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ّ
 
 :صملخ

د الوسائل السياسية لحل النزاعات سلميا من أبرز الوسائل التي يلجأ إليها األمين العام لهيئة تع

األمم املتحدة، لتسوية التوترات والصراعات التي قد تنشب هنا أو هناك على الساحة الدولية، إال أن 

مل مع النزاعات التي يسعى نجاعة هاته الوسائل في تحقيق املرجو منها يبقى مرهونا بمدى فاعليتها في التعا

األمين العام إليجاد حل لها من خاللها، لذلك سنحاول في هذا البحث تسليط الضوء على دور األمين 

العام لهيئة األمم املتحدة في تفعيل هاته الوسائل، واملتمثلة في املنظمات الدولية واإلقليمية، كما 

عالقاته الداخلية واملتمثلة في  بالنظر إلىعام، وهذا نستعرض العناصر املساهمة في تفعيل دور األمين ال

عالقاته الخارجية املتمثلة في  بالنظر إلى)الجمعية العامة ومجلس األمن(، وكذلك  أجهزة الهيئة الرئيسة

الدول األعضاء وغير األعضاء في املنظمة وكذلك عالقاته باملنظمات الدولية واإلقليمية واملنظمات غير 

سنحاول تقييم دور األمين العام وهذا باستعراض أهم املعوقات والعراقيل التي تعترض  الحكومية، كما

 األمين العام عند قيامه بدوره، وكذلك تناول أهم النجاحات التي حققها األمين العام في هذا الشأن.

 اسية.النزاعات؛ هيئة األمم املتحدة؛ الوسائل السي عام؛ حل  دور؛ األمين الالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
Political means to resolve conflicts peacefully are considered among the 

most important means used by the Secretary-General of the United Nations to 

resolve the tensions and disputes that may arise on the international scene. 

However, the success of these means in achieving their objectives remains 

dependent on their effectiveness in dealing with the conflicts that the Secretary-

General is attempting to resolve. This research sheds light on the role of the 

Secretary-General of the United Nations in activating these means, represented in 

international and regional organizations, and review the elements that contribute 

to the activation of the role of the Secretary-General, through his internal relations 

represented in the main bodies (The General Assembly and the Security Council), 
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external relations represented in Member and Non-member States of the 

Organization and his relations with international and regional organizations and 

non-governmental organizations. The paper will also assess the role of the 

Secretary-General by reviewing the major obstacles and barriers facing him in 

playing his role and address the most important successes achieved by the 

Secretary-General in this regard. 
Key words: Role; Secretary-General; Resolve conflicts; United Nations; 

Political means. 

 
ّ  :مةمقد 

املركز الهام الذي أصبح يتمتع به األمين العام لهيئة األمم املتحدة، سواء على مستوى الهيئة  إن  

خالل من وأجهزتها أو بين أشخاص املجتمع الدولي، والذي اكتسبه بموجب ما منح له من وظائف ومهام 

جهزتها، أو بموجب ما اكتسبه بالعمل امليدان  من خالل تفاعله ميثاق الهيئة أو النظم الداخلية أل نصوص 

مع مستجدات الساحة الدولية، جعله مقصد كل األطراف الدولية عند أي مستجد دولي يكون للهيئة 

األممية عالقة به باعتباره الفاعل األساس ي وحجر الزاوية في املنظومة اإلدارية للمنظمة، وهذا بفضل ما 

ذلك قد تكلفه بها، كما أنه مقصد الدول األعضاء وغير األعضاء و كمن أعمال وأدوار  يربطه بأجهزتها

املنظمات الدولية سواء كانت حكومية أو غير حكومية عند تواصلهم باألمم املتحدة في أي موضوع أو 

 قضية ذات صلة بها.

في  بالسعيوليين وهذا في حفظ السلم واألمن الد اومهم   ابارز   اوبناء عليه فإن لألمين العام دور  

هناك على الساحة الدولية والتي قد تشكل تهديدا  و وتسوية ما ينشب من توترات أو نزاعات هنا أ ةحلحل

ِّ للسلم واألمن الدوليين، 
 ما أتيح له من وسائل سلمية لحل النزاعات أيا كان نوعهابتسخير كل 

يلجأ إليها لتسوية أي نزاع هي الوسائل  ، ومن أبرز الوسائل التي يمكن لألمين العام أنواستخدامها

سنحاول اإلجابة فيه عن التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد ، حيث  هذا البحث موضوعالسياسية وهي 

 :واملتمثل في

ّالوسائل السياسية لحل النزاعات سلميا؟مدى فاعلية دور األمين العام في تفعيل  ما

الوسائل ة حيث نتناول في املبحث األول ثالثة مباحث أساسي يتمحور موضوع البحث حول 

أما في املبحث الثان  فنتعرض إلى العناصر املساهمة في تفعيل السياسية كآلية لتسوية النزاعات سلميا 

موضوعنا هذا بخاتمة  نذيلدور األمين العام ونعرج في املبحث الثالث إلى تقييم دور األمين العام ثم 

ستنتجناها ونقترح فيها بعض التوصيات التي يمكن أن تساهم في تفعيل دور نتناول فيها أهم النتائج التي ا

 األمين العام.
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ّاملبحث األوّل

ّاالنزاعات سلميّ  دور الوسائل السياسية في حل ّ

من بين وأهم الوسائل املتاحة لألمين العام لهيئة األمم املتحدة في مساعيه لتسوية النزاعات  إن  

، الوسائل السياسية والتي يقصد بها، اللجوء إلى املنظمات الدولية و اإلقليمية التي كلف بإيجاد حلول لها

وحتى املتخصصة أحيانا، أو غير الحكومية أحيانا أخرى للتوصل لتسويات مرضية لجميع األطراف 

املتنازعة، وتكتسب هاته الوسائل الطابع السياس ي من اإلجراءات املتبعة إليجاد حلول مالئمة للنزاع، 

العمل املعتمدة في تلك املنظمات، ومن طبيعة املنازعات املحالة على الهيئات املعنية  ق ذلك من طر وك

، وعموما تتمثل (82ص،2005)سعد هللا،  بتسوية النزاع، وكذلك القرارات التي تصدر في هذا الشأن

املنظمات الوسائل السياسية في تدخل املنظمات الدولية في تسوية النزاعات سلميا وكذلك تدخل 

 كما سنعرج على الوساطة واملساعي الحميدة كآلية لحل النزاعات سلميا.اإلقليمية في هذا الصدد، 

ّفي تسوية النزاعات سلميا : تدخل املنظمات الدوليةاملطلب األوّل

إن من مظاهر التطور التي شهدتها الساحة الدولية تعدد وتنوع أشخاص املجتمع الدولي املعاصر، 

أدى هذا التطور إلى فض أفراده الجدد دور بارز ومهم على الساحة الدولية ال يمكن تجاهله، أصبح لبع إذ

تقليص دور الشخص الرئيس ي في القانون الدولي واملتمثل في الدولة، وكذلك بإمكانية املساس ببعض 

صر، املنظمات مكوناتها األساسية كالسيادة مثال، ولعل من أبرز الفواعل الجدد في املجتمع الدولي املعا

الدولية وما يتبعها من أجهزة ووكاالت وفروع، حيث أصبح لهاته األخيرة نشاط واسع ومتفاعل مع 

ها الحثيث يمستجدات الساحة الدولية وعلى رأسها النظر في النزاعات أيا كان نوعها وهذا من خالل سع

 من كافة األطراف املتنازعة. الحتوائها ومنع انتشارها من خالل محاولة إيجاد تسويات وحلول مقبولة

بيد األمين العام عند محاولته احتواء وتسوية أي  اوتعتبر املنظمات الدولية وسيلة مهمة وأساس  

ها مواثيقها والنظم الداخلية ألجهزتها حنزاع مطالب للتدخل لحله، وهذا بموجب الصالحيات التي تمن

ن أن تشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليين، إذ لألمين لألمين العام في معالجة أو عرض أو رفع أي حالة يمك

العام لهيئة األمم املتحدة أن يتحرك من تلقاء نفسه أو ينبه أو يوعز لبعض أجهزة املنظمة للتحرك 

 الحتواء تلك الحالة هنا أو هناك.

 ذلك سنحاول استعراض تطور أداء املنظمات الدولية وهذا من خالل دور عصبة األمم وهيئةل

باعتبارها األكبر واألكثر انتشارا وتفاعال مع  في التسوية السلمية للنزاعات الدولية وهذا املتحدة مماأل 

 مستجدات املجتمع الدولي املعاصر.

ّفي تسوية النزاعات سلميا دور عصبة األمماألول: الفرع 

طع يخش ى أن يؤدي إلى ق اقيام نزاع بينه عندلقد فرض عهد العصبة على الدول األعضاء 

العالقات، أن تعرضه على مجلس العصبة إن لم تفلح في تسويته بالوسائل الدبلوماسية، وفي نفس 

الوقت ال ترغب في اللجوء إلى الوسائل القضائية، حيث تتمثل مهمة املجلس في سعيه إلى التوفيق بين 
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ير صفة اإللزام إذ صدر طرفي النزاع، ومنه وضع تقرير بالحل الذي يراه مالئما لتسويته، وكان لهذا التقر 

باإلجماع باستثناء رأي طرفي النزاع، أما إذا صدر باألغلبية فقد ال يكون ملزما، حيث يوص ى املجلس في 

من عهد  15-14-13-12وهذا حسب املواد  لتسوية النزاع وصيانة السلم مناسبا هذه الحالة بما يراه

 .(193ص، 1997)عبد الكريم،  عصبة األمم

سة العملية التي قامت بها العصبة لحل وتسوية املنازعات محل النظر أمامها سلميا، وتتمثل املمار 

حيث كانت ترتكز على عنصر كسب الوقت وتهدئة الخواطر الثائرة بين الدول املتنازعة، حيث كانت تدرج 

ول الجمعية العامة للعصبة هاته املنازعات الدولية على جدول أعمالها، وتستمع إلى وجهات نظر الد

املتنازعة في جلسات سرية غير معلنة، وذلك خشية تفاقم النزاع وحتى يمكن السيطرة عليه والعمل على 

تسويته، كما كانت تستمع كذلك إلى وجهات نظر الدول األعضاء واقتراحاتهم حول تسوية النزاع الدولي 

 سياسيا وسلميا بين أطرافه.

لية وخاصة الحدودية منها سلميا، كالنزاع ولقد نجحت العصبة في تسوية بعض النزاعات الدو 

 .(559ص، 2009)حمودة،  1923والنزاع السويدي الفنلندي عام  1924اليونان  البلغاري عام 

ورغم النجاحات التي حققتها العصبة في احتواء وحل بعض النزاعات ورغم كونها أول تجربة 

ت تعرضت لها العصبة وعهدها جعلها تفشل تنظيمية دولية بهذا الشكل إال أن هناك عدة مآخذ وانتقادا

في حل بعض النزاعات الدولية خاصة التي كان أطرافها الدول الكبرى واملهيمنة على العصبة مما أدى إلى 

 اندالع الحرب العاملية الثانية وانهيار العصبة، ولعل من هذه االنتقادات نذكر ما يلي:

 مية للمنازعاتلم ينص عهد العصبة على اجبارية التسوية السل، 

  عهد العصبة بإلزامية توصية املجلس حيال أطراف النزاع إال إذا كان قد صدر باإلجماععدم إقرار 

 ،(90ص، 2005)سعد هللا عمر، 

  لم يحرم العهد الحرب تحريما قاطعا فهو قد أباحها في بعض الحاالت، وهذا ما نصت عليه املادة

على التحكيم  اعلى عرض النزاعات التي تنشأ بينه"حث الدول األعضاء  من العهد بقولها: 12

والقضاء الدولي أو التحقيق بواسطة املجلس وعلى عدم االلتجاء إلى الحرب إال بعد انقضاء ثالثة 

 .(168، ص2016)عبد الحميد،  التحكيمأشهر على صدور قرار 

حرب وتوطيد لقد كان الهدف من إنشاء العصبة أن تكون وسيلة فاعلة لضمان السلم ومنع ال

اتجهت إلى أحكام  األولىالتعاون الدولي، إال أن رغبة الدول الكبرى وتحديدا املنتصرة في الحرب العاملية 

السيطرة عليها وتسخيرها واستغاللها لخدمة مصالحها مما أدى مع جملة االنتقادات املوجهة لها إلى فشلها 

ال للعصبة، ومستفيدا من أخطائها ومتداركا التفكير في تنظيم جديد يكون بدي منومن ثم كان البد 

 بإنشاء هيئة األمم املتحدة. 1945لنقائصها وهذا مكان فعال في سنة 

ّفي تسوية النزاعات سلميا دور األمم املتحدةالثاني: الفرع 

لقد حاول مؤسسو هيئة األمم املتحدة ومحررو ميثاقها تدارك النقائص وسد الثغرات ومعالجة 

أداء مهامها  فيفشلها لادات التي ظهرت في ممارسات عصبة األمم وكانت سببا أساسيا املآخذ واالنتق
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وتحقيق األهداف التي من أجلها أنشئت ومن ثم انهيارها، حيث أفردوا نصوصا وآليات و منحوا صالحيات 

ن واسعة ومهمة لبعض أجهزة الهيئة في معالجة وتسوية أي حالة أو نزاع يمكن أن يشكل تهديدا لألم

والسلم الدوليين ولقد ظهر ذلك جليا من خالل مواد الفصلين السادس والسابع من امليثاق، ولعل أبرز ما 

جاء به ميثاق الهيئة من نصوص وآليات لحل وتسوية النزاعات بالطرق السلمية أو باألساليب الردعية أو 

 اإلكراهية إن أبت أطراف النزاع التسوية السلمية نذكر ما يلي:

ّ:خالل نصوص امليثاقأ/ من 

لقد ظهر ميثاق األمم املتحدة بعد ما شهد العالم حربا مدمرة طالت األخضر واليابس وخلفت 

دمارا وضحايا لم تشهده البشرية من قبل، لذلك سعى واضعوا امليثاق على ادراج العديد من املواد 

ع، والعمل على ايجاد حلول والنصوص التي تحث وتؤكد على ضرورة تجنب املواجهة العسكرية في أي نزا

 :اآلتيةوتسويات سلمية له، وهذا ما نجده من خالل نصوص املواد 

 إلى حفظ السلم واألمن الدوليين وفي سبيل ذلك تتخذ الهيئة  حيث دعت املادة األولى من امليثاق

العدوان  التي تهدد السلم، وتقمع أعمال وإزالة األسبابالتدابير الالزمة والضرورية والفعالة ملنع 

وغيرها من األعمال املخلة بالسلم واألمن الدولي، وتنتهج الطرق السلمية لحل املنازعات الدولية 

 ،(143، ص2012)بسكاك،  تسويتهاالتي قد تؤدي إلى املساس بالسلم والعمل على 

  م الحرب واللجوء إليها كأداة لتسوية وحل يجر تم و يحر ت من امليثاق 4ف  2جاء في نص املادة

 ،(5، ص2012)عاهد و إنعام،  نزاعاتال

 - حث الدول األعضاء على فض منازعاتهم بالوسائل السلمية على نحو ال يجعل السلم واألمن

، 2012)عاهد و إنعام،  من امليثاق 3ف  2وهذا حسب ما قررته املادة  الدولي عرضة للخطر 

 ،(4ص

 لحل املنازعات حال سلميا  (38لى ا 33)من املادة  أفرد امليثاق فصال كامال وهو الفصل السادس

)حماد،  في سبيل إيجاد تسوية سلمية للنزاعات أيا كان نوعها وإجراءاتووضع فيه عدة آليات 

 ،(84، ص1998

  ألجل حماية السلم واألمن الدوليين أو  (51الى  39)من املادة  وضع مؤسسو الهيئة فصال كامال

من اإلجراءات الردعية واإلكراهية ضد من محاولة اإلخالل به، حيث تضمن هذا الفصل جملة 

 .(6-5، ص2012)عاهد و إنعام،  الدولييعبث أو يحاول اإلخالل بالسلم 

من خالل سبق ذكره من نصوص امليثاق والتي تدعو لضرورة السعي والعمل على إجاد تسويات 

م واألمن الدوليين، سلمية ألي نزاع قد ينشب على الصعيد الدولي خاصة إذا كان من شأنه أن يهدد السل

حيث نالحظ أن واضعوا امليثاق قد شددوا على ضرورة الحفاظ على السلم واألمن الدوليين وهذا من 

خالل العمل على منع وإزالة كل ما من شأنه أن يهددهما، وهذا من خالل انتهاج السبل السلمية لحل 

ر جعلوه أول مقاصد األمم املتحدة، كما أن املنازعات الدولية والعمل على تسويتها، ونظرا ألهمية هذا األم
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تجريم امليثاق للحرب وتحريم اللجوء إليها كأداة لتسوية النزاعات هو بمثابة دعوة إلى ضرورة اللجوء إلى 

 من امليثاق. 3ف  2الوسائل السلمية لحلها، وهذا ما أكدته املادة 

السلمية التي يمكن اللجوء  والوسائل توقد استعرض الفصل السادس من امليثاق معظم اآلليا

إليها عند تسوية أي نزاع، كما أعطى امليثاق سلطة واسعة ملجلس األمن للنظر ومتابعة أي نزاع من شأنه 

أن يهدد السلم واألمن الدوليين نظرا ملا يتمتع به مجلس األمن من سلطة إصدار قرارات ملزمة قد تكون 

البحث عن تسوية سلمية لنزاعهم خاصة إذا تم التلويح رادعة ألطراف النزاع مما يجبرهم على ضرورة 

 باستعمال الفصل السابع من امليثاق. 

ّب/ من خالل الجمعية العامة

للجمعية العامة دور فاعل ومهم في تسوية النزاعات الدولية، حيث أن ميثاق األمم املتحدة جعل 

ن خالل مجموعة من نصوص مواده الجمعية العامة كمؤسسة دولية في مجال حل املنازعات الدولية، م

واملتعلقة بمهام الجمعية العامة  14-13-12-11والتي وردت في الفصل الرابع منه ونخص بالذكر املواد 

 وسلطاتها.

ورغم هذه النصوص املؤسسة ملهمة الجمعية العامة في إطار حل النزاعات إال أن سلطاتها في هذا 

ربطت من امليثاق التي  12يتمثل األول في ما جاءت به املادة  املجال يظهر أنها مقيدة ومحدودة بقيدين،

طلب منها مجلس األمن إذا ي توصية بخصوص أي النزاع أو موقف دولي إال  أل لجمعية العامة  ا تقديم

التي تفرض على الجمعية العامة عندما  11ذلك، أما القيد الثان  هو ما جاء في الفقرة الثانية من املادة 

مسألة يكون من الضروري فيها القيام بعمل من أعمال القمع أو املنع إحالة هذه املسألة على  تعرض عليها

 مجلس األمن قبل بدء بحثها أو بعده.

كما أن صالحية الجمعية العامة للنظر في تسوية النزاعات تشمل مرحلتين تتمثل املرحلة األولى 

ب عدم اتخاذ مجلس األمن أي قرار بخصوصه، من وقوع النزاع إلى إدراجه بجدول أعمال الجمعية بسب

أما املرحلة الثانية فتبدأ من إدراج النزاع في جدول أعمال الجمعية إلى حين إصدار توصية من الجمعية 

 .(94-93، ص2005)سعد هللا،  للنزاعتخص تدابير التسوية السلمية 

بالطرق السلمية أنه دور  وما يمكن مالحظته فيما يتعلق بدور الجمعية العامة في حل النزاعات

محدود ومقيد مقارنة بدور مجلس األمن إذ نالحظ أن واضعو امليثاق جعلوا منها منتدى ومنبر سياس ي 

علما أن هاته  توصيات وإصدار للدول ومنحوها بعض الصالحيات التي ال تتجاوز حدود املناقشة العامة 

بين بها عكس ما تتمتع به قرارات مجلس األمن التوصيات ليس لها أي قيمة قانونية ملزمة اتجاه املخاط

وحصروا الجزء األكبر من أهلية النظر والدراسة والقرار  والتي لها صفة اإللزام اتجاه أعضاء الهيئة،

 والتدخل في تسوية املنازعات بكافة الطرق والوسائل املنصوص عليها في امليثاق بيد مجلس األمن.

ّج/ من خالل عمل مجلس األمن

مجلس األمن صاحب السلطة املطلقة في النظر في أي حالة أو موقف أو نزاع يهدد السلم  يعتبر 

 مسؤولية حل النزاعات الدولية، حيث تشمل هذه املسؤولية وظيفتين هما: قد أوكلت لهواألمن الدولي، ف
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 ئية التدخل بصورة غير مباشرة لتسوية النزاع بالوسائل السلمية إذ يعتبر هذا التدخل عملية وقا

 ،تهدف إلى احتواء النزاع أو منع تطوره وانتشاره

  التدخل بصورة مباشرة لقمع األعمال التي تهدد السلم واألمن الدولي وتعرضهما للخطر، حيث

يلجأ إلى هذا التدخل بعد استنفاذ الطرق السلمية لحل النزاع ويعتبر هذا النوع من التدخل حالة 

 .(91، ص2008هللا، القانون الدولي لحل النزاعات،  )سعد النزاععالجية وتأديبية ألطراف 

حيث نالحظ أن مجلس األمن له تفويض مطلق من األمم املتحدة التخاذ ما يلزم من التدابير ضد 

 أي نزاع أو موقف يمكن أن ينجر عليه إخالل بالسلم واألمن الدولي.

ملتنازعة إلجاد حل لنزاعها األطراف اوتجدر اإلشارة أنه يتم اللجوء إلى مجلس األمن عند فشل 

من امليثاق  37من امليثاق وهذا ما نصت عليه الفقرة األولى من املادة  33بالوسائل املذكورة في املادة 

أن املجلس من  باعتبار  ،(74، ص2011)الفتالوي،  حيث نصت على وجوب عرضها على مجلس األمن

 . (128، ص2006)الوحيش ي،  رالدولي للخطصالحياته أن يدرس أي نزاع دولي قد يعرض السلم واألمن 

كما يمكن ملجلس األمن أن يجري تحقيق في النزاع أو يوص ي األطراف املتنازعة باللجوء إلى محكمة 

من امليثاق فإن مجلس األمن هو  24، استنادا إلى املادة (128، ص2006)الوحيش ي،  العدل الدولية

في العالم وله سلطة واسعة في اتخاذ القرارات امللزمة في  املسؤول األول عن حفظ السلم واألمن الدوليين

ولقد ساهم مجلس األمن في حلحلت بعض  ،(259، ص2011)أبو الوفاء،  الدوليةسبيل تسوية املنازعات 

النزاعات سلميا من خالل ما أوص ى به أطراف النزاع بضرورة اللجوء الى الوسائل السلمية لتسوية نزاعهم 

م، والنزاع بين ألبانيا وبريطانيا بخصوص 1946ين ايران و االتحاد السوفيات  عام مثال ذلك النزاع ب

، والنزاع بين الهند و باكستان بخصوص كشمير 1947مضيق كورفو والنزاع بين هولندا واندونيسيا عام 

 .1948عام 

ّاألمانة العامةد/ من خالل عمل 

عامة أن الخطاب موجه لرأس هذا الجهاز يتبين من خالل نصوص امليثاق التي تتناول األمانة ال

املتمثل في األمين العام على اعتباره محور واساس عمل هذا الفرع من فروع املنظمة، ومنه فإن لألمين 

داخل هيئة األمم املتحدة دور سياس ي بارز إلى جانب وظائفه اإلدارية، حيث من بين األعمال التي العام 

 : يات ات بصورة سلمية ما يمارسها في إطار سعيه لحل النزاع

 -من امليثاق 12حسب املادة  يخطر الجمعية العامة بأي نزاع،  

 -من  99حسب املادة  يخطر مجلس األمن الدولي بأي حالة يرى بأنها تهدد السلم واألمن الدوليين

 امليثاق،

 - ذلك بطلب  يجري تحقيقات في أي مسألة يرى بأنها تهدد السلم واألمن الدوليين، وغالبا ما يكون

 ،من امليثاق 98حسب املادة  من أحد أجهزة املنظمة

 -من امليثاق 98حسب املادة  قد يكلف بإجراء وساطة أو مساعي حميدة أو يقود مفاوضات 

 .(79، ص1995)صدوق، 
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كما أن لألمين العام صالحية استعمال الوسائل الدبلوماسية أو السياسية علنا أو سرا، ملنع 

تصاعدها أو انتشارها، كما له أن يقوم باستحداث أجهزة فنية خاصة لتسوية نشوب النزاعات أو 

اعتيادية النزاعات، وطلب آراء استشارية من محكمة العدل الدولية، باإلضافة إلى إجراء مشاورات يومية 

م لزعماء العالم وأفراد آخرين وحضور اجتماعات مختلف هيئات األمم املتحدة، والسفر إلى أنحاء العا مع

)سعد هللا، القانون الدولي لحل  ةفي إطار سعيه الحثيث إلى تحسين األوضاع وتلطيف األجواء الدولي

 .(100، ص2008النزاعات، 

والجدير بالذكر أن نجاح األمين العام في تسوية النزاعات أيا كان نوعها بالطرق السلمية، يتوقف 

اته الدولية، واألهم من ذلك الظروف التي على شخصيته وحنكته الدبلوماسية والسياسية وشبكة عالق

يعمل فيها وتجاوب األطراف املتنازعة مع مساعيه، وكذلك عدم تدخل أطراف خارجية في النزاع خاصة 

 الدول الكبرى والتي عادة ما يكون لها اليد الطوال في أي نزاع قد ينشب هنا أو هناك على الساحة الدولية.

ة العصر الذهبي لنشاط األمين العام في حل النزاعات بالطرق ولقد اعتبرت فترة الحرب البارد

السلمية، وهذا راجع لعدم التوصل إلى إجماع بين الدول دائمة العضوية في مجلس األمن، بسبب انقسام 

وكذلك  ،1950ومن النزاعات التي تدخل األمين العام في تسويتها األزمة الكورية عام  العالم إلى معسكرين،

ووساطة أوثانت في النزاع بين كمبوديا وتايلند  ،مشكلة برلين بين الكتلتين الشرقية والغربيةدوره بشأن 

، 2008)أبو العال ،  وفي النزاع بين اندونيسيا وهولندا بخصوص مشكلة أريان الغربية ،1962عام 

 .(112ص

ّفي تسوية النزاعات سلميا تدخل املنظمات اإلقليميةالثاني: املطلب 

ات اإلقليمية دورا هاما في تسوية املنازعات الدولية بين الدول األعضاء فيها، حيث تلعب املنظم

وهذا  أكد ميثاق األمم املتحدة على وجوب اللجوء إلى املنظمات اإلقليمية قبل رفع أي نزاع لألمم املتحدة،

أقرت معظم ، وفي هذا اإلطار فقد (89، ص1998)حماد ،  من امليثاق 52من املادة  2حسب نص الفقرة 

مواثيق ودساتير املنظمات اإلقليمية نصوصا خاصة بحل املنازعات الدولية بالطرق السلمية، بل أن هناك 

منظمات إقليمية قد قامت بإنشاء أجهزة خاصة بتسوية هذه املنازعات سعيا للوصول إلى أفضل الحلول 

 .(371، ص2013)يوسف،  ومنازعاتهاملشاكل الدول األعضاء 

إلشارة إليه أن دور املنظمات اإلقليمية يتفق مع مقاصد وأهداف األمم املتحدة التي لها وما تجدر ا

عالقة بدور هذه املنظمات في تسوية املنازعات بالطرق السلمية، إذ أن هذا الدور يكمل ما تقوم به األمم 

 .(561، ص2009)حمودة،  سلميااملتحدة من جهد في إطار حل النزاعات 

مم املتحدة األساس والسند القانون  لدور وعمل املنظمات اإلقليمية في حل ويعتبر ميثاق األ 

املنازعات سلميا، حيث أسند امليثاق لهاته املنظمات دورا مهما ومكمال لدور أجهزة األمم املتحدة، في 

سيس مجال املسائل ذات الصلة بحفظ السلم واألمن الدوليين في املجال اإلقليمي، إذ يحث امليثاق على تأ

، 2006)الوحيش ي،  من امليثاق في فقرتها األولى 52وهذا ما نصت عليه املادة  املنظمات اإلقليمية،

مهمتها األساسية في معالجة األمور املتعلقة بحفظ السلم واألمن، كذلك حث امليثاق  تحددإذ  ،(123ص

عرض نزاعاتهم على هذه الدول األعضاء في األمم املتحدة والذين هم أعضاء في منظمة إقليمية، على 
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األخيرة قبل عرضها على مجلس األمن، كما طالب امليثاق مجلس األمن بتشجيع الحل السلمي للمنازعات 

في إطار املنظمات اإلقليمية، سواء تم ذلك برغبة الدول األطراف، أو باإلحالة على هذه املنظمات من 

ات في أعمال القمع ويكون عملها تحت مراقبته مجلس األمن، وكذلك ملجلس األمن أن يستعين بهذه املنظم

و إشرافه وذلك باعتباره صاحب االختصاص األصيل في هذه املسائل وال يجوز لهذه املنظمات أن تباشر 

 أعمال القمع دون إذن من املجلس إال في حالة الدفاع الشرعي.

تسوية املنازعات ال وما يمكن قوله هو أن الصالحيات املمنوحة للمنظمات اإلقليمية في مجال 

تعطل اختصاص املجلس بهذا الشأن فهو يملك سلطة التحقيق في أي نزاع أو موقف من شأنه تعريض 

 .(52-51، ص2013)درياش،  للخطرالسلم واألمن الدوليين 

واملنظمات اإلقليمية عديدة ومتنوعة على الساحة الدولية وال يمكن أن نستعرض دور كل منها في 

 لميا، لذلك سنحاول تناول دور بعضها على سبيل املثال.حل املنازعات س

ّاالتحاد األوروبي األول: دور الفرع 

أو قد  ،إن التعرض لالتحاد األوروب  على اعتباره الية سياسية لحل النزاعات سلميا بين أعضائه

لك يتدخل لفض بعض النزاعات على الصعيد الدولي من خالل التوسط إلجاد حلول وتسويات لها، لذ

 سنحاول معرفة الجهة أو الهيئة التي لها أهلية النظر في النزاعات التي قد تنشب بين أعضاء االتحاد. 

 وهذا األمر ينطبق على منظمة الدول األمريكية واالتحاد االفريق . 

 1992شباط 18خت التي تم التوقيع عليها في اجتماع القمة األوروبية في يتعد معاهدة ماستر و 

في مسيرة اإلصرار األوروب  نحو تحقيق التكامل واالتحاد بين الدول األوروبية، وفي تشرين خطوة كبيرة 

تم رسميا تغيير تسمية املجموعة األوروبية التي كانت تعرف أحيانا بالسوق األوروبية  1993األول سنة 

وروب ، حيث كلفت األ املشتركة إلى االتحاد األوروب ، حيث تم تأسيس نظام متطور للهيئات داخل االتحاد 

 .إحدى هاته الهيئات بالنظر في النزاعات بين أعضائه وأطلق عليها اسم محكمة العدل األوروبية

: وهي تمثل الجهاز القضائ  لالتحاد األوروب ، حيث تتولى النظر في محكمة العدل األوروبية

حدى الدول بتطبيق االتفاقيات املنازعات التي قد تنشب بين الدول األعضاء في االتحاد حول عدم التزام إ

املبرمة في ظل االتحاد، كما تراقب مشروعية القرارات الصادرة عن أجهزة االتحاد، ولقد زودت املحكمة 

بسلطات واسعة للفصل في النزاعات و إلغاء القرارات املخالفة للمعاهدة املبرمة بين دول االتحاد ومن أي 

زء من القرار املشوب بعدم املشروعية وتبقى األجزاء األخرى جهة صدرت، كما أن للمحكمة أن تلغي أي ج

قائمة ومنتجة آلثارها، إن دول االتحاد األوروب  وهي تسعى لتحقيق أعلى مستويات التعاون البد وأن 

تواجه في هذا الطريق بعض املنازعات التي قد تثور بين الدول األعضاء، ومنه تعرض هاته املنازعات على 

ألوروبية، والجدير بالذكر أن املحكمة ال يمكنها النظر في أي نزاع بين دول االتحاد فيما محكمة العدل ا

)يوسف،  يتعلق بتطبيق املعاهدة إال إذا كان النزاع غير ممكن التسوية بإجراء آخر تنص عليه املعاهدة

 .(390، ص2013
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ّمنظمة الدول األمريكيةالثاني: دور الفرع 

، وهذا ما نصت لى مبدأ تسوية النزاعات بين االعضاء بالطرق السلميةولقد أكد ميثاق املنظمة ع

على أن تحال كل  منه 23 ، كما تنص املادة(491، ص2006)املجذوب،  من امليثاق 03 عليه املادة

املنازعات التي قد تنشب بين أعضاء املنظمة على اإلجراءات السلمية املنصوص عليها في هذا امليثاق قبل 

-مجلس األمن الدولي ملنظمة األمم املتحدة، إذ تتمثل هذه اإلجراءات السلمية في: املفاوضات أن ترفع إلى

 .(81، ص1995)صدوق،  اإلجراء القضائ -التوفيق-التحقيق-الوساطة-املساعي الحميدة

ّاالتحاد اإلفريقيالثالث: دور الفرع 

كيد على ضرورة حل وتسوية أهم املبادئ التي جاء بها القانون التأسيس ي لالتحاد التأ من نإ

املنازعات بين دول االتحاد بالطرق السلمية، ومنع استعمال القوة أو التهديد بها، ومن أهم وسائل حل 

التحكيم، كما لالتحاد آلية –الوساطة -النزاعات سلميا املنصوص عليها في وثائق االتحاد هي: التفاوض

الوساطة والتوفيق والتحكيم، وإن كان اللجوء إليها  للنظر في النزاعات بين دوله فقط وتتمثل في لجنة

عضو ينتخبون من مجلس رؤساء الدول والحكومات ملؤتمر االتحاد، 21اختياريا، وتتكون اللجنة من 

آخذين بعين االعتبار التوزيع الجغرافي والتخصص القانون  والدبلوماس ي، وتستعمل اللجنة ثالثة وسائل 

اطة أو التوفيق أو التحكيم، ولقد لق  جهد االتحاد اإلفريق  في تسوية لتسوية املنازعات، وهي الوس

النزاعات واحتوائها وعدم انتشارها الدعم الكامل والقوي من قبل هيئة األمم املتحدة والتي أقرت فيما 

سبق مبدأ "فلتحاول منظمة الوحدة اإلفريقية أوال"، وهذا ما تجسد في مشكلة الكونغو مثال، حيث ترك 

س األمن ملنظمة الوحدة اإلفريقية)سابقا( أولوية النظر في هذا النزاع ولم يتدخل إال بعد التدخل مجل

 .(76، ص2012)بسكاك،  األجنبي وتفاقم النزاع

واملالحظ أن قرارات املنظمات اإلقليمية تجد صعوبات كثيرة في تنفيذها كونها قرارات سياسية 

لها اللجوء إلى القوة في حالة تمرد دولة عاصية، كون مجلس األمن  أكثر منها قانونية، وفي معظمها ال يمكن

الدولي في هيئة األمم املتحدة هو الجهاز الدولي الوحيد الذي يحتكر اتخاذ التدابير العسكرية ضد أي دولة 

 .(557-556، ص2009)حمودة،  ال تخضع لقرارات املجتمع الدولي العالمي

ّوالوساطةاملطلب الثالث: املساعي الحميدة 

ّالفرع األول: املساعي الحميدة

دولة، منظمة دولية، شخصية )ويقصد بها ذلك العمل الودي من طرف خارج أطراف النزاع، 

ها إلى محاولة إقامة محادثات أو إلى ( والذي يسعى إلى التقريب بين تلك األطراف، وجر  خعامة.... ال

لذلك  ي شكل آخر من أشكال التسوية ألجل إيجاد حل  استئنافها، إذا كانت متوقفة، أو إلى اللجوء إلى أ

 .(69، ص1995)صدوق،  النزاع

والطرف الذي يقوم باملساعي الحميدة هو طرف محايد تماما عن النزاع، وهو ال يقدم اقتراحات 

محددة أو حلول لتسوية هذا النزاع وإنما يقتصر دوره فقط على تقريب وجهات النظر املتعارضة بين 

ملتنازعة. لذا فإنه دوره ينتهي في حالة فشله في هذه املهمة أو في حالة نجاحه وذلك بجلوس األطراف ا
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األطراف املتنازعة على طاولة املفاوضات، ولقد كان للمساعي الحميدة عبر التاريخ دور بارز في تسوية وحل 

 .(79، ص2012)بسكاك،  العديد من النزاعات

 يدة في حالتين هما:ويتم اللجوء إلى وسيلة املساعي الحم

 ،اللجوء إلى املساعي الحميدة لتسوية النزاع سلميا في سبيل تجنب تطوره إلى نزاع مسلح-1

 اللجوء إلى املساعي الحميدة بهدف وضع حد لحرب قائمة أي لتسوية نزاع مسلح قائم-2

 .(104-103، ص2006)الوحيش ي، 

يعرف مساعيه الحميدة إال برضا موافقة ومن املسلم به فإن أي طرف خارج النزاع ال يمكن أن   

األطراف املتنازعة، سواء كان ذلك قبل نشوب الخالف أو بعده، كما يجب أن تحاط هذه املهمة بالسرية 

 والكتمان حتى تؤت  ثمارها.

ورغم أن ميثاق هيئة األمم املتحدة لم ينص صراحة على هاته الوسيلة فإنه يحق لألمين العام 

اعيه الحميدة على األطراف املتنازعة، وهذا من قبل ممارسة مهامه. وكنتيجة ملا للهيئة أن يعوض مس

اكتسبه من صالحيات من خالل املمارسة امليدانية على الساحة الدولية، فيما لم يرد فيه نص في مواثيق 

دة الهيئة واستحسنه أشخاص املجتمع الدولي، إذ يرى بعض املتتبعين للشأن الدولي أن املساعي الحمي

لألمين العام ملنظمة األمم املتحدة ليست مجرد حق بل هي واجب، إذ يمكن لألمين العام أن يتحرك في 

هذا اإلطار سواء بطلب من أطراف النزاع أو بمبادرة منه أو بطلب من أجهزة املنظمة أو من هيئات دولية 

 .(2012)وسام،  أخرى 

اعي الحميدة لحل بعض النزاعات وملنع وإزالة ومن األمثلة على ممارسة األمين العام لوسيلة املس

بعض التوترات في نواحي مختلفة من العالم، جهوده املبذولة لتسوية املسألة القبرصية، وملعالجة الوضع 

في عموديا، وجهوده املشتركة مع رئيس منظمة الوحدة اإلفريقية)سابقا( إليجاد تسوية ملشكلة الصحراء 

لعديد من الحاالت يطلب مجلس األمن من األمين العام أن يقوم بمساعيه الغربية، كذلك نجد أنه في ا

الحميدة إليجاد حل سلمي لبعض النزاعات على ساحة الدولة تدخله في محاولة إيجاد حل ملسألة الحدود 

وحالة الصراع الهندي الباكستان في دول كشميرا  1966بين اليمين واتحاد جنوب  الجزيرة العربية سنة 

. ومشكلة الرهائن األمريكية في إيران سنة 1974وفي مسألة  الحدود بين العراق وإيران سنة 1971سنة 

 .(67ص 2005)سعد هللا، حل النزاعات الدولية،  .... الخ1979

 الفرع الثاني: الوساطة 

تعرف الوساطة على أنها الجهد أو العمل الودي الذي يقوم به طرف ثالث مستقل عن أطراف 

 .(67ص 2012)وسام،  يسية والثانوية ويتميز بالحيادية في إدارة النزاع أو حل النزاعالنزاع الرئ

الوسيط بتقديم وساطة، كما  موتعد الوساطة عملية اختيارية في كل األمور، فليس هناك ما يلز 

لزامية أن لألطراف املتنازعة الحرية الكاملة في قبولهما أو رفضهما للوساطة، كما أن نتائج الوساطة غير إ

 .(69ص 2012)وسام،  ألطراف النزاع
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ويتم اختيار الوسيط بناء على عدة معايير لها صلة وارتباط باألبعاد الثقافية والحضارية، 

واالحترام ال بد أن يتسم الوسيط بالبداهة والفطنة، وأن يكون أهال للثقة واالحترام من قبل األطراف 

ه، وأن تكون له خبرة كافية ووافية على موضوع النزاع، وكذلك املنازعة وأن يكون أمينا ونزيها في وساطت

بأسلوب الوساطة وكيفية استعماله كآلية لحل ذلك النزاع موضوع هاته الوساطة، وأن يكون حكيما في 

استغالل املوارد التي يمكن أن يوظفها في عملية الوساطة كاملساعدات االقتصادية وحجم النفوذ الذي 

 اف النزاع وشبكة عالقاته، ومكانة شخصية العامة في الساحة الدولية أو املحلية ...الخيتمتع به وبين أطر 

 .(89-86ص  1998)العسلي، 

ودور الوسيط يتمثل في توفير املناخ املناسب والتشجيع على الحوار وإزالة أسباب التوترين 

كما يقوم الوسيط بتوفير الجو  األطراف املتنازعة، وحثهم على التفاوض. واقتراح طرق التوصل إلى تسوية،

املالئم لالجتماعات ومن إدارتها من خالل ترتيب أجندتها بما يساهم في تقريب وجهات النظر بين أطراف 

 النزاع ومن النقاط األساسية التي يجب على الوسيط أن يضعها نصب عينيه عند مبادرته بالوساطة هي:

 إيجاد قنوات للحوار ترض ي جميع أطراف النزاع، 

 تحسيس أطراف النزاع باملسؤولية بضرورة إيجاد حل للنزاع، 

 احترام سيادة واستقاللية األطراف املتنازعة، 

 وتشجيع األطراف على الحوار وتبادل وجهات النظر حث، 

  وعليه اختيار الطريقة واإلجراءات التي تتم بها الوساطة وأن يكون ذلك بموافقة وقبول أطراف

 .(71ص 2012)وسام،  النزاع ومالئمة لطبيعة ونوع النزاع وهذا حتى يكتب الوساطة النجاح

 وللوساطة مراحل عدة تمر بها نوجزها في النقاط التالية:

للوساطة  وإذا ما كان النزاع قابال  ،ه الوسيلة لحل النزاعمرحلة التعاقد: والتي يتم فيها عرض هذ

 ووضع آليات للقيام بها وتحديد دور أطراف النزاع.

 مرحلة معالجة مواضيع النزاع

 مرحلة التعامل مع النزاع.

 اقتراح وتقييم التسويات لحل النزاع واالختيار املالئم واملناسب واملرض ي ألطرافه.

 .(110ص 2006)الوحيش ي،  ته ووضعه حيز التنفيذالتوصل إلى االتفاق وصياغ

ومن مميزات الوساطة أن من خاللها يستطيع أطراف النزاع عرض نزاعهم على شخص أو 

أشخاص ذوي خبرة وكفاءة وأن الوساطة يتمنى أن تقترح سبيال لحل وتسوية الخالفات بصورة سلمية 

زاع والتي يتم تداولها بين الوسيط وأطراف وودية، كما تتمتع الوساطة بسرية املعلومات الخاصة بالن

النزاع كما تعتبر الوساطة أقل تكلفة من التقاض ي أمام هيئات التحكيم والقضاء الدولي، وتعتبر أقصر 

طريق وأقل زمن لحل وتسوية الخالفات بين املتنازعين، كما تضمن الوساطة ديمومة التواصل والعالقة 

في الغالب تكون مقبولة ومرضية لطرفي النزاع من حيث أنها وسيلة أو  بين أطراف النزاع، كما أن الوساطة

من خالل مخرجاتها عكس الحال عند التقاض ي أمام الهيئات القضائية أو التحكيمية، وفي الوساطة تراع 

مصالح أطراف النزاع عند التوصل ألي حل أو تسوية وهذا ما ال يمكن توفره عند اللجوء للقضاء أو 



 

110172932020  84 

 

-109ص 2006)الوحيش ي،  هما تراعي وتطبق القواعد القانونية ال مصالح األطراف املتنازعةالتحكيم ففي

110). 

وتتشابه الوساطة لحد كبير مع املساعي الحميدة إال أنه ما يفرق بينهما كون الطرف الثالث في 

ر دوره عمال املساعي الحميدة ال يشارك في املفاوضات وال يتدخل تدخال مباشرا في حل النزاع، إذ يعتب

تحضيريا وتمهيدا إلجراء املفاوضات أو اقتناع األطراف باستئنافها، أما الطرف الثالث في الوساطة فإن 

دوره من الوهلة األولى يتجه إلى املساهمة بصفة مباشرة في إيجاد تسوية ترض ي األطراف املتنازعة، ومنه 

)يوسف،  ن أطراف النزاع مشاركة فعالةفإن مشاركة الوسيط في املفاوضات وفي وضع أسس االتفاق بي

 .(386-385ص 2013

ولقد نصت مواثيق بعض املنظمات الدولية واإلقليمية صراحة على آلية الوساطة كوسيلة لحل 

النزاعات بصورة سليمة على غرار ميثاق األمم املتحدة والجامعة العربية واالتحاد اإلفريق ، ولقد علق 

تحدة في العديد من املرات بالتوسط بين دول متنازعة ألجل وضع حد التوتر األمين العام لهيئة األمم امل

بينهما من خالل إيجاد تسويات لخالفاتهم ترض ي جميع األطراف، هذا ما حدث في بعض مناطق التوتر في 

ام الخليج وشمال إفريقيا و الغرب اإلفريق  ..الخ، كما قام األمين العام للجامعة العربية وكذا األمين الع

 .(82ص 1995)صدوق،  ملنظمة الوحدة اإلفريقية سابقا بنفس الجهد والسلوك لحلحلت بعض النزاعات

والجدير بالذكر في هذا املقام هو أن للوسائل السياسية دور محوري وأساس ي في مساعدة األمين 

ألمين العام العام لهيئة األمم املتحدة في تسوية النزاعات املكلف بإيجاد حلول لها حيث أن لجوء ا

كان له الفضل الكبير في حل ، وكذا االستعانة باملساعي الحميدة والوساطة للمنظمات الدولية أو اإلقليمية

العديد من النزاعات ومنع وصولها إلى أروقة مجلس األمن، وتجنيب النزاع وأطرافه تعقيدات أكثر، كما 

 ض الصراعات واحتوائها وعدم انتشارها.دور مكمل لدور األمين العام في حل بع وسائلكان لهاته ال

ّاملبحث الثاني

 العناصر املساهمة في تفعيل دور األمين العام

وحتى يقوم األمين العام بتفعيل الوسائل السياسية لحل النزاعات سلميا البد له من روافد تعيينه 

تنوعة واملتعددة والتي لها وتدعمه في القيام بهذا الدور، ومن أبرز هاته الروافد عالقات األمين العام امل

دور مهم وأساس ي في نجاحه فيما أوكل له، وسنحاول استعراض هاته العالقات من خالل نوعين منها 

 حيث تتمثل في: عالقات األمين العام الداخلية وعالقاته الخارجية.

ّمين العام الداخلية لّلعالقات األول: الاملطلب 

رغم تعدد أجهزتها فأننا سنتناول عالقة األمين العام بأهم ونقصد بها عالقاته بأجهزة الهيئة، و 

 األجهزة والتي لها صلة بحل وتسوية النزاعات، ونعني هنا الجمعية العامة ومجلس األمن.

ّ

ّ
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ّعالقة األمين العام بالجمعية العامةاألول: الفرع 

مثل فيه كافة الدول تعتبر الجمعية العامة الجهاز الرئيس ي للمداولة في هذه املنظمة الدولية وت

األعضاء بالتساوي، بعدد ال يتجاوز خمسة ممثلين على األكثر يتم اختيارهم حسب رغبة الدولة العضو 

 2011)بن عامر،  ولكل دولة صوت واحد فقط، إذ ليس هناك فارق بين دولة كبرى وأخرى صغرى 

 .(186ص

عن الرأي العالمي والذي من خالله والجدير بالذكر أن الجمعية العامة تعد الجهاز األكثر تعبيرا 

مالذ الدول الصغرى بسبب شلل  العامة تطرح دول العالم قضاياها وتناقشها، كما أصبحت الجمعية

اتخاذ القرارات الدولية الالزمة لحفظ السلم واألمن الدولي نظرا لالستخدام غير املعقول  فيمجلس األمن 

 2011)خليفة،  ض الدول الدائمة العضوية في املجلسفي الكثير من األحيان لحق الفيتو من قبل بع

 .(82ص

بالجمعية العامة وتتعدد، إذ تتراوح طبيعة هذه العالقة بين اإلدارية  العام وتتنوع عالقة األمين

والفنية أحيانا وبين الوظيفية أحيانا أخرى، فمن ناحية العالقة الوظيفية نجد أن الجمعية العامة هي 

 من امليثاق 97حسب ما جاء في املادة  ألمين العام بناء على توصية من مجلس األمنالتي تقوم بتعيين ا

سنوات، هذا  05 ، كما قامت الجمعية العامة بتحديد مدة واليته والتي حددت بـ(129ص 1994)الديب، 

 Robert) من امليثاق 98في ظل سكوت امليثاق عن مدة واليته، كما يلتزم األمين العام بموجب املادة

W.Cox, 1969)  بإعداد وتقديم تقرير سنوي للجمعية العامة عن أعمال الهيئة، أما فيما يتعلق باإلدارية

من امليثاق  يشرف األمين العام على جميع اجتماعات  98والفنية فنجد األمين العام وبموجب نص املادة 

سيق معها ومع مجلس األمن في الجمعية العامة واللجان التابعة لها، واللجان الفرعية إضافة إلى التن

إجراءات انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية كذلك فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الجمعية العامة سواء 

كانت ملزمة أو مجرد توصيات كقبول ووقف وفصل األعضاء كذلك في املسائل املتعلقة بحفظ السلم 

 واألمن الدوليين.

 األمين العام من خالل أمرين هامين وهما:  وتكمن أهمية هذه العالقة في تفعيل دور 

عندما تكلفه الجمعية العامة بالسعي لحل نزاع دولي ما، وإطالق يده في ذلك ومنحه كامل 

الصالحية في استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية سواء بصورة علنية أو سرية وهذا لحل ذلك النزاع أو 

لف به األمين العام من قبل الجمعية العامة، وهذا على سبيل ملنع تصاعده أو انتشاره، ولعل من أبرز ما ك

 املثال ال الحصر نذكر:

 أثناء العدوان الثالث  على مصر بتخويل األمين  04/11/1956بتاريخ  999 قرار الجمعية العامة رقم

العام لألمم املتحدة اتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ انسحاب القوات األجنبية من األراض ي 

 ،(41ص )اللبيدي، بدون تاريخ ريةاملص

 بأن يتخذ األمين العام الخطوات العملية 21/08/1958 بتاريخ1237 قرار الجمعية العامة رقم

)اللبيدي، بدون تاريخ  واألردنلبنان  قضية الكفيلة بتحقيق أغراض ومبادئ امليثاق في شأن

 ،(42ص
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 لصين الشعبية والعمل معها بكل باالتصال با 1954تكليف الجمعية العامة األمين العام سنة

 الوسائل إلطالق سراح الطيارين األمريكيين الذين أسروا نتيجة حرب كوريا.

 98 وعند تقديمه التقرير السنوي للجمعية العامة عن أعمال املنظمة وهذا بناء على نص املادة

لوسائل السياسية، حيث من امليثاق، فمن خالل هذا التقرير ظهر الدور الهام لألمين العام في تفعيل ا

يتضمن هذا التقرير جزئين، يتناول الجزء األول أعمال املنظمة أما الجزء الثان  فيتناول مجال نشاطها، 

نفسه مقدمة التقرير، فيعرض آراءه في مسائل السياسة الدولية، وكثيرا ما بوعادة ما يكتب األمين العام 

)شلبي،  أجهزتهااملنظمة أو بدرجة أقل التأثير على بعض  يحاول من خالل هذا التقرير التأثير على سياسة

 .(447ص 1985

السياسية، واملسائل املتصلة  اتوالجدير بالذكر أن هذا التقرير يتضمن عادة بيانا عن التطور 

بحفظ السلم واألمن الدولي، كما تعتبر هذه التقارير التي يعدها األمين العام أداة من أدوات تعبيره عن 

وجهات نظره في أحداث السياسة الدولية، بل ولطرح مفاهيم جديدة تعبر عن فلسفته ورؤاه أفكاره و 

ملستقبل املنظمة، كما يستطيع األمين العام من خالل هذه التقارير أخذ زمام املبادرة وتعزيز جهود 

ة املشروعة األعضاء اآلخرين في املنظمة في أي عمل أو نشاط يهم ويخدم أهدافها ومبادئها ويحقق املصلح

 .(194ص 2000)عبد الحميد،  ألعضائها

ويظهر من خالل ما سبق أن التقرير السنوي الذي يقدمه األمين العام للجمعية العامة يشكل 

بالنسبة له وسيلة مهمة من الوسائل التي يستخدمها إليصال والدفاع عن مقترحاته وآرائه فيما يتعلق بما 

وافقه عليها الجمعية العامة مما يسمح له باملشاركة في صنع والتأثير يجري على الساحة الدولية، إذ قد ت

 في قرارات املنظمة بصورة غير مباشرة.

ّعالقة األمين العام بمجلس األمنالثاني: الفرع 

عن حفظ السلم واملسؤول الرئيس ي والدائم لألمم املتحدة التنفيذي يعد مجلس األمن الجهاز 

 امليثاقمن  24املهام باعتباره نائبا عن أعضاء األمم املتحدة طبقا للمادة  واألمن الدوليين، ويقوم بهذه

 .(115ص 2007)لحرش، 

لم يحدد ميثاق األمم املتحدة بشكل تفصيلي عالقة األمين العام بمجلس األمن إال أنه يمكن 

قة وظيفية أو القول أن طبيعة العالقة التي تحكم األمين العام بمجلس األمن ال تخرج من كونها إما عال

إدارية وفنية أو تنفيذية أحيانا أخرى، فبخصوص العالقة الوظيفية فنجد أن مجلس األمن يقوم باختيار 

املترشح ملنصب األمين العام ويوص ي الجمعية العامة بتعيينه وكذلك التوصية بالتجديد له، أما بخصوص 

ألمن خصص الفصل الخامس منه لألمانة العالقة الفنية و اإلدارية فنجد أن النظام الداخلي ملجلس ا

ن العام، حيث حدد الوظائف اإلدارية والتقنية التي يقوم بها األمين العام على يالعامة وعلى رأسها األم

مستوى مجلس األمن، أما فيما يتعلق بالجانب التنفيذي في العالقة بين مجلس األمن واألمين العام 

يذ وتطبيق قرارات مجلس األمن املتخذة بموجب الفصل السابع فيتمثل في تخويل هذا األخير مهمة تنف

منحه سلطة تقديرية واسعة في ذلك مما يسمح له برقابة وتوجيه هذه القرارات وفق تفسيره واقتناعه 
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طبقا ملا تنص عليه قواعد امليثاق، مما يجعل هذه القرارات أكثر شرعية، وفي ذات السياق خولت املادة 

من امليثاق لألمين العام سلطة تنبيه مجلس األمن إلى أية مسألة يرى أنها  (107ص 2008)أبو العال،  99

تهدد السلم واألمن الدولي، إذ منحت هذه املادة السلطة التقديرية لألمين العام في تكييف األوضاع 

قف يمكن القول أن األمين العام يساعد مجلس األمن في تكييف املوا 99الدولية، فمن خالل املادة 

من امليثاق كما يدعو املجلس ملمارسة سلطاته املقررة بموجب الفصل  39والنزاعات الدولية وفق املادة 

السابع، كما بإمكانه املساهمة في تحديد نوع التدابير القمعية التي يتخذها مجلس األمن بموجب الفصل 

أسيس املحاكم الجنائية السابع، وقد ظهر ذلك جليا من خالل اقتراحه إنشاء قوات حفظ السالم وت

 ا حدث في يوغسالفيا سابقا.ممثل املؤقتة الدولية

ورغم الدور الكبير واملتزايد لألمين العام في توجيه نشاط مجلس األمن، إال أن العالقة التي تحكم 

من املهام  ااألمين العام بمجلس األمن يغلب عليها الجانب اإلداري والفني، ومن خالل هذا الجانب وغيره

التي يكلفها بها مجلس األمن أو من خالل تلك التقارير التي يرفعها األمين العام ملجلس األمن بخصوص 

نزاع أو توتر ما في العالم، يتمكن األمين العام من التأثير وتوجيه ولو جزئيا هذا الجهاز الهام في الهيئة، 

لدولي إذ نجد أنها في الكثير منها قد وهذا ما نالحظه في العديد من القرارات الصادرة عن مجلس األمن ا

استندت على التقارير أو رسائل أو املذكرات املرفوعة لها من طرف األمين العام أو نجدها قد أخذت 

 بتوجيهاته ومقترحاته.

ّالثاني: العالقات الخارجية للمين العاماملطلب 

 أجهزة ووكاالتية من غير ونقصد بهذه العالقات الخارجية تواصل األمين العام باألطراف الدول

املنظمة، ونقصد بها الدول واملنظمات الدولية األخرى وسنحاول تناول عالقة األمين العام بهذه األطراف 

 على النحو التالي:

ّعالقة األمين العام بالدوّلاألول: الفرع 

الدولي  تعد الدول الكيان الدولي الوحيد الذي يتمتع بالشخصية القانونية الكاملة في القانون 

كما تعتبر الدول املكون األساس ي للمنظمات الدولية الحكومية وهذا ما يستدعي  بإجماع فقهه وقضائه،

من املنظمات الدولية ضرورة التعاون والتنسيق مع الدول في عملها وبرامجها سواء كانت هاته الدول 

أكبر تجمع عالمي للدول كان لزاما أعضاء في تلك املنظمات أو غير عضو، وبما أن هيئة األمم املتحدة تعد 

عليها أن تسلك هذا املنحى، وكان وسيلتها في ذلك األمين العام، باعتباره همزة الوصل بين املنظمة والدول 

 سواء كانت أعضاء فيها أو غير أعضاء.

حيث تتميز عالقة األمين العام بالدول األعضاء في املنظمة بالطابع اإلداري حينا وأحيانا أخرى 

الطابع السياس ي، حيث يتمثل الجانب اإلداري في تلك األعمال والوظائف اإلدارية التي يقوم بها األمين ب

العام لتسهيل عمل ونشاط األجهزة الرئيسية للمنظمة والتي تم التنصيص عليها في النظم الداخلية لتلك 

ء سواء في تلك األجهزة أو في األجهزة فمن متطلبات تلك األعمال والوظائف هو التواصل مع الدول األعضا

املنظمة بصورة عامة، إذ يعتبر األمين العام الجسر الرابط بين أجهزة املنظمة وأعضائها فكل ما يتعلق 

باملسائل اإلدارية بين الدول واملنظمة أو العكس البد أن يمر على األمين العام بحكم وظيفته التي حددها 
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ملنظمة، أما فيما يتعلق بالجانب السياس ي فغالبا ما تطلب بعض له امليثاق والنظم الداخلية ألجهزة ا

الدول األعضاء في املنظمة أو أحد أجهزتها من األمين العام التدخل لحل بعض التوترات أو املنازعات 

الدولية، وهذا قبل أن تعرض لتدخل الهيئات الدولية املختصة بالنظر في مثل هذه املنازعات، حيث يقوم 

م واستنادا للمكانة التي يحظى بها والقبول الذي يتمتع به عند أعضاء املنظمة وأجهزتها األمين العا

حيث تلعب شخصية وحنكة األمين العام دورا  بمساعي حميدة أو وساطة أو الصلح بين الدول املتنازعة،

عضاء في جهاز ، كما قد يطلب األمين العام من إحدى الدول األ بارزا في الوصول إلى تسوية ما لذلك النزاع

من أجهزة املنظمة إثارة موضوع معين، نظرا لعدم أهليته إلثارته في ذلك الجهاز أو خشية منه ألن يسبب 

طرحه املوضوع في ذلك الجهاز أو غيره صراعات و تجاذبات من شأنها أن تعقد األمر ال أن تساهم في عالجه 

)داغ همرشولد( عندما حث يوغسالفيا  السيد وحله، وهذا ما فعله مثال األمين العام الثان  للمنظمة

على الجمعية العامة، بعد فشل مجلس األمن في اتخاذ 1956سابقا بعرض موضوع حرب السويس عام 

قرار استنادا إلى قرار االتحاد من أجل السلم، بسبب حق االعتراض الذي تم استخدامه من قبل الدولتين 

 .(435ص 1985)شلبي،  قتها)فرنسا وبريطانيا( على مصر و  املعتديتين

ورغم بساطة ومحدودية العالقة التي تربط األمين العام بالدول غير األعضاء إال أنها في غاية من 

األهمية، نظرا ملا تضيفه تلك العالقات من عامل الثقة واملصداقية لشخص املنظمة سواء بين أعضائها 

بعض املعامالت اإلدارية التي يتطلبها تواصل أو بين أشخاص املجتمع الدولي، حيث تشمل هذه العالقة 

مثل هاته الدول مع املنظمة أو مع أحد أجهزتها بخصوص أمر معين، كما قد تطلب بعض هذه الدول من 

األمين العام التدخل لحل نزاع معين أو إلثارة مسألة ما أمام أحد أجهزة املنظمة في حدود ما يسمح به 

 .(203ص 2011)أبو الوفاء،  األجهزة امليثاق أو النظم الداخلية لتلك

ّباملنظمات الدولية األمين العامعالقة الثاني: الفرع 

إن ضرورة التعاون والتنسيق بين املنظمات الدولية في مجال نشاطها وأعمالها تستدعي منها إقامة 

ن والتنسيق عالقات متعددة ومتنوعة فيما بينها، وهذا ما جسدته هيئة األمم املتحدة من خالل  التعاو 

مع العديد من املنظمات الدولية باختالف أشكالها وأنشطتها، وبتنوع ذلك التعاون وهذا حسب طبيعة 

والذي يكون األمين العام عادة أحد أطرافه باعتباره  (198-197ص 2011)أبو الوفاء،  االتفاق املبرم بينهما

دة، وبناء عليه يعتبر هو الوسيط في تجسيد هو املؤهل واملخول إلبرام االتفاقيات التي تخص األمم املتح

تلك العالقة وتحقيق التعاون والتنسيق مع تلك املنظمات باختالف نشاطها وطبيعتها القانونية، حيث 

يقوم األمين العام بالتشاور والتنسيق مع الوكاالت املتخصصة وهذا من خالل رفع اقتراحاتها للمجلس 

نسق بينها وبين األمم املتحدة، كما يتواصل األمين العام في إطار هذه االقتصادي واالجتماعي كما يعتبر كم

العالقة مع املنظمات اإلقليمية من خالل التعاون والتنسيق معها، وهذا ما نص عليه ميثاق الهيئة خاصة 

، وكذلك فيما يتعلق (123ص 2006)الوحيش ي،  فيما يتعلق بتدابير الحل السلمي للمنازعات اإلقليمية

 ، كما أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة إعالنا عام(124ص 2006)الوحيش ي،  ق أعمال القمعبتطبي

( بخصوص زيادة التعاون بين األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية في مجال حفظ 49/57)القرار  1994
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نظمات في إطار رار على الدور الذي يمكن أن تقوم به هذه املقالسلم واألمن الدوليين، كما أكد هذا ال

الدبلوماسية الوقائية ،صنع وبناء وحفظ السالم، ومن املسلم به أن وسيلة وأداة املنظمة في تحقيق هذا 

 .(479-478ص 2011)أبو الوفاء،  التعاون أو التنسيق أو التنفيذ تلك األشكال من التعاون هو األمين العام

مات غير الحكومية، وهذا ألجل توثيق كما امتدت عالقات األمين العام إلى تواصله مع املنظ

، حيث تعددت أشكال (128ص 2006)عميمر،  من امليثاق 71التعاون معها، وهو ما نصت عليه املادة

التعاون مع هاته املنظمات ليشمل االستفادة من املنشورات التي تصدرها واستشارتها في مجال 

هاته املنظمات من التعبير عن وجهات نظر اختصاصها واالستعانة بها في املجاالت الفنية، وتمكين 

االستفادة من خبرة وكفاءة هاته و االستعانة بها في تنفيذ برامج وأهداف األمم املتحدة، و أعضائها، 

املنظمات في العديد من املجاالت، خاصة فيما يتعلق بالجانب اإلنسان  و اإلغاث  و اإلنمائ ، كما يمكن 

ية التي تصدرها األمم املتحدة أو أحد أجهزتها وهمزة ر ائق غير السلهاته املنظمات الحصول على الوث

 .(206ص 2011)أبو الوفاء،  الوصل في هاته العالقة هو األمين العام

لقد أظهرت جملة العالقات التي تربط األمين العام سواء بأجهزة املنظمة أو بالهيئات الخارجية 

عيل الوسائل السياسية لحل النزاعات سلميا. وهذا من من دول ومنظمات أهمية دور األمين العام في تف

خالل ما يحظى به من ثقة وما يجده من تعاون من هذه الهيئات سواء داخل الهيئة أو خارجها مما 

أي نزاع أو توتر قد ينشب  فييساعده في توجيه والتأثير في قراراتها ومواقفها فيما يتعلق بالتعامل والنظر 

 ولية.ويطفو على الساحة الد

ّاملبحث الثالث

 تقييم دور األمين العام

وحتى نكون منصفين ولحد ما في تقييمنا لدور األمين العام في تفعيل الوسائل السياسية لحل 

هذا الدور سواء بالسلب أو اإليجاب،  لىالنزاعات سلميا، البد أن نكون ملمين ومدركين ملا يحيط ويؤثر ع

 مين العام من خالل نقطتين أساسيتين هما:لذلك سنحاول أن نقيم هذا الدور لأل 

ّمعوقات دور األمين العاماألول: املطلب 

هي جملة املوانع والعراقيل التي تعترض أداء األمين العام عند سعيه لتفعيل الوسائل السياسية 

 :يات لتسوية النزاعات والتي يمكن أن نلخصها فيما 

o ل نصوص امليثاق، حيث أن صالحياته ومهامه القيد اإلداري والقانون  املفروض عليه من خال

يمارسه على أرض الواقع، كما أن  من الذيالسياسية املنصوص عليها في امليثاق أقل بكثير 

نصوص امليثاق ركزت على الدور اإلداري والوظيف  لألمين العام، ونحن نعلم أن أغلب تحركات 

ليس تحرك املجتهد كتحرك املدعوم  األمين العام السياسية هي اجتهاد منه ومن املعلوم أنه

 ،(2ص 2005)ليتيم،  والفاعليةبنصوص قانونية من حيث األداء 

o ر هنا األمم املتحدة والجامعة كالترهل الذي أصاب بعض املنظمات الدولية واإلقليمية ونخص بالذ

قانون  العربية، حيث لم تعد مواثيقها تواكب تطورات املجتمع الدولي على املستوى السياس ي وال
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)درياش،  العامواالقتصادي والتكنولوجي والثقافي حيث ساهم هذا الترهل في ضعف أداء األمين 

 ،(508ص  2013

o  انتهاء الحرب الباردة وظهور النظام الدولي الجديد بقيادة أمريكا وحلفائها أدى إلى تهميش أغلب

من فرص تحركه السياس ي  الهيئات الدولية ومن بينها األمم املتحدة وأمينها العام مما قلل

 ،(90ص 2002)زقير،  الباردةوالدبلوماس ي عكس ما كان متاح له إبان الحرب 

o  التدخالت الخارجية أضعفت من أداء األمين العام في تفعيل الوسائل السياسية لحل النزاعات

النزاعات سلميا، فصراع النفوذ واملصالح بين الدول املتنفذة في العالم أثر سلبا على محاوالت حل 

 ،(258ص 2014)عبد الكريم،  نوعهاالناشبة أيا كان 

o  إن رغبة أطراف النزاع في حله سلميا له دور مهم في فاعلية أداء األمين العام في استعمال الوسائل

غير أن هاته الرغبة تتضاءل إن لم نقل تنعدم في الكثير  ،تسويتهالسياسية لحل أي نزاع موكل له 

 .(161ص 2014)عبد الكريم،  وليمن مواقف النزاع الد

ّنجاحات األمين العامالثاني: املطلب 

ورغم ما اعترض األمين العام من تحديات وعراقيل أثناء قيامه بهذا الدور املهم والبارز في مسيرته 

ال أنه ال يمكن إنكار حجم النجاحات إألجل تسوية النزاعات سلميا من خالل تفعيل الوسائل السياسية 

 ها في هذا املسعى نذكر منها:التي حقق

  استفادته من فترة الحرب الباردة، حيث كان هو الجهاز الوحيد في الهيئة األممية الذي ينشط في تلك

)باتريوس  املرحلة بعد تعطل معظم أجهزة املنظمة بسبب الصراع املحتدم بين املعسكرين وقتها

م بشكل واضح في هذه املرحلة من خالل ، حيث برز أداء األمين العا(80ص 1995نوالسكو وآخرون، 

اجتهاده في تفسير نصوص امليثاق وقرارات أجهزة املنظمة، و إنشائه لقوات حفظ السالم وابتكاره 

لدور  ، وتفعيلهلنظرية الظروف الطارئة في وظيفة األمين العام، والدبلوماسية املتحفظة والوقائية

)أبو  زمة اللبنانية والوحدة اإلفريقية في أزمة الكونغو...الخاملنظمات اإلقليمية كالجامعة العربية في األ 

 ،(112-107ص 2008العال، 

  رغم انتهاء الحرب الباردة وانحصار دور األمين العام إال أنه ال غنى ألجهزة الهيئة واملنظمات الدولية

واقف سواء في األخرى أيا كان نوعها وطبيعة نشاطها عن االستعانة باألمين العام في العديد من امل

فيما تصدره من قرارات أو بتكليفه بمهام  هتنفيذ قرارات أجهزة املنظمة، أو األخذ باقتراحاته وتوصيات

دبلوماسية لحل بعض النزاعات، كذلك لجوء املنظمات الدولية األخرى إليه باعتباره كهمزة وصل 

ر املكانة التي يحظى بها على الساحة بينها وبين هيئة األمم املتحدة أو للتدخل لتسوية نزاع ما باعتبا

 ،(183ص 2014)الجناب ،  الدولية

  الدور البارز الذي لعبه األمين العام في إثارة اهتمام األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى لبعض

 1996)مرتض ى،  النزاعات كالنزاع في البوسنة والهرسك وحرب اإلبادة في رواندا والصراع الصومالي

 ،(103 ص
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   بؤر  واإلنمائ  فينجاح األمين العام ولحد بعيد في تنشيط دور املنظمات الدولية في املجال اإلنسان

وإرجاع التوتر والنزاعات، من خالل التكفل بالالجئين، وتوصيل وتقديم املساعدات اإلنسانية 

 ...الخ. إلى أوطانهم املهاجرين

تؤثر في  الداخلية والخارجية التيغم العوامل األمين العام ور  إن دور يمكن القول  وبصورة عامة

ودبلوماسيته وخبرته السياسية وحجم الدعم الذي يتلقاه من  تهفاعليته سلبا أو إيجابا، يبقى لشخصي

في الساحة الدولية له األثر البالغ في نجاح هذا الدور في تحقيق مسعاه من خالل نجاح  النافذةاألطراف 

 النزاعات أيا كان نوعها.الوسائل السياسية في تسوية 

ّ:الخاتمة

بعد استعراضنا ملوضوع دور األمين العام لهيئة األمم املتحدة في تفعيل الوسائل السياسية لحل 

والعناصر املساهمة في تفعيل كآلية لحل النزاعات سلميا النزاعات والذي تناولنا فيه الوسائل السياسية 

ييم دور األمين العام والذي استعرضنا فيه املعوقات التي دور األمين العام وختمنا موضوعنا هذا بتق

عند قيامه بدوره كما عرجنا فيه إلى أهم النجاحات التي حققها األمين العام في مسعاه هذا، ومن  هتعترض

القول أن دور األمين العام في تفعيل الوسائل السياسية محدود الفاعلية، وهذا نظرا  خالل ما سبق يمكن

منها الداخلية كمحدودية الصالحيات املمنوحة لألمين العام من خالل نصوص امليثاق، أو  لعدة عوامل،

من خالل النظم الداخلية ألجهزة الهيئة، وأخرى خارجية كتدخل القوى املتنفذة في العالم لعرقلة أي 

 ما وجزها فين النتائججهود يقوم بها األمين العام لتسوية أي نزاع، كما يمكن في األخير استخالص بعض 

  يلي: 

  محدودية الوسائل السياسية وانحصارها في املنظمات الدولية وتحديدا هيئة األمم املتحدة وبدرجة

أقل اإلقليمية منها، وغياب تام للمنظمات الدولية غير الحكومية والتي أصبح لها دور وفاعلية تتعدى 

 ،في العديد من األحيان دور املنظمات الدولية

 صوص امليثاق للدور الحقيق  الذي يلعبه حاليا األمين العام على الساحة الدولية، مما عدم مواكبة ن

، حيث نالحظ غلبة الوظائف االدارية في نصوص امليثاق املتعلقة باألمين أسهم في محدودية فاعليته

ول رغم املهام السياسية التي يمارسها، كما أن النصوص التي تتناول الحل 101و 98العام كاملادة 

السلمية للنزاعات لم تشر ألي دور أو مهمة لألمين العام رغم املمارسة الفعلية لها حيث نجد هذا في 

، كما أنه ليس في مواد امليثاق املتعلقة باملنظمات اإلقليمية ما يشير ألي دور 37إلى  33 املواد من

 ،53و 52 ع إلى املوادلألمين العام رغم العالقة والتنسيق القائم بينهما، ونالحظ ذلك بالرجو 

 حيث كان عدم إطالق يد املنظمات الدولية في حل النزاعات التي تنشب بين أعضائها بكل الوسائل ،

سببا في عدم تسوية تلك النزاعات ومن ثم عدم تجنب اندالع الحروب، وهذا ما الحظناه في عصبة 

 ،األمم املتحدة والذي كان سببا في فشلها

  بطها األمين العام مع أجهزة الهيئة أو مع الهيئات الخارجية األخرى في نجاح أهمية العالقات التي ير

 ،دوره
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 بدوره متأثير التدخالت الخارجية في إعاقة األمين العام في القيا. 

م بعض  ناومن خالل ما ذكرناه من نتائج يمكن  منها:التي و  املقترحاتأن نقد 

  اشراك املنظمات الدولية غير من خالل االستعانة و دعم دور األمين العام في تسوية النزاعات سلميا

 ،في تحقيق هذا املسعىالحكومية 

  تعديل بعض نصوص امليثاق بما يواكب حقيقة الدور الذي يقوم به األمين العام على الساحة

من امليثاق وذلك بمنح األمين العام عضوية دائمة في مجلس األمن، وكذلك  23كتعديل املادة  الدولية

)يكلف مجلس األمن األمين العام  من امليثاق حيث ينص فيها على 33 فقرة ثالثة في املادة بإضافة

بالسعي إليجاد تسوية سلمية ألي نزاع ينشب قد يشكل تهديد لألمن والسلم الدوليين(، كذلك 

حيث تنص على)حث األمين العام على ضرورة التنسيق واللجوء إلى  52إضافة فقرة خامسة للمادة 

املتخصصة واملنظمات غير الحكومية أثناء سعيه لتسوية أي  تة املنظمات االقليمية و الوكاال مساعد

)ينتخب األمين العام من قبل  على النحو التالي: 97نزاعات سلميا(، كما نقترح تعديل صياغة املادة 

 ،الجمعية العامة من بين املرشحين الذين يختارهم مجلس األمن بأغلبية أعضائه(

  إذ من شأن دور أكبر للمنظمات اإلقليمية في إطار تسوية النزاعات التي تنشب بين أعضائهاإعطاء ،

ذلك تخفيف الضغط على األمين العام في مجال سعيه لتسوية النزاعات مما يساهم في رفع مستوى 

 .فاعليته في أداء مهامه
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