأاقج ومستأأأا مأأأا  االخةذأأاص الأأأجاخمي الزجفأأػ  لمأأأجولوإصأأجار الةػصأأأياتج مستأأا مأأأا يةعمأأ  بأأأاحةخام 

 ثمذ اعمغ.  يتج  إلى تهكيج دور م

الزةجأجة فأي تأع الةعأخض لتأا ضأزغ مبأادئ اممأع  القيػد الزةعمقة باالخةذاص الجاخمي لمأجول سأب  لن - ل
 (.   ٧/ ٢الزادة  

 القيج الحاص  جور مثمذ اممغ.   - ب

بذأجد نأخاع لو مػقأم غ اخةذاصاته الػاردة فأي الزيتأاق ومقةرى هحا القيج بهنه عسجما يزارس مثمذ امم
/  ١٢مثمأأذ اممأأغ ذلأأظ  م  فمأأيذ لمثز يأأة لن تقأأخر ليأأة تػصأأية بدأأهن هأأحا السأأداع إال إذا شمأأض مستأأا مأأاج
 تذجر تػصية بدهنه.  ة لن تساقر. هحا الزػضػع دون لن (ج وعميه حيثػز لمثز ية العام١

مثمأذ اممأغج قأة ي إخصأار الثز يأة العامأة بزػافوقج لناط ميتاق اممع الزةججة بأامميغ العأام دورا يةزتأل فأ
الأأجولييغ الةأأي يسطخهأأا مثمأأذ خأأاةل الزةذأأمة بجفأأع الخأأمع واممأأغ فأأي  أأل دورة مأأغ دورات انعقادهأأا بكأأل الز

الثز يأأة العامأأة مسعقأأجة بفأأخا  مثمأأذ  تكأأغمعرأأاق فأأي اممأأع الزةجأأجة إذا لأأع اممأأغج و أأحلظ يحصأأخ الأأجول ا
 .مستاتمظ الزخاةل وذلظ بزثخد انةتاةه اممغ مغ نطخ 

فأأي مثأال الخأأمع الثز يأة العامأأة فأي اتحأأاذ تػصأيات يخأةحمز مأغ هأأحو الزأادةج لن هأأحا القيأج يزأأذ سأمصة 
لأأيذ لمثز يأأة العامأأة اممأأغ مخأأهلة مأأاج ف نأأه واممأأغ الأأجولييغ فأأي حالأأة واحأأجة وهأأي عسأأجما يسطأأخ مثمأأذ 

وهأأحا يعسأي لن هأأحا القيأأج ال يأأؤدي يسةتأأي مثمأأذ اممأأغ مأغ السطأأخ فيتأأا السطأخ فأأي هأأحو الزخأأهلة إال بعأج لن 
لمزخأأاةل الةأأي يسةتأأي مثمأأذ اممأأغ مأأغ بجتتأأا االخةذأأاص العأأام لمثز يأأة بالسخأأبة إشالقأأا إلأأى الزخأأاس ب

ص الزيتأأاق  زأأا إن مخأأالة مأأا إذا  انأأت تعةبأأخ بزػجأأض نذأأػ القأأخار الأأحي تػصأأل إليأأه بذأأجدها.  متزأأا  أأان
و انت لتا في الػقت ذاته مطاهخ لخأخى  يأخ الزجافطأة عمأى الخأالم واممأغ خةذاص مثمذ اممغ مغ ا

ن عخضأتا عمأى مثمأذ اممأغ ال يزسأع القةذأادية واالجةزاعيأةج فأ الثػانأض لو الزدأكالت االجولييغج متأل  
 الثز ية العامة مغ بجث لوجتتا امخخى وإصجار تػصيات بدهنتا.  

 التصويت في الجمعية العامة  خامسًا/ 



  إذ الثز يأة العامأة جة  يأان لحكأام قػاعأج الةذأػيت فأيورد في الزادة التامسة عدأخة مأغ ميتأاق اممأع الزةجأ
صػت واحج في الثز يأة العامأة((.  يكػن لكل عرػ في اممع الزةججة تسز الفقخة امولى مستا عمى لن  

الثز ية العامأة يقأػم عمأى لسأاس الزخأاواة فأي في اممخ الحي يخةفاد مسه صخاحة عمى لن نطام الةذػيت 
لو قػتتا االقةذادية لو العخأكخية  السطخ عغ حثع هحو الجولة يغ جزيع الجول امعراق ج بذخ   الخيادة

 لو لي اعةبار آخخ.  

 ( مغ الزيتاق  يغ شاةفةيغ مغ الزخاةل هزا:  ١٨وتزيد الفقختان التانية والتالتة مغ الزادة  

 ل( الزخاةل الزتزة وتذجر قخارات الثز ية العامة بدهنتا به مبية ثمتي امعراق الجاضخيغ  

 الزدخ يغ في الةذػيت  

 ( عمى سبيل الزتال ال الجذخ بعرا مغ الزخاةل الزتزة وتدزل:  ٢/ ١٨الزادة   وقج  يست

 . الةػصيات الحاصة بجفع الخمع واممغ الجولييغ.  1

 . انةحاب لعراق مثمذ اممغ  يخ الجاةزيغ.  2

 . انةحاب لعراق الزثمذ االقةذادي واالجةزاعي.3

 انةحاب لعراق مثمذ الػصاية.  -4

 لجول امعراق.  إيقا  عرػية ا -5

 الزخاةل الحاصة بالزيدانية.   -6

 .  عراق مخاةل متزةامة به مبية امالزخاةل الةي تعةبخها الثز ية الع -7

 (   ١٨الزخاةل  يخ الزتزة الةي ورد ذ خها في الفقخة التالتة مغ الزادة   -ب 

 -الزخاةل امخخى -

فيتأأا القأأخارات بقأأخار مأأغ الثز يأأة العامأأة تةحأأح  وتدأأزل  افأأة الزخأأاةل الةأأي ال تعأأج متزأأة بجكأأع الزيتأأاق لو
امصأل فأأي قأأخارات الثز يأأة ذأأػيت ويخأأةحمز مأغ هأأحو امحكأأام لن به مبيأة الجاضأأخيغ الزدأأةخ يغ فأي الة

امأأةخاط ل مبيأأة التمتأأيغج لو تقأأخر الثز يأأة الزصمقأأةج مأأا لأأع يأأسز الزيتأأاق عمأأى العامأأة لن تذأأجر بام مبيأأة 



لمجاضأأأخيغ الزدأأأةخ يغ فأأأي الةذأأأػيتج وبأأأحلظ فأأأ ن  بقأأأخار تذأأأجرو بام مبيأأأة الزصمقأأأة العامأأأة ذلأأأظ  سفخأأأتا ج
الةأأأأي تجرأأأأخ وال تدأأأأارل فأأأأي الةذأأأأػيتج لي تزةسأأأأع عأأأأغ ليأأأأاةبيغ لو لصأأأأػات الأأأأجول امعرأأأأاق لصأأأأػات ا
 .  ف نتا ال تجخل في حخاب امصػات -سمبا لو إيثابا  -عغ إرادتتا  اإلفذاح

الخأسةيغ الخأابقةيغ لزجة تخاوى لو تديج عمأى امأةخال  كزا لن الجولة الةي ال تخجد امةخاكاتتا الزالية لمزسطزة
  .لجازت لتا هحو امخيخة ذلظػيت في الثز ية العامةج إال إذا لو زاةجا عستا تجخم مغ حقتا في الةذ

مأأغ يكأأػن جأأ  فأأي االمأأةخال فأأي الةذأأػيتج حةأأى يرأأا إلأأى لن الأأجول امعرأأاق تزةمأأظ الوتثأأجر اإلمأأارة ل
نذأت عميأه الزأادة مأا  ثز يأة العامأةج وذلأظ عمأى خأال مستا شخفا فأي نأداع يثأخي الةذأػيت بدأهنه فأي ال

 ( الزبيسة محكام الةذػيت في مثمذ اممغ.  ٣/ ٣٧ 

عأيغ بثزأان ولر  امصػات الزعارضةج يؤجل الةذػيت مأجة إذا تخاوت امصػات الزؤيجة لزدخوع قخار ما مع
عمأى اقةأخاح تعأجيل مدأخوع . ويثأخى الةذأػيت ػات اعةبخ مدأخوع القأخار مخفػضأاساعةج ف ذا تخاوت امص

 نفخه. قخار معخوض عمى الثز ية العامة قبل الةذػيت عمى القخار































 ً االجتماعوالمجلس االقتصادي 

التعاون الدولً فً المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة واالنسانٌة فً افشاء  ألهمٌةنظرا 

السالم وتحقٌق مقتضٌات االمن وتحقٌق االستقرار والرفاهٌة وتعزٌز احترام حقوق االنسان بٌن 

الشعوب وحرٌاته االساسٌة فقد تم تكوٌن جهاز اخر فً منظمة االمم المتحدة ٌتولى تحقٌق جمٌع 

 المٌادٌن تلك

سنوات حٌث ٌتم تجدٌد انتخاب ثلث  5عضوا تنتخبه الجمعٌة لمدة  35ٌتألف المجلس من 

 عضو منهم كل عام. 81االعضاء اي 

تمثٌل المناطق الجغرافٌة فً المجلس وان لم ٌنص جرت العادة على االخذ بنظر االعتبار 

مقعد المرٌكا الالتٌنٌة,  88ٌا, مقعد الفرٌق 81مقاعد السٌا ,  81المٌثاق على ذلك, فقد اعطٌت 

 مقاعد الوربا الشرقٌة. 6مقعد الوربا الغربٌة,  85

 ٌقوم المجلس بانتخاب الرئٌس ونوابه الثالثة فً االجتماع االول من كل عام.

ٌنعقد المجلس مرتٌن اعتٌادٌتٌن فً السنة وله ان ٌعقد اجتماع طارئ اذا ما طلب اكثرٌة 

 ٌة او مجلس االمن او بناءا على طلب من مجلس الوصاٌة.االعضاء ذلك او اوصت الجمع

 تتخذ القرارات باكثرٌة االعضاء الحاضرٌن المشاركٌن فً التصوٌت.

للمجلس ان ٌنشئ ما ٌراه ضرورٌا من اللجان للشؤون االقتصادٌة واالجتماعٌة الخاصة بتعزٌز 

 حقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة.

 اهم اللجان هً

فنٌة المتخصصة: وهً لجان انشأت بهدف دراسة موضوعات معٌنة وتقدم نتائج اللجان ال -اوال

 دراستها وتوصٌتها الى المجلس 

اللجان االقتصادٌة االقلٌمٌة: وهً لجان تعنى بالمشكالت االقتصادٌة لمناطق جغرافٌة  -ثانٌا

 مثل اللجنة االقتصادٌة الوروبا , اللجنة االقتصادٌة السٌا, وهكذا.معٌنة 

الجدٌر بالذكر ان للمجلس اجهزة تابعة له وتكون جزء من نشاطاته وان كانت قد شكلت ومن 

من الجمعٌة ومنها برنامج االمم المتحدة للتنمٌة وبرنامج الغذاء العالمً ومكتب المندوب السامً 

 لالم المتحدة لالجئٌن وغٌرها.

 اختصاصات وصالحٌات المجلس:

جتماعً جمٌع جوانب النشاط الدولً تقرٌبا عدا تشمل اختصاصات المجلس االقتصادي واال

 االختصاصات الداخلة فً المجاالت السٌاسٌة.

 اهداف المجلس:

 فصلت المادة الخامسة والخمسون من مٌثاق االمم المتحدة تلك االهداف على النحو التالً:



 لالفرادالعمل على تحقٌق المستوٌات الالئقة من المعٌشة وتوفٌر االستخدام االمثل  -اوال

العمل على تٌسٌر الحلول للمشكالت الدولٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والصحٌة وتعزٌز  -ثانٌا

 التعاون الدولً فً امور الثقافة والتعلٌم

 العمل على اشاعة حقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة  -ثالثا

 

 مهام المجلس:

الجتماعٌة والثقافٌة والصحٌة اعداد الدراسات والتقارٌر فً المسائل االقتصادٌة وا -أوال

 وٌوجهها الى االمانة العامة لالمم المتحدة

تقدٌم التوصٌات فً الشؤون الداخلة فً اختصاصه بما فً ذلك االمور التً تخص احترام  -ثانٌا

 حقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة 

اختصاصه  اعداد مشروعات اتفاقٌات الغرض منها تدعٌم التعاون الدولً فً مجاالت -ثالثا

وعرضها على الجمعٌة القرارها ودعوة الدول االعضاء لالنضمام الٌها وهو ما فعله المجلس 

بالنسبة لالتفاقٌة الخاصة بمنع جرائم ابادة الجنس البشري ومعاقبة مرتكبٌها واالتفاقٌة الخاصة 

 بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة 

 لمسائل التً تدخل ضمن اختصاصه الدعوة الى عقد المؤتمرات الدولٌة لدراسة ا -رابعا

ٌعمل المجلس على التعاون والتنسٌق مع الوكاالت المتخصصة وبٌن تلك الوكاالت مع  -خامسا

 بعضها البعض وٌتشاور معهم وٌقوم بتقدٌم التوصٌات الٌها والى الجمعٌة العامة.



 مجلس الوصاٌة

الت االستعمارٌة منذ بداٌة القرن الماضً  كاولى التنظٌم الدولً قسطا من اهتمامه لمواجهة المش

 فانشأ نظام االنتداب فً عهد عصبة االمم المتحدة واستحدث نظام الوصاٌة فً ظل االمم المتحدة

الذاتً ونظام الوصاٌة لقد عالج مٌثاق االمم المتحدة مشكالت االقالٌم غٌر المتمتعة بالحكم 

 ومجلس الوصاٌة فً ثالث من فصوله وهً الحادي عشر والثانً عشر والثالث عشر

 اهداف مجلس الوصاٌة

 توطٌد السلم واالمن الدولً -اوال

العمل على ترقٌة االهالً المشمولة بالوصاٌة فً امور السٌاسة واالجتماع واالقتصاد  -ثانٌا

 كم الذاتً واالستقالل والتعلٌم واطراد نفسها نحو الح

تشجٌع احترام حقوق االنسان وحرٌاته للجمٌع دون تمٌٌز بسبب الجنس او اللغة او الدٌن  -ثالثا

 او القومٌة او المذهب اوبٌن الرجال والنساء

ضمان المساواة فً المعاملة فً االمور االجتماعٌة واالقتصادٌة والتجارٌة لجمٌع اعضاء  -رابعا

 اٌتها االمم المتحدة ورع

 

 الفئات المشمولة بنظام الوصاٌة:

 من المٌثاق الفئات المشمولة بهذا النظام باالتً: 77حددت المادة 

االقالٌم الواقعة تحت االنتداب ابان صدور مٌثاق االمم المتحدة وكانت فً حٌنها)توجو  -اوال

 والكامٌرون تنجانٌقا وشرق االردن وفلسطٌن

 الدول االعضاء نتٌجة الحرب العالمٌة الثانٌة  االقالٌم التً تقتطع من -ثانٌا

 االقالٌم التً تضعها تحت الوصاٌة دول مسؤولة عن ادارتها بمحض اختٌارها  -ثالثا

 تشكٌل مجلس الوصاٌة

 ٌتكون مجلس الوصاٌة من الدول االعضاء فً داخل المنظمة وهم على صنفٌن

الذٌن ٌتولون ادارة اقالٌم مشمولة اعضاء ٌعٌنون بالوصف وهم اعضاء االمم المتحدة  -اوال

 بالوصاٌة واعضاء مجلس االمن من ذوي المقاعد الدائمة

سنوات  3عدد اخر من االعضاء تتولى الجمعٌة العامة انتخابهم من بٌن اعضاءها لمدة  -ثانٌا

 بحٌث ٌكون عددهم مساوي لالعضاء المعٌنٌن بالوصف فً الطائفة االولى

 التصوٌت



 ثرٌة االعضاء الحاضرٌن المشاركٌن فً التصوٌتتتخذ القرارات باك

 اختصاصات المجلس

 النظر فً التقارٌر التً ترفعها السلطة القائمة باالدارة -اوال

 تلقً العرائض وفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة باالدارة -ثانٌا

 اتخاذ ما ٌلزم من التدابٌر وفقا للشروط التً تضمنها نظام الوصاٌة -ثالثا

 تنظٌم الزٌارات المٌدانٌة الدورٌة لالقالٌم المشمولة بالوصاٌة -ارابع



 االمانة العامة

نص مٌثاق االمم المتحدة على انشاء امانة عامة لالمم المتحدة باعتبارها جهازا رئٌسٌا للمنظمة 

 باالضافة الى االجهزة االخرى 

ٌرأس االمانة العامة شخصا ٌسمى االمٌن العام, والى جانب االمٌن العام هناك مكاتب وادارات 

 مختلفة تساعد االمٌن العام على انجاز مهامه بالصورة المطلوبة وهً 

مكاتب االمٌن العام : وتضم المكتب التنفٌذي لالمٌن العام ومكاتب االمناء المساعدٌن ومكتب 

 دمٌن ومكتب الشؤون القانونٌة ومكتب مكافحة االرهابالمراقب ومكتب المستخ

االدارات : وتشمل ادارة الشؤون السٌاسٌة ومجلس االمن وادارة الشؤون االقتصادٌة  -ثانٌا

 واالجتماعٌة وادارة شؤون الوصاٌة وادارة المساعدات الفنٌة وادارة االعالم وادارة المؤتمرات

 المتحدة فً جنٌف مكتب شؤون المقر االوربً لالمم -ثالثا

 المكاتب االقلٌمٌة -رابعا

 

 االمٌن العام

هو الموظف االداري االكبر فً منظمة االمم المتحدة وٌتم تعٌٌنه بقرار من الجمعٌة العامة 

بتوصٌة من مجلس االمن حٌث ٌجتمع المجلس بجلسة خاصة الختٌار شخص من بٌن عدة 

م االعضاء الدائمٌٌن فً المجلس ثم ٌحول مرشحٌن وٌصوت علٌه باغلبٌة تسعة اعضاء من بٌنه

قراره الى الجمعٌة التً تجتمع بدورها وتصوت علٌه باغلبٌة االعضاء الحاضرٌن المشاركٌن 

 فً التصوٌت.

 

 اختصاصات االمٌن العام

 

ٌجمع االمٌن العام اختصاصٌن احدهما وظٌفً واالخر سٌاسً باعتباره ارفع شخصٌة دبلوماسٌة 

 دولٌة 

 ولى اعداد مشروع مٌزانٌة المنظمةهو الذي ٌت

 هو الذي ٌخطر االعضاء بمواعٌد انعقاد الجمعٌة العادٌة منها واالستثنائٌة

 هو الذي ٌعد مشروع جدول اعمال الجمعٌة

 هو الذي ٌتلقى طلبات االنضمام الى منظمة االمم المتحدة

 هو الذي ٌتابع سٌر اعمال اللجان والهٌئات وحسن ادائها



ى اعداد التقارٌر السنوٌة عن نشاط المنظمة والهٌئات واللجان التابعة لها وٌقدمها هو الذي ٌتول

 الى الجمعٌة العامة

 هو الذي ٌتلقى البٌانات واالحصاءات والتقارٌر الخاصة باالقالٌم غٌر المتمتعة بالحكم الذاتً 

 العامة هو الذي ٌتولى تسجٌل المعاهدات التً تعقد بٌن اعضاء المنظمة  لدى االمانة

ٌشترك فً اجتماعات الجمعٌة العامة ومجلس االمن والمجلس االقتصادي واالجتماعً ومجلس 

 الوصاٌة

 

اضافة لتلك الوظائف االدارٌة فان االمٌن العام له وظٌفة سٌاسٌة اٌضا بعضها ٌتوالها بموجب 

لمجتمع المٌثاق وبعضها ٌمارسها نظرا لما ٌتمتع به من خصائص قٌادٌة وصفات شخصٌة فً ا

 الدولً واهمها

مالحظته لواقع العالقات الدولٌة بٌن الدول وتنبٌه مجلس االمن الى اي مسألة ٌرى انها قد تهدد 

 السلم واالمن الدولٌٌن

 وهو ٌقترح ما ٌراه ضرورٌا من المسائل السٌاسٌة على جدول الجمعٌة العامة وفق تقدٌره

الستكمال المعلومات التً ٌتوجب علٌه تقدٌمها الى وٌتولى فً بعض االحٌان القٌام بتحقٌقات 

 مجلس األمن

اضافة لذلك فان منصبه الدبلوماسً والسٌاسً الرفٌع ٌحتم علٌه القٌام بالمبادرات الالزمة 

لحلحلة بعض المشاكل المهمة الدولٌة وٌقوم بمهام الوساطة والمساعً الحمٌدة لتسوٌة النزاعات 

 الدولٌة

 

 امةموظفوا االمانة الع

ٌتولى االمٌن العام ادارة االمانة العامة لالمم المتحدة وٌساعده فً ذلك مجموعة غٌر قلٌلة من 

الموظفٌن والمستخدمٌن ٌعملون فً داخل مقر االمانة العامة او على شكل مبعوثون دولٌون الى 

ن الجمعٌة دول العالم المختلفة , واالمٌن العام هو من ٌتولى تعٌٌن هؤالء بمفرده او بمعونة م

 العامة

وقد أجمل المٌثاق شروطا معٌنة مطلوبة لتعٌٌن الموظف الدولً واهم هذه الشروط هً شرطٌن 

 أساسٌٌن 

 اولهما توافر مستوى عالً من الكفاٌة والقدرة والنزاهة

 ثانٌهما مراعاة التوزٌع الجغرافً العادل قد االمكان
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