
ة    الخامسة المحاضر

 مبادئ وأهداف منظمة األمم المتحدة

 المتحدة االمم منظمة اهداف :اوال

  المتحدة االمم منظمة مبادئ :ثانيا

 

 أوال : أهداف األمم المتحدة ومقاصدها ووظائفها : 

 حددت المادة األولى من الميثاق أهداف األمم المتحدة ومقاصدها على النحو التالي : 

حفظ السلم واألمن الدوليين :  -1  

ويأتي هذا الهدف على رأس جدول أعمال المنظمة ويتمحور حوله نشاطها كله. ولم يكن ذلك غريبا 

بالنظر إلى الظروف والمالبسات التي أحاطت بنشأة األمم المتحدة، حيث كانت المعارك الطاحنة في الحرب 

الذي تحدثه الحرب يبدو واضحا للعيان في كل مكان. ولذلك  العالمية الثانية ما تزال دائرة وكان التخريب

تركزت أنظار الجميع وجهودهم على قضية السالم واألمن وكيف يمكن الحيلولة دون اندالع مثل هذه 

الحرب المدمرة والبشعة مستقبال. ومن الجدير بالذكر أن الفقرة األولى من المادة األولى للميثاق والتي 

ف أوضحت أن قيام األمم المتحدة بمهامها المتعلقة بحفظ السلم واألمن الدوليين يقتضي تحدثت عن هذا الهد

منها "اتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تهدد السلم وإزالتها". ومعنى ذلك أنه يتعين على 

ل يتعين عليها أن تقوم المنظمة إال تنتظر اندالع المنازعات أو تحولها إلى صراعات مسلحة لكي تتدخل، ب

باتخاذ إجراءات وقائية الزالة األسباب التي تؤدي إلى التوتر أو االحتكاك الدولي. فإذا ما اندلعت المنازعات 

تعين على األمم المتحدة أن تحاول إيجاد حلول لها بالطرق و الوسائل السلمية. ومن الجدير بالذكر أن نص 

لعدل والقانون الدولي "باعتبارها تشكل أسس التسوية التي يتعين أن هذه الفقرة نفسها أشار إلى "مبادئ ا

تسعى إليها األمم المتحدة وهو ما يعني ضمنا أنه يتعين على األمم المتحدة أال تبارك أي تسويات أو حلول 

لألزمات وفقا لمنطق أو مقتضيات موازين القوة إذا كان من شأن هذه الموازين أن تفضي إلى تسويات ال 
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فق مع موازين العدالة أو قواعد القانون الدولي. وأخيرا نفقد نصت الفقرة ننفسها على صالحية األمم تت

المتحدة في "قمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه االحتالل بالقوة". أي أن األمم المتحدة يتعين عليها أن 

ابير : سياسية أم اقتصادية أم عسكرية. تتدخل التخاذ كافة التدابير الفعالة لقمع العدوان أيا كانت هذه التد

وسنشير الحقا إلى الوسائل واآلليات التي نص عليها الميثاق لتمكين األمم المتحدة من تحقيق أهدافها الخاصة 

بحفظ السلم واألمن الدوليين. لكن ما نود أن نركز عليه هنا هو أن الفقرة األولى من المادة األولى من 

ثالثة أنواع من التدابير التي يتعين على األمم المتحدة اتخاذها لحفظ السلم واألمن  الميثاق تشير بوضوح إلى

الدوليين : تدابير وقائية الزالة أسباب التوتر والحيلولة دون اندالع المنازعات أصال، وتدابير لمساعدة 

ابير قمعية لمواجهة أطراف النزاع على التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع وفقا لمبادئ العدل والقانون، وتد

 حاالت العدوان أن تهديد السلم أو اإلخالل به.

إنماء العالقات الودية بين األمم :  -2  

حددت الفقرة الثانية من المادة األولى الهدف الثاني من األهداف التي تعين أن تعمل األمم المتحدة 

" إلنماء العالقات الودية بين األمم على تحقيقها حين نصت على صالحيتها في اتخاذ كل التدابير الالزمة 

على أساس المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وفي مقدمتها حق تقرير المصير. وكذلك 

التدابير األخرى المالئمة لتعزيز السلم العام ". وتنبع أهمية هذه الفقرة تحديدا من كونها تتحدث عن "حق 

ط باعتباره مبدأ من المبادئ التي يتعين أن توجه عمل األمم المتحدة الشعوب في تقرير مصيرها " ليس فق

)وإال لكان مكانه الطبيعي المادة الثانية من الميثاق وليس المادة األولى(، ولكن أيضا وعلى وجه الخصوص 

عوب باعتباره أحد مقاصد األمم المتحدة وأهدافها األساسية. ورغم أن الميثاق لم يوضح ما المقصود بحق الش

في تقرير مصيرها أو يحدد الدور الذي يتعين أن تضطلع به األمم المتحدة لتمكين الشعوب من ممارسة هذا 

الحق، ورغم وجود خالفات في مؤتمر سان فرانسيسكو حول مفهوم هذا الحنق ونطاقه، فإن مجرد النص 

، كما كانت له آثار هائلة على عليه في هذه المادة تحديدا كان يعد نصرا كبيرا للقوى المناهضة لالستعمار

 توجيه نشاط األمم المتحدة في مجال مكافحة االستعمار.

تحقيق التعاون الدولي في الميادين األخرى :  -3  

أما الهدف الثالث من أهداف األمم المتحدة فهو، وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة األولى : 

ئل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية "تحقيق التعاون الدولي في حل المسا

وفي تعزيز احترام حقوق اإلنسان الحريات األساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك بشكل مطلق وبال أي 
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نوع من التمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ودون أي تفرقة بين الرجال والنساء". وقد أكد هذا النص 

طبيعة األمم المتحدة كمنظمة عامة وليست منظمة سياسية أو أمنية متخصصة. إذ أن قضية العالقة بين ما 

اجتماعي في أنشطة األمم المتحدة الرامية إلى تحقيق السلم الدولي قد  –أمني واقتصادي  –هو سياسي 

زة وفروع منظمة األمم حظيت بمناقشات واسعة النطاق سواء في مؤتمر سان فرانسيسكو أو في مختلف أجه

المتحدة بعد دخولها حيز التنفيذ. غير أن ما يهمنا أن نؤكده هنا هو أن هذه الفقرة تضفي على األمم المتحدة 

صالحيات مؤكدة في ميادين النشاط االقتصادي واالجتماعي والثقافي وغيره، وعلى الرغم من أن مفهوم 

ه بالضرورة منح األمم المتحدة سلطة اتخاذ تدابير معينة "تحقيق التعاون" هو مفهوم فضفاض ال يترتب علي

ومحددة في هذا المجال. أيضا كان من الالفت للنظر أن يتحدث الميثاق في هذه الفقرة عن حقوق اإلنسان 

 باعتبار أن تأكيد احترامها والتشجيع عليها يعدان هدفا رئيسيا من أهداف األمم المتحدة.

توجيهها لخدمة أهداف المنظمة : تنسيق األنشطة الدولية و -4  

نصت الفقرة الرابعة من المادة األولى المحددة لمقاصد منظمة األمم المتحدة وأهدافها على أن من 

بين هذه األهداف جعل هذه المنظمة مرجعا لتنسيق أعمال األمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات 

و خاتمة لألهداف السابقة والخاصة بحفظ السلم وتنمية المشتركة". وتبدو هذه الفقرة وكأنها مجرد خالصة أ

العالقات الودية بين األمم وتحقيق التعاون الدولي في الميادين االقتصادية واالجتماعية. ولكن دالالتها تتعدى 

ذلك في الواقع. فهذه الفقرة تعبر عن طموح له صيغة تعبوية ربما تعكس حالة الحماس الذي كان موجودا 

األمم المتحدة. وقد تركزت اآلمال في ذلك الوقت على أن تتحول األمم المتحدة إلى فاعل دولي  عند إنشاء

حقيقي يوجه نشاط وجهود كافة األمم ويصبح بمثابة "الفلتر" أو "المرشح" الذي ينقي هذه األنشطة من أي 

لة عملية. وربما كان شوائب قد تعكر صفو العالقات بين الدول. لكنها في تقديرنا ال تخلو أيضا من دال

المقصود بهذه الفقرة أن تعمل األمم المتحدة على أن تتحول تدريجيا من مجرد منظمة دولية عامة إلى نواة 

للتنظيم العالمي الشامل من خالل إقامة شبكة كثيفة من التفاعالت مع كل المنظمات الدولية األخرى اإلقليمية 

وغير الحكومية. وقد احتوى الميثاق بالفعل على النصوص التي والعالمية، العامة والمتخصصة، الحكومية 

 تمكن األمم المتحدة من أن تتحول إلى نواة لمنظومة عالمية تعكس اإلطار المؤسسي للنظام الدولي كله.

 ثانيا : مبادئ األمم المتحدة 

عضاء واألمم حددت المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة المبادئ التي تلزم كال من الدول األ

 المتحدة نفسها بالسير على هداها وهي : 
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مبدأ المساواة السيادية بين الدول األعضاء :  -1  

فقد نصت الفقرة األولى من المادة الثانية من الميثاق على "قيام األمم المتحدة على مبدأ المساواة في 

قواعد األساسية التي تضمنها الميثاق السيادة بين جميع أعضائها. والمقصود بالمساواة هنا هو المساواة ال

وفي مقدمتها قاعدة المساواة في التصويت، فلكل دول صوت واحد في كافة فروع الهيئة وأجهزتها السيادية. 

لكن تعين على الميثاق في الوقت نفسه أن يوائم بين ما تفرضه اعتبارات السيادة من ضرورة المساواة بين 

تفرضه االعتبارات الواقعية من ضرورة التمييز بين الدول وفقا لقدراتها الدول كبيرها وصغيرها وبين ما 

المتباينة حفاظا على فاعلية المنظمة وخصوصا في المسائل التي يتعين أن تقوم فيها األمم المتحدة باتخاذ 

سلم إجراءات أو ترتيبات عملية أو قرارات حاسمة وواجبة التنفيذ مثل المسائل المتعلقة بالحفاظ على ال

واألمن الدوليين. ولذلك لم يتردد الميثاق في منح الدول الكبرى مزايا خاصة حين أعطى كال منها الحق في 

مقعد دائم في مجلس األمن، وحق الفيتو أو االعتراض الذي يمكنها عمال من الحيلولة دون صدور أي 

 قرارات تتعلق بمسائل موضوعية إذا كانت ال ترغب في صدورها.

ذا التمييز موجة من االحتجاج االستياء من جانب الدول األخرى في مؤتمر سان وقد أثار ه

 فرانسيسكو.

تنفيذ االلتزامات بحسن نية :  -2  

قررت الفقرة الثانية من المادة الثانية من الميثاق أنه "لكي يكفل أعضاء األمم المتحدة ألنفسهم جميع 

ون بتنفيذ االلتزامات التي أخذوها على أنفسهم بمقتضى الحقوق والمزايا المترتبة نعلى صفة العضوية يقوم

الميثاق بحسن نية". ويالحظ هنا أن الميثاق ربط بين التمتع بمزايا العضوية في األمم المتحدة وبين تنفيذ 

االلتزامات بحسن نية. وهناك من الفقهاء من يرى أن النص على حسن نية هنا ال معنى له ألنه ليس من 

االلتزامات في ظل تواف سوء النية. ولم يرد هذا المفهوم في مقترحات دامبرتون أوكس، المتصور تنفيذ 

ولكنه أضيف في سان فرانسيسكو بناء على اقتراح مندوب كولومبيا على اعتبار أن مبدأ حسن النية هو من 

وما لم يقم  المبادئ األساسية للقانون الدولي العام وهو مبدأ الزم لضمان استمرار المنظمات الدولية.

األعضاء بتنفيذ االلتزامات التي ارتضوا التقيد بها منذ لحظة تصديقهم على الميثاق بحسن نية فإن التنظيم 

الدولي يعجز عن القيام بوظائفه على النحو األكمل. ويقصد بااللتزامات هنا كل أنواع االلتزامات 

الوفاء بالحصص المالية المقررة أو تقديم المنصوص عليها في الميثاق سواء أكانت التزامات مادي، مثل 

 التسهيالت المطلوبة لتمكين المنظمة من معاقبة المعتدي....الخ، أو التزامات أخالقية أو معنوية.
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حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية :  -3  

فرضت الفقرة الثالثة من المادة الثانية على الدول األعضاء في األمم المتحدة "أن ينهوا منازعاتهم 

بالطرق السلمية على نحو ال يجعل السلم واألمن والعدل الدولي عرضة للخطر" ويالحظ أن الميثاق هنا قد 

ة، لكي تكون مقبولة من وجهة ربط بين التسوية السلمية وبين العدل الدولي بما يوحي بأن أي تسوية سلمي

من الميثاق هذه الطرق السلمية على النحو  33نظر الميثاق، فإنه يتعين أن تكون عادلة. وقد أوضحت المادة 

 التالي : 

" التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكاالت 

لوسائل السلمية التي يقع عليها اختيار الدول المتنازعة ". ومعنى ذلك أن والتنظيمات اإلقليمية أو غيرها من ا

الميثاق لم يورد هذه الطرق على سبيل الحصر ونلكن على سبيل المثال. وترك حرية االختيار أساسا للدول 

 المتنازعة.

تحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العالقات الدولية :  -4  

متحدة بموجب أحكام الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق بأن يمتنعوا في يلتزم أعضاء األمم ال

عالقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعال ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي 

ذا التحريم ثالث ألية دولة أو على وجه آخر ال يتفق ومقاصد "األمم المتحدة". وقد استثنى الميثاق من ه

 حاالت يجوز فيها استخدام القوة شرعا وهي :

في إطار الترتيبات المتعلقة باألمن الجماعي :  -أ  

إذ يستطيع مجلس األمن إذا ما حدث تهديد للسلم أو خرق له أو وقع عدوان، اتخاذ كافة التدابير 

)الفصل السابع من الميثاق وخاصة  الكفيلة بمواجهة مثل هذه المواقف بما فيها استخدام القوة العسكرية

(. وال يعد استخدام القوة في هذه الحالة عمال من األعمال المتعلقة بنظام األمن الجماعي 42,41,39المواد 

إال إذا تم تحت سلطة وإشراف مجلس األمن وبمساعدة لجنة أركان الحرب، كما سنشير إلى ذلك بشكل أكثر 

الجدير بالذكر أن ميثاق األمم المتحدة لم يعرف العدوان أو يحدد الحاالت  (. ومن46تفصيال فيما بعد )المادة 

 التي يمكن أن تشكل تهديدا للسلم أو خرقا له وترك ذلك لتقدير مجلس األمن نفسه. 

في حالة الدفاع عن النفس :  -ب  
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تعرضهم صرح الميثاق ألعضاء األمم المتحدة باستخدام القوة للدفاع الشرعي عن النفس، في حالة 

للعدوان المسلح، فرادى أو جماعات )أي عن طريق االتفاقات الجماعية أو المنظمات اإلقليمية(. لكنه اعتبر 

الدفاع الشرعي عن النفس عمال استثنائيا، أي يجوز فقط عندما تكون آليات األمن الجماعي المنصوص 

ألسباب، "إلى أن يتخذ مجلس األمن عليها في الميثاق معطلة أو غير جاهزة للعمل الفوري ألي سبب من ا

التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن الدوليين". كما اشترط الميثاق أن تقوم الدول األعضاء المعنية" بإبالغ 

مجلس األمن فورا بالتدابير التي اتخذت أعماال لحق الدفاع عن النفس مؤكدا أن مثل هذه التدابير لن تؤثر 

مقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام الميثاق، من حق في أن يتخذ في بأي حال على ما للمجلس، ب

أي وقت يشاء ما يرى ضرورة التخاذه من أعمال لحفظ السلم واألمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه )المادة 

51.)  

ضد الدول األعداء في الحرب العالمية الثانية :  -ج  

قوة أو القيام بأي عمل ضد أي دولة "كانت في الحرب العالمية أجاز ميثاق األمم المتحدة استخدام ال

الثانية معادية إلحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق" بشرط أن يكون هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة 

(.107لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل" )المادة   

تتخذه من أعمال :  معاونة األمم المتحدة فيما -5  

طالبت الفقرة الخامسة من المادة الثانية من الميثاق جميع الدول األعضاء بتقديم "كل ما في وسعها 

من عون إلى "األمم المتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق"، وأيضا "باالمتناع عن مساعدة أي دولة 

ع". أي أن هذه الفقرة تتضمن نوعين من االلتزامات تتخذ" األمم المتحدة " إزاءها أي عمل من أعمال الرد

األول : إيجابي، بتقديم العون عن طريق المساعدة في توفير اإلمكانات والموارد الالزمة ووضعها تحت 

تصرف األمم المتحدة، ألن ذلك هو السبيل الوحيد لتمكين المنظمة الدولية من االضطالع بكل المهام 

اتقها. والثاني: سلبي: باالمتناع عن مساعدة الدول الخارجة على الشرعية الدولية والمسؤوليات الملقاة على ع

من الميثاق  43والتي اتخذ مجلس األمن ضدها عمال من أعمال الردع. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المادة 

تضمنت تعهدا من جانب أعضاء األمم المتحدة بأن يضعوا تحت تصرف مجلس األمن، بناء على طلبه 

طبقا التفاق أو اتفاقات خاصة، ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيالت الضرورية لحفظ و

 السلم واألمن الدوليين ومن ذلك حق المرور".
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جماعية، ال يلزم إال الدول األعضاء في األصل في أن ميثاق األمم المتحدة، باعتباره معاهدة دولية 

المنظمة أي األطراف الموقعة على هذه المعاهدة والمصدقة عليها. لكن الميثاق، بحكم كونه أعلى المعاهدات 

الدولية مرتبة، أراد أن يقيد من قدرة الدول غير األعضاء على تعكير صفو السلم واألمن الدوليين. ومن ثم 

حدة مسؤولية خاصة تجاه الدول غير األعضاء بأن "تعمل على أن تسير الدول غير أسند الميثاق لألمم المت

األعضاء على هدي المبادئ الواردة في الميثاق بقدر ما تقضي به ضرورة حفظ السلم واألمن الدوليين" 

واردة في (. أي أن الدول غير األعضاء في األمم المتحدة ملزمة، استثناء، باحترام المبادئ ال6فقرة  2)مادة 

الميثاق بالقدر الضروري للمحافظة على السلم واألمن الدوليين. وقد أكدت هذه الفقرة من الميثاق تأكيدا 

واضحا وحدة السلم واألمن الدوليين وعدم إمكانية تجزئته، ومن ثم منحت األمم المتحدة حقا ضمنيا بالعمل 

تهديد بها وأيضا بالتدخل في حالة خرق هذا على أن تمتنع الدول غير األعضاء عن استخدام القوة أو ال

من الميثاق منحت الدول  35االلتزام. كذلك تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن الفقرة الثانية من المادة 

غير األعضاء في األمم المتحدة حق تنبيه مجلس األمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا 

صوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق...وبناء كانت تقبل مقدما في خ

على هذه النصوص أصبح من الممكن أن تتقدم الدول األعضاء بشكوى أمام مجلس األمن أو الجمعية العامة 

ضد دول ليست أعضاء في األمم المتحدة أو أن تتقدم الدول غير األعضاء بشكوى ضد دول أعضاء في 

مم المتحدة أمام الجمعية العامة أو مجلس األمن أيضا.األ  
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ويعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ التي يقوم عليها ميثاق األمم المتحدة ومن أكثرها إثارة للجدل في 

لمادة الثانية من الميثاق على أنه " ليس في هذا الميثاق ما يسوغ الوقت نفسه. فقد نصت الفقرة السابعة من ا

لألمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم االختصاص الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يسمح 

لألعضاء بأن يعرضوا مثل هذه المسائل ألن تحل بحكم الميثاق "، ثم أضاف النص، على الفور، قيدا على 

طالق حين قرر : "على أن هذا المبدأ ال يحول دون تطبيق تدابير الردع الواردة في الفصل السابع". هذا اإل
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ومعنى ذلك أنه ال يجوز الدفع بمبدأ حظر التدخل في الشؤون الداخلية لتقييد حرية مجلس األمن في اتخاذ 

علقة بأعمال الردع أو المنع التدابير الالزمة للمحافظة على السلم واألمن الدوليين، وخصوصا تلك المت

 الممنوحة له بموجب الفصل السابع.

ولم يتضمن ميثاق األمم المتحدة تعريفا أو حصرا للمسائل التي تدخل في إطار االختصاص الداخلي 

للدول. وكان ميثاق العصبة قد تضمن أيضا نصا مشابها اختلف الفقهاء حول تفسيره. وقد أتيح للمحكمة 

ولي أن تتعرض لتفسير هذا النص، في رأيها االستشاري الخاص بمراسيم الجنسية الفرنسية الدائمة للعدل الد

. لكن هذا التفسير لم يحسم الجدل المحتدم حوله. فقد ورد في الرأي 1933فبراير  7والمراكشية بتاريخ 

ي االختصاص االستشاري للمحكمة ما يفيد أن األمور التي تدخل، وفقا لقواعد القانون الدولي العام، ف

المطلق للدول تفسر تفسيرا نسبيا وأنه يقصد بها المسائل التي وإن كانت تهم أكثر من دولة فإن قواعد 

القانون الدولي ال تنظمها. وبناء عليه فقد خلص هذا الرأي االستشاري إلى أن اعتبار مسألة ما ضمن 

لدولية. ومن المعروف أن موقف االختصاص المطلق لدولة من الدول يتوقف على مدى تطور العالقة ا

الفقهاء من هذه القضية يختلف اختالفا بينا. فهناك من يذهب إلى حد اعتبار أن الدولة هي التي تقرر بنفسها 

ما تعتبره شأنا داخليا )نظرية اختصاص االختصاص( وهناك من يحاول تضييق صالحية الدولة في تحديد 

ي واألمن الجماعي للدول....وعلى أي حال فمن الجدير بالذكر أن نطاق الشأن الداخلي لصالح المجتمع الدول

هذا النص، والذي يعد امتدادا لقواعد القانون الدولي التقليدي، يتعارض في بعض جوانبه مع بعض 

االختصاصات الممنوحة لألمم المتحدة. وقد سبق أن اشرنا إلى أن األمم المتحدة منحت، وفقا للعديد من 

ألخرى، صالحيات واسعة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وخاصة في أحكام الميثاق ا

مجاالت تتعلق بحقوق اإلنسان وكلها تدخل تقليديا ضمن نطاق االختصاص الداخلي للدول. لذلك فإن الفصل 

تحدة نفسها فيما إذا كانت المسألة تتعلق بصميم االختصاص الداخلي أم ال تتعلق به يجب أن يوكل لألمم الم

وليس للدول. ويمكن القول بصفة عامة إن كل المسائل التي وردت بشأنها التزامات دولية في ميثاق األمم 

لمتحدة أو في االتفاقيات الدولية األخرى وخاصة متعددة األطراف أو العرف الدولي هي مسائل تخرج عن 

 نطاق االختصاص الداخلي للدول.
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