
 
1 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 ـــة ديالـــــــــــــــــى ــعـــــجام

 كلية القانون والعلوم السياسية 

 قســــم العلــــوم السياسيــــــة 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 حبث تقدو به انطبنب  /  عهي حيدر كيطبٌ

 اىل /

 كهيت انقبَىٌ وانعهىو انضيبصيت / قضى انعهىو انضيبصيت

 وهى جزء يٍ يتطهببث َيم شهبدة انبكبنىريىس يف انعهىو انضيبصيت

 

 اشراف

 أ . و . د . رائد صبحل عهي

 و 7182                                                                 هــ    8341

 عًهيت صُع انقرار يف املُظًبث اندونيت 

 أمنىذجب   -االيى املتحدة 



 
2 

 



ََشْفَغُ دَسَجَاثٍ يٍَْ ََشَاءُ ًَفٌَْقَ    }

 { كُمِّ رُِ ػِهْىٍ ػَهِْىٌ

 
 ( 67اآلية :  ,) سورة يوسف 

 



 
3 

 

 االىـــــذاء

               .. اىل َيب انشمحت ًٌَس انؼاملني  ًَصخ أاليت ,اىل يٍ بهّغ انشسانت ًأدٍ االياَت 

 (  سْذَا حمًذ ) 

اىل يٍ امحم  ,اىل يٍ ػهًين انؼطاء بذًٌ اَخظاس  ,اىل يٍ كههوُ اهلل باهلْبت ًانٌلاس 

 ًانذُ انؼضّض  امسو بكم افخخاس 

ًدناهنا بهسى  ,اىل يٍ كاٌ دػاءىا سش جنادِ  ,اىل بسًت احلْاة ًسش انٌجٌد 

 أيِ احلبْبت  جشادِ 

      ِـــــت دْاحــــــت حنري ظهًـــــت يخمذيــــــاىل مشؼ ,اىل يٍ هبى أكرب ًػهْيى اػخًذ 

 ً  أخٌاَِ االػضاء  صًجيت انؼضّضة 

 صيالئِ ًصيْالحِ  اننجاح ًاالبذاع ..  اىل يٍ سشَا سٌّاً ًحنٍ َشك انطشّك حنٌ

اىل يٍ ػهًٌَا دشًفاً يٍ رىب ًكهًاث يٍ دسس ًػباساث يٍ أمسَ ًأجهَ 

اىل يٍ صاغٌا ننا ػهًيى دشًفاً ًيٍ فكشىى يناسة حنري  ,ػباساث يف انؼهى 

  اساحزحِ انكشاو  سرية انؼهى ًاننجاح .. يننا 
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 ًانخمذّش انشكش 

اال   ال ّسؼين لبم كم شئ  , 732انبمشة :   ا انفضم بْنكى  ًال حنسٌ لال حؼاىل 

 فهو احلًذ ًانشكش اًالً ًآخشاً .  ,اٌ اشكش اهلل جمَّ ثناؤه الَؼايو 

ًاَا اَخيِ يٍ اكًال حبثِ املخٌاضغ ىزا ال بذ  يل يٍ اسجاع انفضم ألصذابو فأحمذو 

شاج ىزا انبذث ػهَ ىزه خبانص شكشُ ًحمذّشُ ملٍ كاٌ ػٌَاً يل يف اخ

انزُ لذو  يل  انذكخٌس  ) سائذ صاحل ػهِ  (  ًيششيف ُاسخارانشاكهت 

ًلخو نهنظش يف ىزا انبذث ًابذاء يالدظاحو انمًَّْت انسذّذة  َفْس ًلطغ يٍ املساػذةَّ

 خري اجلضاء ... اهلل  فجضاه  ,ًاالششاف ػهْو 

  خطاَا ػهَ احلك  أسأل اهلل انؼضّض اٌ ّخمبم اػًاننا ًّثبج 
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 املقـــــــديت 

ٌتناول البحث موضوع عملٌة صنع القرار فً المنظمات الدولٌة نظرا  ألهمٌة هذا 

القرارات على تطور المجتمعات  الموضوع على المستوى الدولً وكذلك التاثٌر

وعلى افراد هذه المجتمعات وعلى افراد هذه المجتمعات فً التنظٌم القانونً قد 

تأثرت بالتغٌٌرات الدولٌة تأثرا  واضحا  ففً االمس كانت الحرب الباردة تلعب دورا  

واضحا  فً محاولة تحٌٌد القرار الدولً من خالل اتباع السٌاسة الخاصة بعدم 

خل االمم المتحدة فً شؤون الدول العظمى او مناطق نفوذها اما الٌوم فالسٌاسة التد

الخاصة باالمم المتحدة تغٌرت وتغٌرت معها النتابج القانونٌة التً ٌمكن ان تشغل 

مساحة واضحة من التأثٌر الدولً علٌها وان ظروف المجتمع الدولً بشكل عام بما 

نت عملٌة تأثٌر الوضع الخارجً مع عملٌة ٌتضمنه من دول ومنظمات دولٌة وقد كا

صنع القرار فً داخل المنظمات الدولٌة لٌست بذات قٌمة والسبب ان الوضع 

الداخلً لم ٌكن ٌؤثر او ٌتأثر بما موجود خارج النطاق الداخلً , اما بعد التطورات 

العالمٌة ودخول الكثٌر من المسابل الداخلٌة فً المنظور الدولً بحٌث اصبحت 

الجتها وفق احكام القانون الدولً ولٌس القانون الداخلً كفض النزاعات الداخلٌة مع

 ومدى توفر الدٌمقراطٌة فً المنظمات الدولٌة .
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 اهًيت انبحث : 

تتجسد اهمٌة البحث فً اطار بحثً للتعامل مع مفهوم عملٌة صنع القرار فً 

ات داخل النظام الدولً , اذ ان المنظمات الدولٌة بمنظور بمنظور ٌجسد تأثٌر القرار

المنظمات الدولٌة تواجه تحدٌات وضغوطات عدٌدة فً ظل بٌبة معقدة وبالتالً 

ٌجب علٌها مواجتها من اجل البقاء والتكٌف مع المتغٌرات البٌبة الداخلٌة والخارجٌة 

 للمنظمات الدولٌة .

 يشكهت انبحث :

ات الدولٌة محصل لمجموعة من مفادها ان عملٌة صنع القرار واتخاذه فً المنظم

المدخالت المؤثرة على عملٌة التصوٌت فً المنظمة الدولٌة وهذه المداخلة نابعة 

 عن البٌبة الداخلٌة والخارجٌة للمنظمات الدولٌة من خالل : 

 بماذا نقصد بعملٌة صنع القرار .  .1

 ما هً عوامل صنع القرار فً المنظمات الدولٌة .  .2

 على عملٌة صنع القرار فً المنظمات الدولٌة .  ما هً البٌبة المؤثرة .3

 فرضيت انبحث 

مفادها ان تأثٌرات البٌبة الداخلٌة للمنظمة المتمثلة بنفوذ ودور القوى الكبرى داخل 

المنظمة بوصفها جماعات ضاغطة فضال  عن تأثٌر المتغٌرات الدولٌة فً النظام 

واتخاذه فً المنظمات  السٌاسً الدولً ٌجسد مدخالت تؤثر فً صناعة القرار

 الدولٌة من خالل عملٌة التصوٌت . 
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 يُهج انبحث 

استخدمنا فً البحث المنهج التحلٌلً عن الحدٌث عن عملٌة صنع القرار عموما  

واالمم المتحدة خصوصا  واسباب التعامل معها من خالل جمع المعلومات والبٌانات 

) العرض التارٌخً لعدد من الوقابع  وتحلٌلها وتنظٌمها كما استخدمنا اسلوب المنهج

البارزة والمتعلقة بالموضوع ألنه ال ٌمكن  فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل دون 

 النظر الى الماضً . 

 هيكهيت انبحث 

ولكً نكون قد وضعنا هذا البحث بالشكل الذي ٌفً بالموضوع من معلومات بما 

م المتحدة أنموذجا  فقد فتحنا هذا ٌخص عملٌة صنع القرار فً المنظمات الدولٌة لألم

البحث على ثالث مباحث . المبحث االول التأصٌل المفاهٌمً وتقسٌمه الى مطلبٌن , 

المطلب االول مفهوم القرار لغة واصطالحا  والمطلب الثانً عملٌة صنع القرار فً 

عملٌة  المنظمات الدولٌة وجاء المبحث الثانً البٌبة الداخلٌة والخارجٌة المؤثرة على

صنع القرار داخل االمم المتحدة واجهزتها وقسم على مطلبٌن االول البٌبة الداخلٌة 

والثانً البٌبة الخارجٌة , واخٌرا  المبحث الثالث عملٌة صنع القرار فً مجلس 

االمن , االمم المتحدة فً ضوء تحوالت النظام السٌاسً الدولً وقسم الى ثالث 

والمطلب  2222االمرٌكٌة لالمم المتحدة قبل عام  مطالب,  المطلب االول الرؤٌة

والمطلب الثالث الهٌمنة  2221الثانً الرؤٌة االمرٌكٌة لالمم المتحدة بعد عام 

 االمرٌكٌة على االمم المتحدة ومجلس االمن . وتمت هذه المباحث . 
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 نتأصيم املفبهيًيا  - املبحث االول 

بوجود االنسان نع القرار بشكل عام عملٌة ازلٌة مرتبطة بشكل وثٌق تعد عملٌة ص

وتطوره فالقرار على المستوى الفردي ٌعد نشاطا  ضرورٌا  ٌمارس بشكل ٌومً 

ودابم حٌث ٌحتاج كل قرار الى مواجهة المشكالت الٌومٌة وتحلٌلها واتخاذ القرار 

الحضاري للمجتمعات البشرٌة بشأنها لتصرٌف اموره الحٌاتٌة , بل ان التطور 

مؤسسة صنع القرار حتى اصبح هذا النشاط مركزٌا  فً عملٌة تدبٌر  طارتبط بنشا

االمور وحل المشكالت وتحصٌل المعرفة وحسم الصراعات وتحقٌق المكاسب 

وبناء الحضارة 
(1)

  . 

 القرار لغة واصطالحاً :  مومفه –المطلب االول 

 مفهوم القرار لغة :   .1

لٌه الرأي فً حكم فً مسألة فٌقال صار االمر , ألن قرار أي ما قر ع

شخص انتهى وثبت القرار المستقر فً االرض والقرار من قرر أي جعل 

الشا فً قراره وفً قوله تعالى ) ثم جعلناه نطفة فً قرار مكٌن ( 
(2)

  . 

وكلمة القرار تعنً القطع أي قطع عملٌة التفكٌر وهً عملٌة اختٌار تقود الى 

فصل معٌن 
(3) 

 . 

قالت ٌا أٌها المأل أفتونً فً امري ما كنت قاطعة امرا  ففق قوله تعالى ) 

حتى تشهدون ( 
(4)

  . 

 
                                                           

مجلة الدراسات  , القرار السٌاسً الخارجً دور المعلومات فً عملٌة صنع د . سعد السعٌدي ,   (1)

 .  1, ص 2214,  52الدولٌة , العدد 

 .  13القرآن الكرٌم , سورة المؤمنون , االٌة :  (2)

, دار الكتاب العربً ,  بٌروت ,  1محمد بن ابً بكر بن عبد القادر الرازي , مختار الصحاح , ط  (3)

 .  521 – 521, ص :  1121

 .  23القرآن الكرٌم , سورة النمل , االٌة :  (4)
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 اصطالح القرار :  .2

( ٌفٌد تعبٌر القرار حكما او قضاء بشأن مشكلة ما  Decisionالقرار ) 

وٌشٌر الى تبنً حل ما بٌن عدد من الحلول الممكنة للمشكلة , ان القرار 

معناه تحوٌل ارادة ما الى فصل ما وهو العنصر الوسٌط بٌن التفكٌر والفصل 

(  Deciderقرر ) 
(1)

. 

ٌن اذن ان القرار اجراء معوٌعرف بأنه الثبات على اختٌار محددا  او على 

ٌجب عمله تجاه مشكلة معٌنة او تجاه موقف معٌن  ماهو تحدٌد 
(2)

  . 

والقرار فً حقٌقته عبارة عن اختٌار بٌن مجموعة بدابل مطروحة بحل 

مشكلة او ازمة او تسٌٌر عمل معٌن وكذلك فإننا فً حٌاتنا العملٌة نكاد نتخذ 

سها والبعض االخر ٌخرج ٌومٌا  مجموعة من القرارات بعضها نتنبه وندر

عشوابٌا  من غٌر دراسة 
(3)

. 

ان القاموس االصطالحً للتنظٌم الدولً ال ٌزال ٌفتقر الى الكلمات وااللفاظ 

عن مظاهر الصالحٌات التً تتمتع بها المنظمات  حالدقٌقة المعبرة بوضو

الدولٌة والتً ضمن حقها فً اصدار القرارات فً كافة المسابل التً تدخل 

فً اختصاصاتها طبقا  ألحكام المعاهدة المنشبة لكل منظمة 
(4)

 . 

وكذلك هو طبقة صوت منخفضة او عمٌقة وهو فً الموسٌقى تردد منخفض 

وعادة ٌصدر االنسان عند اء الهارمونً نهابً مرتجع وهو ادنى اجز

ه من النوم صباحا  وٌعرف اٌضا بالنغمة المنخفضة او العمٌقة وٌمكن ظاستٌقا

ابرازه من خالل صوت غٌتار االلبٌس او االصوات االلكترونٌة الصادرة او 
                                                           

كلٌة وجامعة محمد الشرٌف  , 2ط أ . عاٌدي محمد السعٌد , نظرٌة القرار الجانب النظري , (1)

 . 14, ص  2215 – 2214مساعدٌه للعلوم االقتصادٌة , 

هلٌغا دومند , اتخاذ القرارات الفعالة فً االدارة , ترجمه مصطفى ادرٌس , مطابع اطلس ,  (2)

 .  4, ص :  1111الرٌاض , 

 .5/2/2221تارٌخ النشر مقالة ,  , كٌفٌة صنع القرار السٌاسً زٌاد عبد الوهاب النعٌمً ,  (3)

, الدار  2, طالمجذوب محمد , التنظٌم الدولً , النظرٌة العامة و المنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة  (4)

 .  1, ص  1111الجامعٌة , بٌروت , 



 
11 

 

صوت الغناء العمٌق او ضربات الطبل , وغالبا ما ٌستخدم مع نغمات 

االالت الموسٌقٌة كالجٌتار والبٌانو والبوق او الجواب الصادرة من 

الهارمونٌكا 
(1)

 . 

 معنى اتخاذ القرار :  .3

تعتبر دراسة كٌفٌة اتخاذ القرار من المواضٌع التً ارتبطت بطبٌعة 

السلوكٌات البشرٌة على كافة االصعدة ومنذ العصور القدٌمة , لكن طبعا 

النسان على راحل تطورٌة فً تأثرت هذه الظاهرة وكٌفٌة اتخاذها كلما اقبل ا

حٌاته الٌومٌة والتً اقتضت منه ان ٌطور آلٌات اتخاذ القرار للتفاعل 

وتحقٌق التكٌف مع المستجدات على الساحة المٌدانٌة , وتعتبر الدولة كتنظٌم 

سٌاسً راق الحٌاة البشر فرضت على االفراد وخاصة السٌاسٌٌن منهم 

ند الى حسابات واستراتٌجٌات معتبرة , التعامل مع الظاهرة وفق قرارات تست

وتعود دراسة طرٌقة اتخاذ القرار ظاهرة قدٌم عرفتها الحضارات القدٌمة 

فً دراسته عن قرنا  , حٌث كتب المؤرخ الٌونانً ) ثوكودٌس (  24قبل 

حرب البلوبونز حول مجموعة العوامل التً تؤثر على زعماء المدن 

لسالم او تحالف او بناء االمبراطورٌة طبقا  الٌونانٌة ألختٌار قرار الحرب وا

للظروف التً تواجههم 
(2)

  . 

 

                                                           
,    http/Harm.wikipedia.comشبكة المعلومات الدولٌة ) االنترنت ( , موسوعة وٌكٌبٌدٌا ,  (1)

 .  1ص

 نجم الدٌن الغنوم , دراسة صنع القرار فً سٌسٌولوجٌا  , االدارة نقال  عن موقع  (2)

www.qnnajah.net  



 
12 

 

وبناءا  على ذلك فأن اتخاذ القرار عموما  للتوصل الى صٌغة عمل معقولة من 

بٌن بدابل عدة متنافسة وكل القرارات ترمً الى تحقٌق اهداف بعٌنها او 

تفادي حدوث نتابج غٌر مرغوب بها 
(1)

 . 

تخاذ القرار مجموعة من القواعد واالسالٌب التً ٌستعملها كما ٌقصد به ا

المشاركون فً هٌكل اتخاذ القرار لتفضٌل اختٌار معٌن او اختبارات معٌنة 

لحل مشكلة معٌنة 
(2)

 . 

واتخاذ القرار هو ذلك الجزء الهام فً مراحل صنع القرار واحدى وظابفه 

لقرار هً خالصة ما الربٌسٌة ولٌس معنى مرادفا  له , فمرحلة اتخاذ ا

ٌتوصل الٌه صانعً القرار من معلومات وافكار حول المشكلة فهً المرحلة 

النهابٌة فً صنع القرارات وهً مرحلة ال ٌشترك فٌها جمٌع العاملٌن فً 

المنظمة ولكن ٌقوم بها شخص واحد ٌمتلك سلطة اتخاذ القرار 
(3)

 . 

مختصٌن أمثال وفً مجال االدارة تباٌنت رؤى وجهات نظر كبار ال

(Harrison , P.Drucker , H.Simon , I.Ansoff   حول مفهوم اتخاذ )

على معنى واحد القرار فً مجال االدارة اال ان مجمل هذه الرؤى تنطوي 

مفاده ان اتخاذ القرار هو عملٌة المفاضلة والتقسٌم الدقٌق لمجموعة من 

ٌار افضلها للوصول الى حل تالبدابل فً ظل ظروف وتوقعات معٌنة واخ

مع  التكٌف الفعال للمنظمة المشكلة القابمة او اتخاذ هدف محدد بما ٌعنً 

الداخلٌة والخارجٌة 
(4)

 . 

                                                           
 141, ص  1111, جامعة الموصل ,  1د . ماهر صالح عالوي الجبوري , القانون االداري , ط (1)

– 141  . 

, دار الرشٌد للنشر , بغداد ,  1د . عبد الفتاح حسٌن , عملٌة صنع القرار السٌاسً الخارجً , ط (2)

 .  62 – 64, ص  1112

,     www.mido.netشبكة المعلومات الدولٌة ) االنترنت ( , معنى كلمة اتخاذ القرار , (3)

 .  1, ص  11/1/2221

 .  1ص دي محمد السعٌد , مصدر سبق ذكره , ٌأ . عا (4)
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وكذلك هو عملٌة متابعة المراحل , اذ تتركز اكثر من بٌبة قرارٌه معٌنة 

واالخٌرة تضم الوحدات المسؤولة عن اتخاذ القرار الخارجً وهناك عوامل 

ة تؤثر على االطراف المتفاعلة وهذه العوامل هً الدوافع ومحاكاة عدٌد

الحٌرة ونمط االتصاالت المسٌطرة وطرق تفسٌر البٌانات التً تتناول 

العناصر المختلفة للقرار عن طرٌق التفاعل بٌن هذه الدوافع لنتوصل فً 

نهاٌة االمر الى قرار السٌاسة الخارجٌة 
(1)

 . 

 :  مفهوم عملٌة صنع القرار .4

منذ الحرب العالمٌة الثانٌة ودراسات صنع القرار تشهد نمو متزاٌد كون 

القرار ٌشكل عنصرا  مركزٌا  فً العملٌة السٌاسٌة وربما انتشرت قرارات 

غامضة لمفهوم اتخاذ القرار فً مفهوم الدراسات التً تبحث فً التارٌخ 

ذ القرار لم الدبلوماسً او نشاطات المؤسسات الحكومٌة ولكن عملٌة اتخا

تدرس خارج نطاق العلوم السٌاسٌة دراسة منظمة ودقٌقة
(2)

  . 

فعلماء النفس عمدوا الى دراسة الدوافع الحقٌقٌة وراء القرارات التً ٌتخذها 

كز على قرارات المستهلك او المنتج الفرد  , اما علماء االقتصاد فاهتمامهم ترَّ

فً كٌفٌة تحسٌن مستوى اداء  او المستثمر . وذهب علماء االدارة الى البحث

االجهزة التنفٌذٌة العاملة وترشٌد اتخاذ القرار , أما فً العلوم السٌاسٌة فقد 

انصرف االهتمام الى تلك القرارات التً تعبر عن سلوك تلك القوى 

 االجتماعٌة المؤثرة فً عملٌات صنع السٌاسة . 

( ومحٌط  Agentان عملٌة صنع القرا تجري بٌن طرفٌن , طرف ٌقرر ) 

( والطرف  Environment ٌحف بالقرار من قبل ومن بعد او بٌبة ) 

المقرر فً الدولة من خالل االشخاص المخولٌن فً االفصاح عن مضمونها 

                                                           
 .123, ص  2214القاهرة ,  , 1ط سٌاسٌة ,د . كمال المنوفً , منهج االتصال فً دراسة النظم ال (1)

 .   325, ص  1124, ترجمة صاٌغ , بٌروت ,  1و طالمؤسسات االمرٌكٌة جٌمس دورتً ,  (2)
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باالفعال والقرارات , اما البٌبة فتكون ذات بعد زمانً ومكانً فهناك البٌبة 

ار فهً االخرى ذات بعد السابقة وبٌبة موضوعٌة , اما البٌبة الالحقة للقر

سٌكٌلوجً وموضوعً وهذه السلسلة من المعطٌات المتواصلة تشكل عملٌة 

( Decision – Making صنع القرار ) 
(1)

  . 

وتقوم عملٌة صنع القرار على اساس اختٌار بدٌل من بٌن مجموعة من 

البدابل المطروحة امام صانع القرار وبعد فهم صنع القرار من المناهج 

عة فً البحوث السٌاسٌة عموما  وبحوث النظم السٌاسٌة خصوصا  الشاب

وٌجري على ذلك اساس النظر الى ان كل النظم السٌاسٌة وعلى اختالف 

الوانها واصنافها تقوم بوظٌفة صناعة القرارات
(2)

  . 

وعملٌة صنع القرار هً المرحلة المحورٌة فً العملٌة السٌاسٌة فقد تم 

رسمٌة بعدها ٌتم االنتقال الى َسن سٌاسات ترتٌب القوى السٌاسٌة و

او اصدار مراسٌم ومشروعات وقوانٌن تقترح من خالل المؤسسة التشرٌعٌة 

من خالل القادة وبعد ذلك ٌتم االنتقال الى تنفٌذ االهداف السٌاسٌة الخارجٌة 

مراجعة النتابج , وان عملٌة صنع القرار تشٌر الى عملٌة التفاعل ومن ثم 

كٌن كافة على المستوٌٌن الرسمً وغٌر الرسمً فً رسم السٌاسة بٌن المشار

الوظٌفة الربٌسٌة الملقاة على عاتق العامة فعملٌة صنع القرار تعد بمثابة 

المؤسسات السٌاسٌة وقد تقوم االخٌرة فً اختٌار البدٌل المناسب من خالل 

المناقشة والمفاوضة 
(3)

 . 

 

 

                                                           
 . 325جٌمس دورتً , مصدر سبق ذكره , ص :  (1)

,  2215, بغداد ,  1, اصول البحث العلمً فً العلوم السٌاسٌة , ط د . طه حمٌد حسن العنبكً (2)

 .  22ص 

, ص  2213احمد نوري النعٌمً , عملٌة صنع القرار فً السٌاسة الخارجٌة , جامعة بغداد ,  (3)

111  . 
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 عملية صنع القرار في المنظمات الدولية  –المطلب الثاني 

تتضمن عملٌة صنع القرار فً المنظمات الدولٌة على التصوٌت على القرارات 

والتوصٌات الصادرة من اجهزة المنظمة , وٌمكن ان تصنف كافة القرارات 

 الصادرة عن المنظمات الدولٌة الى طابفتٌن : 

تكون ملزمة فً كافة عناصرها او  وهً القرارات ذات االثار الملزمة وهً ما ان

ملزمة فً هدفها دون الوسٌلة المتبعة لتحقٌق الهدف )اوال ( , والقرارات ذات االثار 

غٌر الملزمة وهً تشمل التوصٌات مع استبعاد كافة القرارات التً تشبه التوصٌات 

دون ان تكون منها )ثانٌا (
(1)

 . 

 تمل بدورها على نوعٌن : أوال  : القرارات ذات االثار الملزمة , وتش

 القرارات الملزمة فً كافة عناصرها :  - أ

تتمٌز هذه القرارات بقابلٌتها للنفاذ الفوري وتنتج اثار قانونٌة مباشرة وبمعنى 

آخر هو القرار الذي ٌكون نافذا  بذاته بدون اضافة اي عنصر خارجً على 

العناصر المكونة له 
(2)

 . 

ملزما اذا توفرت له هذه المواصفات  والقرار الصادر عن المنظمة ٌعد

المذكورة ولو اعطٌت له تسمٌات مختلفة فانه ٌبقى مثل هذا النوع دون سواه 

مادام انه ٌجمل صٌغة النفاذ الفوري , وٌكفً ان تكون له القدرة على تغٌٌر 

المراكز القانونٌة بإنشاء حق او التزام او تأثٌر على القابم منها 
(3)

 . 

 

 

                                                           
 محمد سعٌد الدقاق , النظرٌة العامة لقرارات المنظمات ودورها فً ارساء قواعد القانون الدولً , (1)

 .  32, ص  1123منشأة المصارف , االسكندرٌة , ,  1ط 

 . 113, ص  1114جامعة الجزابر ,  2طصوٌلح بو جمعة , القانون الدولً والعالقات الدولٌة ,  (2)

 .  113صوٌلح بو جمعة , مصدر سبق ذكره , ص  (3)
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 ملزمة فً كافة عناصرها ٌمكن ان تقسم من حٌث نطاقها الى : والقرارات ال

 قرارات ملزمة فردٌة :  .1

وهً تنصب على حالة فردٌة او مجموعة حاالت محدودة مثل القرارات 

والقرارات التً تنص على الصادرة بتعٌٌن او فصل موظف من المنظمة 

مم المتحدة او ربٌس الجمعٌة العامة تعٌٌن االمٌن العام لأل
(1)

 . 

قرارات ملزمة عامة تعتبر قرارات ملزم عامة مجردة , فالتوصٌات الداخلٌة  .2

ألي منظمة تعد من قبٌل القرارات الملزمة حاال  ومباشرة لمن توجهت الٌهم 

بخطابها وهً بذلك ترسً قواعد قانونٌة فً شكل لوابح داخلٌة ترمً الى 

حصر فً مٌثاق االمم حسن سٌر العمل داخل الجهاز وعلى سبٌل المثال ال ال

المتحدة تلك المتعلقة بالعضوٌة بالمنظمة او وقفها او فصل العضوٌة فٌها , 

التً تنشا االجهزة وترسً قواعد فتوصٌات الجمعٌة العامة لألمم المتحدة 

عامة الزمة لسٌر العمل فً المنظمة الدولٌة ٌنبغً اعتبارها ملزمة للمنظمة 

ٌضا  واجهزتها والدول االعضاء فٌها ا
(2)

 . 

 القرارات الملزمة من حٌث الغاٌة دون الوسٌلة :  - ب

تشجٌع فهم هذه القرارات على انه ٌراد منها ان تكون ملزمة لكن هناك ترك  

لرغبة المخاطب بها والحرٌة فً اختٌار الوسابل التً تؤدي الى تحقٌق ذلك 

امام سلطة االلزام المنشود وتجد االجهزة الموجهة الٌها هذه القرارات نفسها 

تعدد فً تسمٌتها تركها ولذا نجد  نها تكون حرة فً االلتزام بها اوتقدٌرٌة أل

حسب االهمٌة المعطاة لها فإذا عدنا الى المعاهدة المنشأة للجماعة االوربٌة 

ان  14/3للفحم والصلب فهً تسمٌتها بالتوصٌة حٌث نصت فً المادة 

ً تهدف الٌها ولكنها تترك التوصٌات تتضمن التزاما من حٌث الغاٌات الت

لمن توجهت الٌهم بخطابها الوسابل الذاتٌة لتحقٌق هذه الغاٌات 
(3)

 . 

 

                                                           
, ص  2221 – 2222, جامعة الجزابر ,  1, طبابا عمر حفٌظة , معهد الحقوق والعلوم القانونٌة (1)

12  . 

 .  32محمد سعٌد الدقاق ,  مصدر سبق ذكره , ص  (2)

صوٌلح بو جمعة , اعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة , معهد الحقوق والعلوم  (3)

 .  113, ص  1114االدارٌة , جامعة الجزابر , 
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فً   Directiveوٌطلق اٌضا الى قرارات من نفس المضمون اسم توجٌهات 

المعاهدتٌن المنشبتٌن للجماعة االوربٌة للطاقة الذرٌة والجماعة االقتصادٌة 

على التوالً ( والتوجٌهات تلزم الدولة  111, المادة 161االوربٌة ) المادة 

المخاطبة فٌما ٌتعلق بالنتابج الالزم التوصل الٌها مع ترك اختٌار الشكل 

الى االختصاص الوطنً للدولة والوسابل التً تحقق فٌه وبها هذه النتابج 

المعنٌة 
(1)

 . 

 القرارات ذات االثار غٌر الملزمة :  –ثانٌا  

الذي ٌسمى بالتوصٌات بأجماع غالبٌة الفقهاء , وال ٌعتبر هذا الصنف من القرارات 

ٌملك القدرة على خلق اثار ملزمة , حٌث ٌرى االستاذ ) ثونكٌن( ان التوصٌة لٌست 

لقرار الملزم ٌفرض التزامات قانونٌة اال رغبة فً حٌن ان ا
(2)

 . 

ات لٌست لها القدرة الذاتٌة راو كما ٌعبر عنها االستاذ ) الدقاق ( ان هذه القرا

استقالال  عن تدخل عناصر اخرى خارجة عن العناصر المكونة لها ألنشاء حق او 

التزام لصالح المخاطب بها او على عاتقه 
(3)

 . 

( من  3114صطالح التوصٌة المذكورة فً المادة ) واالستاذ فٌرالً ٌرى ان ا

المعاهدة المنشبة للفحم والصلب لم ٌقصد به تعبٌر انه غٌر ملزم بقدر ما ارٌد به 

تفرقة اصطالحٌة بٌن طوابف القرارات المختلفة الواردة فً نفس المادة 
(4)

. 

                                                           
 .  112, مصدر سبق ذكره , ص  الدقاق محمد السعٌد (1)

, ترجمة احمد رضا , عزالدٌن مودة , الهٌبة 1, طأ.تونكٌن , القانون الدولً العام , قضاٌا نظرٌة  (2)

 .  121, ص  1122المصرٌة العامة للكتاب , القاهرة , 

 ,  2226,  دار النهضة العربٌة , القاهرة , 1طابو الوفا , القانون الدولً والعالقات الدولٌة , (3)

 .  113صوٌلح بو جمعة , مصدر سبق ذكره , ص  (4)
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عندما ٌموت رجعنا الى مٌثاق االمم المتحدة نجده ٌستعمل صالحٌة التوصٌة  واذا ما

ٌصدر تحدٌد الصالحٌات الجمعٌة العامة والكالم عنها وال ٌعطً اي تفرقة تذكر من 

ا هحٌث الزامٌتها او عدم
(1)

 . 

التوصٌات فً الشؤون التً تدخل فً  سلطة اصدار القرارات اووللمنظمة الدولٌة 

وتلك هً الصالحٌة الحقٌقٌة التً ٌمكن للمنظمات ان تحقق بمقتضاها اختصاصاتها 

 اهدافها , وتوجد فً هذا الصدد مالحظتان : 

  : ٌعمل فً عالم المنظمات الدولٌة بمبدأ فصل السلطات  هً انه الاالولى

فالقرارات والتوصٌات التً تصدر عن المنظمات قد تكون من اختصاص 

على االتفاقات ووضع االنظمة الداخلٌة او من  كالموافقةالسلطة التشرٌعٌة 

اختصاص السلطة التشرٌعٌة لغرض العقوبات على الدول االعضاء المخالفة 

او من اختصاص السلطة القضابٌة ) كتسوٌة النزاعات الدولٌة (
(2)

 . 

  الثانٌة : هً ان القاموس االصطالحً للتنظٌم الدولً مازال ٌفتقر الى

ٌقة الواضحة التً تعبر عن مظاهر الصالحٌات التً الكلمات وااللفاظ الدق

تتمتع بها المنظمات ومنها حالة الخلط بٌن القرار والتوصٌة , فالتوصٌة هً 

مجرد ابداء نصٌحة او رغبة او دعوة ٌمكن ان تقبل او ترفض وقد تكون 

فً المنظمة او الى دولة عضوٌة التوصٌة موجهة الى جمٌع الدول االعضاء 

لى فرع او اكثر من فروع المنظمة او الى منطقة اخرى . والدول بالذات او ا

الن التوصٌة غٌر ملزمة باتباع التوصٌات التً تصدرها المنظمات الدولٌة 

ال تتضمن قانونا  قوة االلزام وال ٌترتب على مخالفتها اي مسؤولٌة قانونٌة 

عن اي اما القرار فهو امر ٌتضمن قوة االلزام وال ٌختلف من حٌث القوة 

قانون تصدره السلطة المختصة فً داخل دولة من الدول
(3)

  . 

                                                           
,  1111/ القاهرة , , منشأة المصارف االسكندرٌة  1ط ,م الدولًاد. محمد طلعت النعٌمً , النظ (1)

 1ص: 

 .  125,  ص 2213, جامعة بغداد ,  1د. هادي نعٌم المالكً و المنظمات الدولٌة ط (2)

  125د. هادي نعٌم المالكً , مصدر سبق ذكره , ص  (3)
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اللفظة او ان المواثٌق الدولٌة تستعمل هذه فعلى الرغم من وضوح الفارق بٌنهما 

ومن االمثلة على ذلك المواد المتعلقة بمجلس االمن , تلك دون تدقٌق او تمٌٌز 

بناء على احكام الفصل السادس الخاص بتسوٌة فالتدابٌر التً ٌتخذها هذا المجلس 

كان سلمٌا  هً توصٌات غٌر ملزمة , فً حٌن ان التدابٌر التً ٌتخذها المنازعات 

هً قرارات تتضمن قوة الخاص بحاالت تهدٌد السلم بناء على احكام الفصل السابع 

كلمة قرار فً الحالة االولى وومع ذلك فالمٌثاق ال ٌستعمل كلمة ) توصٌة ( االلزام 

, وانما ٌكتفً باستعمال كلمة قرار فً الحالتٌن . ومن جهة ثانٌة فً الحالة الثانٌة 

( ولوقف  2الفقرة  – 4نرى مٌثاق ٌستعمل كلمة توصٌة لقبول اعضاء جدد ) المادة 

( مع  16( والختٌار المدٌر العام ) المادة  6و  5عضو او طرده ) المادتان 

فً مجلس االمن ان حقٌقٌا  بإمكان الدول دابمة العضوٌة  التوصٌة هنا تعتبر قرارا  

ازاءه ضالنقٌستخدموا 
(1)

  . 

والتوصٌة ال تخلو من االلزام , فهً تتضمن الزاما  ادبٌا  وسٌاسٌا  ومن خصابص 

الى دولة واعلنت ذا وجهت التوصٌة إالتوصٌة قابلٌتها للتحول الى تدبٌر الزامً , ف

ولعل التوصٌة تكتسب للتحول الى تدبٌر الزامً ال ٌجوز لها العدول عن ذلك قبولها 

 قوة قانونٌة اذا صدرت باألجماع من المنظمة . 

وسلطة المنظمة فً اصدار التوصٌات واتخاذ القرارات لٌست مغلقة بل هً مقٌدة 

بالشروط التالٌة 
(2)

 : 

 ة . ان تقتصر على االمور المذكورة صراحة فً مٌثاق المنظم .1

 ان تكون متفقة مع اهداف المنظمة ومبادبها .  .2

 ان تتخذ وفقا  ألحكام المٌثاق .  .3

 

                                                           
 .  11, ص  1114الدار الجامعٌة , بٌروت ,  , 1طابراهٌم احمد الشبلً , التنظٌم الدولً , (1)

,  1, طلً واعد التنظٌم الدٌة العامة لقانون التنظٌم الدولً وقوفؤاد مصطفى احمد , النظر (2)

 .  111, ص  1116االسكندرٌة , 
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 المراحل التي تمر بها القرارات قبل صدورها : 

ال تكون القرارات الصادرة عن  المنظمة الدولٌة ملزمة ألعضابها اال بعد مرورها 

بعدة مراحل تبدأ بـــ
(1)

  : 

 مرحلة المبادأة :  .1

او احد اجهزة المنظمة وهً المرحلة التً ٌتم فٌها قٌام احدى الدول االعضاء 

بأثارة موضوع معٌن له عالقة باختصاص المنظمة وطرحه للمناقشة من قبل 

من مٌثاق االمم المتحدة  35بقٌة االعضاء مثل ذلك ما نصت علٌه المادة 

ٌة العامة الى ٌعٌنه مجلس االمن او الجمعبالهٌبة ان  وبشأن كل حق كل عض

اي نزاع او موقف من النوع المشار الٌه من المادة الرابعة والثالثون اي كل 

نزاع او موقف قد ٌؤدي الى احتكاك دولً او قد ٌثٌر نزاع , ومثاال  على 

ذلك اٌضا  ما تملكه االمانة العامة لألمم المتحدة من اقتراح مواد فً جدول 

حدة االمٌن العام ٌنسبه مجلس االمل االجهزة الربٌسٌة لالمم المتاعمال 

 .  11الدولً الى مسابل قد تهدد السلم واالمن الدولً م / 

 مرحلة المناقشة :  .2

او احد وٌتم فً هذه المرحلة مناقشة المقترحات المقدمة من الدول االعضاء 

اجهزة المنظمة وتطلب بعض المواثٌق نشر االقتراحات قبل اقتراح الدورة 

بها من قبل الدول االعضاء وٌتولى العضو تتم االحاطة  بمدة معٌنة حتى

حوله وما ٌطرأ علٌه من الرد على المناقشات التً تدور الذي تقدم باالقتراح 

السٌاسٌة والضغوط التً تمارس من دولة  رآءالأتعدٌل اثناء المناقشة وتلعب 

على اخرى دورا  اساسٌا فً قبول القرارات او رفضها عند عرضها 

 للتصدٌق . 

 

 
                                                           

, ص  1113, الدار الجماهٌرٌة ,  1, طعبد السالم صالح عرفة , المنظمات الدولٌة االقلٌمٌة  (1)
121  . 
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 مرحلة الصٌاغة :  .3

بعد عرض الموضوع للمناقشة تبدأ عملٌة صناعة القرار الذي تسبقه 

مشاورات جانبٌة مع الدول االعضاء قبل البدء فً عملٌة الصٌاغة حتى 

ٌخرج القرار بالصٌغة التً ال تتعارض والتشرٌعات المحلٌة للدول ٌمكن ان 

االعضاء وٌتولى اعضاء المنظمة او احد اجهزتها تقدٌم االقتراحات بشأن 

المسالة المعروفة دون غٌرهم اال انه ٌسمح للمراقبٌن على سبٌل االستثناء 

  تقدٌم مثل هذه االقتراحات اذا سمحت المواثٌق الدولٌة لهم بذلك .

كما اسلفنا فً الفقرة السابقة تختلف المنظمات الدولٌة حول االغلبٌة المطلوبة  .4

لصدور القرار حول المقترحات المقدمة , فبعض المنظمات الدولٌة 

واالقلٌمٌة تأخذ بقاعدة االجماع ) جامعة الدول العربٌة ( والبعض االخر 

كما ان غٌاب العفو ال  ) الجمعٌة العامة لألمم المتحدة (ٌأخذ بقاعدة االغلبٌة 

ٌحول دون توافر االجماع او اغلبٌة موصوفة اذا كان المٌثاق ٌتطلبها , اذ 

غٌاب العضو مساوٌا لالمتناع عن التصوٌت  1152اعتبر مجلس االمن عام 

عدم تمثٌل عندما رفضت روسٌا المساهمة فً اعمال المجلس احتجاجا  على 

ٌعنً ع بالمفهوم المطلق للمصطلح الصٌن الشعبٌة بالمجلس و اسلوب االجما

ٌن من اجهزة المنظمة الدولٌة على مشروع موافقة كافة اعضاء جهاز  معَّ

قرار المعروض للتصوٌت حتى ٌمكن اصدار القرار ومن ثم فأن اعتراض 

احد االعضاء ٌؤدي سلب القرار امكانٌة وجوده وكذلك حتى اذا امتنع عضو 

ٌال  بهذا المفهوم المطلق ألصطالح عن التصوٌت ٌصبح اصدار القرار مستح

االجماع 
(1)

 . 

الذي تنتهجه اغلب المنظمات الدولٌة فً وٌعتبر مبدا االغلبٌة االسلوب الشابع 

تغلٌب رأي االغلبٌة على االقلٌة وفً رأٌنا ٌعد هذا المبدأ  وموادهالوقت الراهن 

القلة  هو االمثل من حٌث عدم فسح المجال ألعاقة المشروعات المطروحة من

وكذلك التصوٌت باألغلبٌة ٌعكس النهج الدٌمقراطً واالغلبٌة الالزمة لصدور 
                                                           

 .  121عبد السالم صالح عرفة , مصدر سبق ذكره , ص (1)
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المجمع اصداره وعادة ما تكفً االغلبٌة القرارات قد تختلف حسب اهمٌة القرار 

العادٌة او البسٌطة كما ٌسمٌها البعض فً غالبٌة قرارات المنظمات الدولٌة , اما 

هً عبارة عن اغلبٌة خاصة ٌشترط تحققها االغلبٌة الموصوفة او المدعومة ف

سواء لصدور القرارات التً لها قدر معٌن من االهمٌة وٌجري حساب االغلبٌة 

كانت عادٌة ام موصوفة على اساس ان لكل دولة صوت واحد وهذه القاعدة تعد 

من  11تجسٌدا  لمبدا المساواة بٌن الدول , ولقد نصت الفقرة االولى من المادة 

م . أ . م ( على ان لكل دولة عضو صوت واحد فً الجمعٌة العامة , مٌثاق ) 

وجود مساواة قانونٌة وٌعنً هذا
(1)

  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 52 – 41, ص  2213, القاهرة , القواعد العامة لالمم المتحدة  عابشة راتب , التنظٌم الدولً و (1)
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 املبحث انثبَي

انبيئت اخلبرجيت وانداخهيت املؤثرة يف عًهيت صُع انقرار داخم 
 األيى املتحدة واجهزتهب

 البيئة الداخلية  –المطلب االول 

وٌقصد بهما كل العناصر المكونة للبٌبة الداخلٌة والتً تؤثر بشكل مباشر وغٌر 

مباشر فً عملٌة صنع القرار 
(1)

 . 

لقد بٌنت الدراسة ان نتٌجة الحرب العالمٌة الثانٌة قد فرضت نفسها على تشكٌل هٌبة 

ظت االمم المتحدة من قبل الدول المنتصرة وعلى رأسها الوالٌات المتحدة التً احتف

لنفسها من خالل المٌثاق الذي وضعته بدور استثنابً , حٌث احتفظت لنفسها 

بدٌمومة العضوٌة فً مجلس االمن الدولً وحق االعتراض على قراراته بٌنما 

فتحت العضوٌة لكل دول العالم فً الجمعٌة العامة لألمم المتحدة وقد هملت الوالٌات 

الوالٌات المتحدة اغلب االحٌان فً  المتحدة من ناحٌة القضٌة الفلسطٌنٌة وقفت

الجانب المضاد لحقوق الشعب الفلسطٌنً حٌث صوتت بالجمعٌة العامة لألمم 

% من القرارات التً تناولت القضٌة الفلسطٌنٌة وان 21المتحدة بالمعارضة 

المحددات الداخلٌة للسلوك التصوٌتً للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه القضٌة 

مجلس االمن الدولً والجمعٌة العامة لألمم المتحدة الفلسطٌنٌة فً 
(2)

 . 

وقد بٌنت جماعات الضغط المتمثلة باللوبً الٌهودي وهو ابتالف عرٌض لكل 

المنظمات التً تعمل لدعم دولة اسرابٌل فً الوالٌات المتحدة سواء كانت هذه 

ثٌر المنظمات ٌهودٌة ام مسٌحٌة اصولٌة , وان اللوبً الصهٌونً صاحب التأ

                                                           
,  1112مخلد , نظرٌات السٌاسة الدولٌة دراسة تحلٌلٌة , جامعة الكوٌت , د . اسماعٌل صبري  (1)

 . 115ص 

, القاهرة  د.روٌد ابو عمشة , السلوك التصوٌتً للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تجاه القضٌة الفلسطٌنٌة (2)

 .  1, ص  2214, 
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الحاسم على السلوك التصوٌتً للوالٌات المتحدة فً الجمعٌة العامة لألمم المتحدة 

ومجلس االمن الدولً كأحد اهم المحددات الداخلٌة للسلوك التصوٌتً االمرٌكً فً 

المقابل عدم وجود لوبً عربً ذو فاعلٌة او كفاءة موازٌة وان اللوبً العربً ٌعانً 

التموٌل المالً المتاح له وقلة العدد بالمقارنة بالجالٌة من عدة اشكاالت اهمها ضعف 

الٌهودٌة هناك ومع نهاٌة الحرب الباردة وهو نهاٌة حالة الجذب والشد التً كانت 

بٌن القطبٌن فً مؤسسات هٌبة االمم المتحدة وبالذات مجلس االمن الدولً فً 

معالجة الكثٌر من االزمات
(1)

  . 

 اثر الرأي العام الدولً على قرارات المنظمات الدولٌة :  – 1

لقد ظهرت دراسة الرأي العام وقٌاس اتجاهاته وعوامل تكوٌنه فً عصرنا الحدٌث 

غٌر ان هذا ال ٌلغً وجود الرأي العام فً العصور القدٌمة فأن االمم القدٌمة سعت 

ب السٌاسٌة والدٌنٌة الى تشكٌل وتكوٌن رأي عام مباشر عبر طرٌق الحوادث والخط

والحربٌة او التً ٌكون قصدها هو شد الجنود وتحمٌسهم بقضٌة تتعلق فً الدول 

والمنظمات الدولٌة تتعلق بالوطن او العقٌدة وفً عصر النهضة وحتى الثورة 

الصناعٌة كان الرأي العام منصبا  حول االرادة العامة , أما االن فقد اصبح الحدٌث 

عا  ومختلفا من مجتمع آلخر وٌحظى باهتمام كبٌر خصوصا  فً عن الرأي العام واس

المجتمعات الغربٌة , ولقد عرف ) فلوٌد أو لبورن ( الرأي العام بأنه تعبٌر حجم 

كبٌر من االفراد عن آرابهم فً موقف معٌن اما من تلقاء انفسهم او عن طرٌق 

معٌن او اقتراح ذي دعوة توجه الٌهم تعبٌرا  مؤٌدا  او معارضا  لمسألة او شخص 

اهمٌة واسعة بحٌث ٌكون العدد له نسبة كافٌة لممارسة التأثٌر على اتخاذ اجراء 

معٌن سواء بطرٌقة مباشرة او غٌر مباشرة 
(2)

 . 

                                                           
, دار الرشٌد ,  1هانً الٌاس خضٌر الحدٌثً , فً عملٌة صنع القرار السٌاسً الخارجً , ط  (1)

 .  62 – 64, ص  1112بغداد , 

(  42العدد )  ابراهٌم سعد الدٌن , كٌف ٌصنع القرار فً الوطن العربً , مجلة الدراسات الدولٌة,  (2)

 .  26, ص  1111, بٌروت , 
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ولذلك ٌعد الرأي العام من احد العوامل َبل والمشاركة فً عملٌة صنع القرار 

رأي العام وصانعً القرارات العالقة بٌن ال  تقنٌنالسٌاسً فً المنظمات الدولٌة 

ٌؤدي الى خلق والتفاعل الطبٌعً بٌن اهتمامات الرأي العام والمنظمات الدولٌة 

االمر الذي تضمن الحفاظ على االستقرار للعالقات من اعضاء الموالٌن , ومن هنا 

ٌمكن القول ان الرأي العام ٌعد من اهم العوامل التً ٌصنعها صانعً القرارات فً 

مثل الرأي العام قٌدا  مهما  على صنع القرار سواء كان صنع القرار داخلٌا  حسابه وٌ

او خارجٌا  ولكً ٌكون دور الرأي العام فّعاال  فً عملٌة صنع القرار فً المنظمات 

الدولٌة ٌجب ان تتوفر فٌها بٌبة ثقافٌة واجتماعٌة كما ٌتوقف تأثٌر الرأي العام على 

 االتصال المختلفة .  القرارات الخارجٌة وعلى وسابل

 اجهزة جمع المعلومات فً المنظمة الدولٌة :  – 2

ٌتم جمع المعلومات فً المنظمات الدولٌة من خالل التقصً والتحري المجهود 

واصبحت عملٌة جمع المعلومات فً عالمنا المعاصر من اعقد واصعب العملٌات 

هاما وتعود صعوبة هذه التً ٌتحتم على صانعً القرار االعتماد علٌها فً اداء م

 المهمة الى متغٌرٌن اساسٌٌن هما : 

 ضخامة المعلومات وتنوعها .  .1

ان صانعً القرار بحاجة الى انواع المعلومات التً تتعلق بحكمة ومعرفة  .2

ما ٌدور حولها وهً كثٌرة ومختلفة 
(1)

 . 

والمجال للشك ان المعلومات المنتجة فً حقبتنا المعاصرة واكثر مما انتجه التفكٌر 

البشري منذ ظهوره حتى االن نتٌجة التداخل الكبٌر فً مجاالت الحٌاة العصرٌة 

وتغٌر نمط الحٌاة عبر مراحل تارٌخٌة عدٌدة الى ان وصلنا الى ما ٌسمى بنمط 

صر المعلومة والمعرفة اصبحت من اهم االنتاج الخدماتً كتابة عن ان عصرنا ع

                                                           
حلمً فاروق , تطوٌر اسالٌب وقواعد المعلومات فً ادارة االزمات , ندوة االسلوب العلمً ألدارة  (1)

 .   11, ص  1113االزمات , مصر , القاهرة , 
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المصادر الربٌسٌة السٌاسٌة والعسكرٌة وكذلك نرى ان وجود الدول واستقرار 

انظمتها السٌاسٌة ٌرتبط ارتباطا  مباشرا  ومعبرا  بمدى توافر المعلومات سواء 

الداخلٌة او الخارجٌة هً من االهمٌة بمكان بحٌث ٌستطٌع أي نظام اتخاذ 

لقرارات الالزمة على ضوبها , ان عملٌة جمع المعلومات هً عملٌة االجراءات وا

مٌكانٌكٌة وهً عملٌة تصفٌة المعلومات وهً ذات اهمٌة بالغة كما ان تقدٌر قٌمة 

المنظومة الدولٌة لٌس باألمر الهٌن ولٌس االول على ذلك انه عندما اعلن كولن 

ابق ان قرار الحرب على باول وزٌر الخارجٌة للوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الس

% وانه لٌس لدٌنا معلومات 122العراق كان مبنً على معلومات غٌر مؤكدة 

حقٌقٌة عن اسلحة الدمار الشامل فً هذه البلد وكانت عواقبه ان استٌاء لدى الرأي 

العام االمرٌكً حول ضرورة هذه الحرب , ان ثورة المعلومات قد أثرت على 

االعالم ولقد فاجأت الثورة العلمٌة للمعلومات العالم بأسقاط  الواقع تأثٌرا  مباشرا  فً

الثنابٌة القطبٌة عندما انهار احد المعسكرٌن اال وهو االتحاد السوفٌتً ثم تفكٌك 

اوصاله نتٌجة الخلل الذي كشفته ثورة المعلومات لذا ٌمكن القول انه ٌمكن الوصول 

اء من حٌث االستراتٌجٌات الردع الى السٌادة المعرفٌة هو االساس فً السٌطرة سو

والمعرفة لذلك تبرز اهمٌة جمع المعلومات وثٌقة اساسٌة فً المنظمات الدولٌة 

ونجاح صنع القرار فٌها
(1)

  . 

 

 

 

 

 

                                                           
, عمان 1احمد عارف الكفارنة , العوامل المؤثرة فً عملٌة اتخاذ القرار فً السٌاسة الخارجٌة , ط (1)

 .  143, ص  2221, دار قندٌل , 
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 البيئة الخارجية  –المطلب الثاني 

وٌقصد بها المتغٌرات الناتجة عن البٌبة الخارجٌة خارج الحدود السٌاسٌة لدولة 

ً تعنً كل العوامل المؤثرة فً عملٌة صنع القرار السٌاسً والتً صانع القرار وه

ٌمكن حصرها فً المحٌط المادي والجغرافً 
(1)

 . 

 النظام السياسي الدولي :  – 1

تشكل القرارات التً تعمل على اساسها الدول والمنظمات الدولٌة الروح الحركٌة 

والتفاعلٌة التً تنظم من خاللها مسٌرة الحٌاة فً داخل المنظمات او فً عالقات 

تلك الدول فً العالم الخارجً لذلك ان اهمٌة وخطورة صناعة القرار ٌكون كبٌرا 

لم ٌؤسس على قواعد علمٌة وعملٌة كما ٌمكن ان ٌتسبب به من فوضى فً حال 

قوٌة وهناك البد على ضرورة االعتناء بالقرار قبل اصداره لذلك ٌبرز االهتمام 

بصناعة القرار قبل معظم دول العالم ألهمٌته البالغة لذلك التغٌٌر فً شكل وطبٌعة 

النظام الدولً والمنظمات الدولٌة ٌؤثر فً عملٌة اتخاذ القرار بوصفهم وحدة من 

لوحدات المكونة لهذا النظام فالمنظمات الدولٌة فً ظل نظام متعدد االقطاب تتوفر ا

لها حرٌة اكبر فً الحركة واتخاذ القرارات كما ٌصبح للدول الصغرى قدرة اكبر 

على المناورة عن طرٌق التلوٌح الى االنضمام الى ملف معٌن او االنسحاب من 

ت الدولٌة تأخذ دورا مهما على التأثٌر فً الحلف المنظمة الٌه , لقد اصبحت المنظما

القرار ومدى تنفٌذه وظهرت هذه االهمٌة فً المرحلة المعاصرة نتٌجة وجود 

 معطٌات جدٌدة منها ما ٌلً : 

 

 

                                                           
,  1115, بغداد , دار الرشٌد , 1د. هانً الحدٌثً , فً عملٌة صنع القرار السٌاسً الخارجً , ط (1)

 .  31ص 
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وجود منظمات دولٌة واهمها منظمة االمم المتحدة ومنظمات حقوق االنسان  .1

 ومنظمات المجتمع المدنً . 

ول على وقف القانون الدولً , فكثٌرا ما اخذت العالقات القانونٌة بٌن الد .2

العالقات السٌاسٌة طابعا دولٌا  من خالل تأثٌرها فً العالم الخارجً نتٌجة 

 العالقات االٌجابٌة والسلبٌة بٌن الدول . 

قٌام التكتالت االقتصادٌة والعسكرٌة تؤثر فً صنع القرار داخل الدول  .3

ن اهمٌة فً مساٌرة اهداف ذلك االعضاء فً هذه التكتالت لما للقرار م

التكتل ونهجه وافكاره 
(1)

 . 

اما فً ظل الظروف الحالٌة وانتهاء عصر الحرب الباردة وغٌاب سلطة عالمٌة 

تتمثل محدودا  مهما  فً المنظمات الدولٌة والسٌولة الواضحة حالٌا  فً العالقات 

حدة االمرٌكٌة بتفعٌل الدولٌة واتجاه بعض الدول الكبرى وعلى رأسها الوالٌات المت

دور االمم المتحدة افقدهما جزءا من مصداقتهما وكات اغلب الدول متضررة من 

هذا التفعٌل وذلك من خالل القرارات التً سمحت لألمم المتحدة بالتدخل فً الشؤون 

الداخلٌة لهذه الدول والذي ٌعد من صمٌم المسابل الداخلٌة للدولة نفسها , ومن 

 االمثلة على ذلك
(2)

 : 

قٌام االمم المتحدة بإدارة اقلٌم الدولة وتولً شؤونها مثل كمبودٌا والتدخل فً  .1

 البوسنة ( .  –حماٌة القوافل الخاصة باإلغاثة فً ) الصومال 

اعادة تفسٌر مفهوم السلم واالمن  من خالل تفسٌر واسع للعوامل التً تهدد  .2

ة قد تدخلت فً مجاالت السلم واالمن الدولٌٌن ولهذا نجد ان االمم المتحد

من مٌثاق االمم  2/  2مدنٌة لم تكن ضمن اختصاصاتها وذلك عدنا للمادة 

 المتحدة وسوف اورد امثلة عدة لتأكٌد ما توصل الٌه الباحثٌن : 

                                                           
 .  31د . هانً الحدٌثً , مصدر سبق ذكره , ص  (1)

,  1113, القاهرة , مركز االهرام ,  1عباس رشدي العماري , ادارة االزمات فً عالم متغٌر , ط (2)

 . 1ص
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مهام الرقابة واالشراف على حقوق االنسان والدٌمقراطٌة والالجبٌن  - أ

سابقا  ( والتدخل  التً شهدت صراعا  وقتاال  مثل جورجٌا ) ٌوغسالفٌا

فً الرقابة على االنتخابات فً كل من انغوال وفنزوٌال والسلفادور 

والعراق واٌضا  مراقبة النشاطات العسكرٌة كما هو الحال فً 

 الموزنبٌق . 

نزع السالح وٌعنً التدمٌر الكامل لألسلحة والتخلص منها وحل  - ب

قوة ماعدا القوات المسلحة التابعة للدولة وعدم االبقاء على أي 

الضرورٌة منها واضٌفت اٌضا مهمة جدٌدة لألمم المتحدة تمثلت 

بنزع السالح من الجماعات المتحاربة داخل الدولة الواحدة وخالل  

الحرب االهلٌة ومن ثم تسمح هذه الصراعات بتدخل االمم المتحدة 

 بحجة نزع السالح فً الشؤون الداخلٌة للدولة . 

بناء المؤسسات واعادة التعمٌر وهذه مهمة جدٌدة تظطلع بها االمم  –ج 

 المتحدة وهذه بدورها تستبع جهدا بشرٌا ومالٌا  . 

تجاوز عقلٌة الوقاٌة باألمن ومحاولة اعادة انتاج ثقافة جدٌدة ومن ثم  –د 

القول ٌمكن من الظروف الحالٌة تستدعً القول ان العالم ٌعٌش فً حالة 

كبٌرا  من سلطاته السٌاسٌة والسٌادٌة وان االمم المتحدة  فقدان جزءا  

ترغب فً ادارة العالم من خالل الرؤٌة المستبدة والتً انتدبت نفسها 

لتهمٌش المؤسسات الشرعٌة الدولٌة والمنظمات الدولٌة 
(1)

. 

 

 

 

                                                           
, ص  1115, القاهرة , منشأة المعارف , االسكندرٌة ,  1ن , مواجهة االزمات , طعثمان عثما (1)

14  . 
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 االزمات والنزاعات الدولية واثرها على صنع القرار في االمم المتحدة :  – 2

ت مرحلة الحرب الباردة ازمات دولٌة خطٌرة كادت ان تقضً بالعمالقٌن لقد شهد

االتحاد السوفٌتً والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة آنذاك الى مواجهات عسكرٌة مباشرة 

وكادت ان تقصف باالستقرار العالمً مثل ازمة كورٌا , ازمة الصوارٌخ الكوبٌة , 

ولة ادارة االزمات نظرا  لكونها ازمة برلٌن لما تمٌزت فً تلك المرحلة فً سه

جاءت نتاجا  للصراع بٌن الشرق والغرب وتمكن الطرفان من تطوٌقها فً اطار 

سٌاسً الردع المتبادل والمفاوضات وغٌاب قوى دولٌة منافسة وفعالة ونتٌجة الشلل 

الذي اصاب االمم المتحدة عامة ومجلس االمن على وجه الخصوص بسبب كثرة 

العتراض غٌر انه ٌمكن القول ان االزمة ٌكون لها احٌانا  اثر سلبً االستخدام حتى ا

فً القدرات والمهارات المعرفٌة لصناع القرار
(1)

  . 

فاالزمة قد تخلق موقفا  من الضغط النفسً ٌؤدي الى تدهور القدرة على االنتباه على 

ار فً المعلومات وفٌها التصرف على الموقف بما ٌؤثر سلبا  فً قدرة متخذ القر

البحث عن المعلومات والبدابل واالعتماد بشكل اكبر على الخبرات السابقة لفهم 

الموقف وهو من شأنه ان ٌؤدي الى التحلٌل الخاطا ان اهم ماٌسعى الٌه صانع 

القرار هو السعً الى التعاٌش والتوافق دون ان تتحمل دولهم تكلفة او خسابر ومن 

قدر من االهداف وحماٌة مصلحته الحٌوٌة وذلك ثم ٌكون صانع القرار قد حقق اكبر 

من خالل استخدامه وسابل ادارة االزمات مثل الوسابل الدبلوماسٌة والمساعً 

الحمٌدة والمفاوضات وعرض المنازعات على المنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة 

 واستخدام الوسابل القانونٌة مثل التحكم لدولً او اخرهما اللجوء الى استخدام وسابل

العنف
(2)

  . 

 

                                                           
 .  345, ص  2221, بٌروت , دار الجبل ,  1محمد السٌد سلٌم , تحلٌل السٌاسة الخارجٌة , ط (1)

 .  345المصدر نفسه , ص  (2)
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 دور االمم المتحدة مجلس االمن في االحداث الدولية  :  – 3

من المؤكد ان التصرفات الدولٌة الحالٌة للدول االعضاء فً االمم المتحدة ماهً اال 

انعكاسات للتطورات الدولٌة الراهنة التً ٌمر بها المجتمع الدولً فً الوقت الراهن 

اط العقد الدولً وجنوح االعضاء فً التنظٌم والتً تدل داللة واضحة على انفر

الدول الحالً الى التحلٌل من القٌم والمبادئ الدولٌة الراسخة التً ارساها مٌثاق 

االمم المتحدة واالعراف واالخالق الدولٌة والتً حظت على السالم بدال من الحرب 

دولً والخاطا وعملت جاهدة على انماء العالقات الودٌة بٌن االمم وتجلى المسلك ال

والرافض للقٌم والمبادئ الدولٌة فً انشاء جرابم االرهاب الدولً والتدخل فً 

من المٌثاق والتً  212الشؤون الداخلٌة لكثٌر من الدول بالمخالفة نص المادة 

حرمت التدخل حتى على المنظمة الدولٌة فً الشؤون الداخلٌة للدول وكذلك جرابم 

لغٌر مشروع والمخالف لقواعد القانون الدولً العدوان واالحتالل الحربً ا

والمواثٌق واالعراف الدولٌة 
(1)

 . 

والسلم الدولٌٌن او  وكذلك لمجس االمن دور فعال عند حدوث خرق او تهدٌد لالمن

أي عمل من اعمال العدوان فان المجلس ٌتخذ اجراءات او تدابٌر بعضها ٌكون 

مؤقتا  للحد من تفاقم الموقف كما فً التدابٌر المؤقتة والبعض االخر ٌتخذ شكال  

قسرٌا  فً التدابٌر العسكرٌة والتدابٌر غٌر العسكرٌة , ان التدابٌر المؤقتة هً شكل 

جراءات التً ٌتخذها مجلس االمن الدولً فً حال وجود تهدٌد او من اشكال اال

على  42اخالل بالسلم واالمن الدولٌٌن او وقوع عدوان , وقد نص مٌثاق فً المادة 

التدابٌر المؤقتة ولم ٌورد لها تعبٌر صرٌح ولكن ٌمكن استخالص التعرٌف من 

من شأنه ان ٌحسم الخالف  المادة نفسها حٌث ٌقصد بالتدابٌر المؤقتة أي اجراء لٌس

بٌن االطراف المتنازعة 
(2)

 . 

                                                           
 .  1, ص  2212, بٌروت ,  1ط بقلم هشام شنكاو , دور االمم المتحدة فً المنظمات الدولٌة , (1)

 .  23 – 22, ص  1151ة , القاهرة , ٌهاشم زكً , قرارات مجلس االمن , المطبعة العالم (2)
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 املبحث انثبنث

عًهيت صُع انقرار يف جمهش االيٍ , االيى املتحدة يف ضىء 

 حتىالث انُظبو انضيبصي اندويل
ان ثمة متغٌرات داخلٌة و خارجٌة اثررت فرً الرؤٌرة االمرٌكٌرة لالمرم المتحردة عقرب 

تركت تاثٌرا واضحا على هذه الرؤٌة على  اذ 2221احداث الحادي عشر من اٌلول 

صعٌد السٌاسة و الفكر و القانون الردولً ومرن مرن ٌعرٌش فرً ضرل الظرروف الدولرة 

المتغٌرررة و غٌررر مسررتقرة وذلررك حسررب مررا تملكرره المواقررف و االحررداث المتطررورة و 

المستجدة لذا فان اصالح المنظمة وبالشكل الذي ٌتالبم  مرع عملٌرة التطرور الحاصرلة 

النظام الدولً اصربحت ضررورة ملحرة فرً ظرل عرالم متغٌرر بشركل غٌرر مسربوق فً 

وهذا ما ٌستجٌب علرً بحثنرا و تضرمن عرن الهٌمنرة االمرٌكٌرة لالمرم المتحردة وصرنع 

القرار مجلس االمن 
(1)

. 

  2222المطلب االول : الرؤية االمريكية لالمم المتحدة قبل عام 

حتى بداٌرة التسرعٌنٌات القررن الماضرً  1145عام  شهدت االمم المتحدة منذ تاسٌسها

مررا ٌقررارب مررن مبررة نررزاع كبٌررر فررً مواقررف مختلفررة مررن العررالم فررتمكن بعشرررة ملٌررون 

انسان ٌعزو مراقبون سٌاسٌون عدٌدون هرذا العجرز عرن التصردي للحررب الرى وقرف 

مررة عقبرة امرام فاعلٌرة مجلرس االمرن  221حق النقض الفٌتو الذي ٌستخدم ماٌقرارب 

ضل قطبٌة ثنابٌة هٌمنت بحربهرا البراردة وتروازن رعبهرا النرووي علرى العالقرات  فً

الدولٌررة وٌقررول الرردكتور بطرسررت غررالً عنرردما كرران امٌنررا عامررا لالمررم المتحرردة ) ان 

توازن القوى السابد فً ظل الحرب البراردة حرد مرن هرامش االمرم المتحردة فرً صرنع 

انرررت موضرررع )رضرررى الررردولتٌن( السرررالم فٌبقرررى عملهرررا محصرررور بالعملٌرررات الترررً ك

العمالقتٌن لوحدهما ومن هناك لرم تتسرع هرذه العملٌرات الرى صرنع السرالم و و ابترداع 
                                                           

, مجلرة الدراسرات الدولٌرة العردد  2221باسل محسن مهنا, الرؤٌة االمرٌكٌة لالمرم المتحردة بعرد عرام  (1)
 .125, ص 2221, بغداد 41
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صٌغ جدٌدة للتوصل الٌره  برل ان الرذي كران متاحرا لالمرم المتحردة هرو فقرط النهروض 

برردور فنررً و لررٌس فٌرره ابتكررار سٌاسررً كمراقررب وقررف اطررالق النررار بعرردما ٌكررون قررد 

تقرر
(1)

. 

علرم االمرل ببرزوج فجرر  1111وط جدار برلٌن فً تشررٌن الثرانً نروفمبر وعقب سق

جدٌد بداٌة نظام عالمً جدٌد  تسوده العدالة و المساواة بٌن الدول كمرا اعلرن الرربٌس 

اي فررً غمرررة انتصرراره علررى  1111فررً بداٌررة اذار مررارس  االمرٌكررً برروش االب

الردولً مرن الفٌترو الرذي شرله العراق فً حرب الخلٌج الثانٌة وقتها نجا مجلس االمرن 

مرارا و تكررارا و تمكرن مرن اصردار و االهرم تنفٌرذ قررارات غاٌرة الصررامة و بردت 

االمور وكان اجماعا عالمٌرا بصردد التشركل فرً اتجراه صرٌاغة الٌره امرن جماعٌرة لمرا 

حلت به المنظمة الدولٌة اذ بردت االمرم المتحردة وكأنهرا تبعرد صروج نظرام دولرً علرى 

لمصالح العابمة على توزان القوى الذي كان سابدا انقاض نظام ا
(2)

. 

لكن لرم ٌمرض وقرت طوٌرل حترى تبخرر االمرال و اكتشرف الجمٌرع ان مرا سرمً ٌقضرة 

االمم المتحدة ومناسبة حرب الخلٌج الثانٌة لم ٌكن تاسٌسرا لعهرد عرالمً جدٌرد بعرد مرا 

مضرلة االمرم كان اكتشافا امرٌكٌا لحسنات السٌطرة علرى العرالم عرن طرٌرق او تحرت 

المتحرردة ففررً عررز ٌقضررتها هررذه اسررجدت االمررم المتحررد عررن عمررل  ٌرردخل فررً صررلب 

مهامها و واجباتها بل ٌشكل السبب االهم من اسباب وجودها وهو مفاوضرات السرالم 

و النها نزاع مستمر منذ اكثر من اربعٌن سرنة لرم ٌكرن اسرتبعاد المنظمرة الدولٌرة عرن 

اال  1111لترررً بررردت فرررً حررررب تشررررٌن االول المفاوضرررات العربٌرررة االسررررابٌلٌة ا

                                                           
(1)   btros Ghali an agenda for peace, preventive Diplomacy , peace aking and 

pace keeping Report of the secretary general pursuant united Nation ,new 
york,1992,p7   

, ص  1112ة العربٌرة القراهرة , ضر, دار النه 1ة االمرٌكٌرة , ط نرعبدالعزٌز محمرد سررحان , الهٌم (2)
241- 352  
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خضرروعا لدولررة االمررم المتحرردة و بفضررلها و تحقٌقررا الرادة كبررار اعضررابها وٌبقررى هررذا 

االستبعاد مستمرا طول المفاوضات 
(1)

. 

ورغم ان هذه المنظمة تبٌن  عن قردرة فابقرة علرى االسرتعمار و صرٌاغة القررارات و 

ج الثانٌرة اال انهرا عجرزت عجرزا واضرحا فرضها بالقوة على العراق منذ حررب الخلرٌ

عن فرض قرار واحد من قراراتها المتعلقة بالسٌاسة و فً وقت استطاعت واشرنطن 

ان تفرررض علررى الرردول االعضرراء فررً الجمعٌررة العامررة لررالم المتحرردة خررالل دورتهررا 

و الررذي ٌحرردد الصررهٌونٌة  1125-11-12فررً  3321الثالثررٌن الغرراء قرارهررا المرررقم 

ال العنصرٌة فران المررة الواحردة الترً اسرتعمل فٌهرا حرق الرنقض الفٌترو شكال من اشك

بعد الحرب الباردة كانت من قبرل الوالٌرات المتحردة منهرا ألدانره سٌاسرة لسررابٌل فرً 

الضفة الغربٌة .
(2)

. 

وهكررذا فررً وضررح النهررار عرراد ترروازن القرروى الررذي تسرربب بررانفراد عقررد عصرربة االمررم 

ة منظمرة االمرم المتحردة ٌسرٌطر علرى عمرل المنظمرة المتحردة السرابقة ترم تشركٌل حركر

الدولٌة ولكن بطرٌقة احادٌة هذه المرة ان لم ٌعد هناك سروى قروة عظمرى واحردة فرً 

العالم هً الوالٌرات المتحردة الترً حولرت االمرم المتحردة الرى هٌبرة تابعرة لهرا و سراحة 

لررغم مرن ذلرك ٌجري فٌها اكساب سٌاستها قبوال دولٌا شامال وشررعٌة  كاملرة علرى ا

ٌرى الجمهورٌون فً الكونكرس االمرٌكً المنظمة الدولٌة من خالل رؤٌرة مقنعرة و 

تفاعلهررا او بعضررهم ادارة كلٌنتررون بإهمالهررا  و االنصررراف عنهررا  واقعٌررة الررى مجلررس

ألنها قد تشكل عقبة فً طرٌرق ادارة واشرنطن السراعٌة للهٌمنرة علرى السراحة الدولٌرة 

تحردة عرن رفرع مسرتحقاتها المالٌرة الرى وقرت وصرول عجررا وقد امتنعت الوالٌرات الم

                                                           
( كلٌرة 22, مجلرة العلروم السٌاسرٌة العردد)الجدٌرد و اصرالح االمرم المتحردة  مد سٌد , النظرام الردولًمح (1)

 . 52-51ص  1114العلوم السٌاسٌة جامعة بغداد 
  www.mondiploar.comروجٌه غار ودي الوالٌات المتحدة خلٌفة االنحطاط )االنترنٌت(  (2)

http://www.mondiploar.com/
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ملٌررار دوالر وهررو مبلررغ ال  3,1الررى  1115اب اغسررطس  -12المنظمررة الدولٌررة فررً 

ٌقارن باإلنفاق العسكري االمرٌكً 
(1)

 . 

و على الرغم من النداءات  المتكررة الصرادرة عرن االمرٌن العرام و علرى الررغم مرن 

الدول الترً تتمترع عرن تسردٌد واجباتهرا المالٌرة مرن حرق ان قانون االمم المتحدة ٌحرم 

التصرروٌت فررً الجمعٌررة العامررة و المفارقررة ان دوال فقٌرررة مثررل مصررر و الغررابون و 

البرازٌل و المكسٌك و غٌرها مع انتظام ما ٌتوجب علٌها حٌال المنظمة  الدولٌة وقرد 

بطررس غرالً  من منع مجلس االمن من التجدٌد للدكتور 1112تمكنت واشنطن عام 

لوالٌة جدٌدة على الرغم من ان كل الدول االعضاء  االخرى بال استثناء كانرت تؤٌرد 

هررذا التجدٌررد االمررر الررذي اوضررح قرروة النفرروذ الررذي ٌملكرره منرردوب الوالٌررات المتحرردة 

)مادلٌن اولٌرا وقتها ( عمل المنظمة الدولٌة و الذي ٌصرل احٌانرا الرى فررض االرادة 

االعضاء مجتمعة  االمرٌكٌة على الدول
(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
,  2224د. برهان غلٌون , القٌادة االمرٌكٌة للعالم , مركز الدراسرات الوحردة العربٌرة  ,  القراهرة ,  (1)

 .  11ص 
محمررد عبررد الشررفٌع عٌسررى , كشررف الغطرراء عررن الشرررعٌة الدولٌررة الراهنررة مررن عصررر القررانون البعررد  (2)

  36-34ص  1112بٌروت  223السٌاسً المستقبل العربً , العدد 
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 . 2221المطلب الثاني : الرؤية االمريكية لالمم المتحدة بعد عام 

تنطلق الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة لالمرم المتحردة مرن منطلرق ذاترً علرى االقروى مرن 

ان ٌررتبط بخٌمرة السرالم العرالمً اال  بٌن دول العرالم واالكثرر دٌمقراطٌرة لمرن الٌرٌرد

تبقى  انها تبقى بعد مشهودا  و جاهزة للقتال فً سربٌل مصرالحها لرذا فران العمرل مرن 

االمم المتحدة تخدم مصالحها لوقف التحدٌات لمواجهرة الرى امنهرا علرى انهرا تحردٌات 

أ االمرن تواجه االمن الدولً وٌاتً فً سٌاق ذلك ادراك الوالٌات المتحدة الهمٌرة مبرد

الجماعً بسبب عدم قدرتها على تحمرل القٌرادة مرن انتشرار القروة و قردرة قروة اخررى 

المسررؤولٌة فضررال عررن تزاٌررد فعالررة المؤسسررات  فتعرردد  علررى تحمررل قرردر اكبررر مررن

هرررذا الررردعم  2221االطرررراف بعرررد ان  جررراءت احرررداث الحرررادي عشرررر مرررن سررربتمبر 

لٌرة لرٌس علرى صرعٌد اسرتراتٌجٌات للتحوالت االستراتٌجٌة بارزة على السٌاسرٌة الدو

االمررن القررومً للقرروى الدولٌررة فقررط و لكررن علررى صررعٌد اعررادة هٌكررل و رسررم حركررة 

التفرراعالت الدولٌررة ككررل و كانررت وكانررت فرصررة لبنرراء اسررتراتٌجٌات االمررن القرروي 

االمرٌكررً التررً دعررت الررى الحرررب الوقابٌررة ضررد الرردول المنافسررة لهررا  و المنظمررات 

هذه الستراتٌجٌة كل المفراهٌم الترً كانرت سرابدة و دارت مفراهٌم  االرهابٌة لقد غٌرت

مستحدثة للعالقات  الدولٌة 
(1)

 

ان الرؤٌة االمرٌكٌة لألمم المتحدة وباالسرتناد الرى سٌاسرتها فرً مجلرس االمرن تسرعى 

الى تحقٌق اهداف عدة منها الحفاظ على الهٌمنة االمرٌكٌة فرً النظرام الردولً الجدٌرد 

القرار االمرٌكً مع وجودها كان استثنابٌة الى ربرط ممارسرة القروة  اذ ٌسعى صانعو

االمرٌكٌة من خالل مجموعرة القواعرد و المؤسسرات الترً ترم ادراكهرا كشررعً علرى 

نطاق واسع من قبل معظم الدول المشاركة فً الهٌبة المعالجة وذللك لمنع ظهور أي 

منافس عالمً محتمال مستحٌال
 (2) 

                                                           
سربتمبر مرن وجره نظرر القرانون الردولً و حقروق  11هللا تركمرانً , الحررب الوقابٌرة بعرد احرداث عبد (1)

  115, ص 22123-5-3االنسان , المعهد  العربً لحقوق االنسان , قوانٌن 
ة االمرٌكٌرة , مجلرة الردفاع , سراسماعٌل محمد شوقً , هٌبرة االمرم المتحردة وحلرف االطلنطرً والسٌا (2)

 2,ص  1111,  154 القاهرة , العدد
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حدة نفسها فً االمم المتحدة )مجلس األمرن( كدولرة تزٌرد بفوابردها قدمت الوالٌات المت

المؤقتررة مرررن خررالل نظرررام عررالمً تررردبر العرررض فٌررره ولررٌس فرررً دولررة وال ابرررتالف 

باسررتطاعته ان ٌتحررداها كقابررد عررالمً حررامً ومنفررذ فعلررى سرربٌل المثررال كرران اصرررار 

تها الررثالث )العسرركرٌة الوالٌررات المتحرردة ال تتمتررع بالهٌمنررة االحادٌررة القطبٌررة بمسررتوٌا

واالقتصادٌة ومستوى اخر ٌسمٌه))جوزٌف نالً (( بالقوة الناعمة وانما فقط هٌمنتها 

قابمة على المستوى االول لهذا ٌجب على الوالٌات المتحدة العمل على ابقراء الهٌمنرة 

العسكرٌة خالل االستعمال المتعقد للقروة الناعمرة وبرذلك ٌكرون للقروة المهٌمنرة الخٌرار 

تكوٌن النظام الدولً فً الطرق التً ٌمكن ان تحربط ارتفراع المنافسرة برٌن القروة فرً ب

النظام
 (1) 

برأن امنهرا 2221لقد افتتحت الوالٌرات المتحردة بعرد احرداث الحرادي عشرر مرن اٌلرول 

ٌمكن ان ٌصمت بصورة افضل بواسرطة القروة العسركرٌة فالمؤسسرات االمرم المتحردة 

بحماٌرررة المصرررالح االمرٌكٌرررة او ضررررورٌة بمرررنح كانرررت قرررد عررردت امرررا ذات عالقرررة 

الشرعٌة للتصرف االمرٌكً رأي اضفاء الشرٌعة علرى االفعرال االمرٌكرً اذا تضرل 

الشرعٌة من االشٌاء الحٌوٌة التً تحتاجها الوالٌات المتحدة طوٌال ومن جهرة اخررى 

لررى ٌفرررض علٌهررا ان تتخلررى عررن المررذاهب والممارسررات واالسررتراتٌجٌة التررً قادتهررا ا

االبتعاد عن الشرعٌة وعلى وجه التحدٌد نشر انسجة الحرب الوقابٌة الن االخذ بهرذه 

االسررتراتٌجٌة كرررد فصررل الصرردقة الحررادي عشررر مررن اٌلررول كرران قررد اظهررر الوالٌررات 

المتحردة بأنهررا تعررارض بشركل جررذري كررل االفكررار والمبرادئ التررً اعتمرردتها هررً ذات 

المٌة الثانٌةمرة إلسناد الشرعٌة لها بعد الحرب الع
(2)  

  

كذلك بعرد  الترروٌج او الردفع  بالدٌمقراطٌرة فرً النظرام الردولً الجدٌرد  مرن االهرداف 

االستراتٌجٌة فرً السٌاسرة الخارجٌرة للوالٌرات المتحردة بوصرفها تسرتند الرى مجموعرة 

مرررن الفرضرررٌات الترررً ٌطلرررق علٌهرررا ))اللٌبرالٌرررة(( الترررً ترررروج لنظرررام دولرررً ٌتمٌرررز 
                                                           

 6عباس فاضل محمد , مصدر سبق ذكره,ص (1)
 3-21,ص 2221, بٌروت ,1خنسان الغرٌب , مأزق االمبراطورٌة االمرٌكٌة ,ط (2)
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ة واسواق مفتوحة فقد اكدت االدارة االمرٌكٌة ال سٌما بعد احرداث بمكونات دٌمقراطٌ

ان الوالٌات المتحدة تمتلك قوة وتأثٌر  ال نظٌر لره فرً العرالم وفرً  2221اٌلول  11

الوقت نفسه كانت قد جادلت بأن القوة العظٌمة لهرذه االمرة ٌجرب ان تسرتعمل لتشرجٌع 

التجارة الحرة وحقوق االنسانمٌزان القوى الذي ٌفضل الدٌمقراطٌة والحرٌة و
(1) 

وترى الوالٌات المتحدة انه بأ مكان االمم المتحردة ان تسرهم فرً حظرر انتشرار اسرلحة 

الدمار الشامل بوصفه من االهداف الربٌسٌة للسٌاسة الخارجٌرة االمرٌكٌرة لمرا تسربب 

هررذه االسررلحة مررن تهدٌررد لمصررالح وامررن امرٌكررا .فعلررى سرربٌل المثررال دفعررت الوالٌررات 

( بهردف 2222-1111لمتحدة مجالس االمن الهرداف سربع عشرر قررارا للمردة برٌن )ا

تحطٌم اسلحة الدمار الشامل العراقٌة
(2) 

وكذلك تحاول الوالٌات المتحدة  ان تنمً تشابك مجلرس االمرن مرع مكافحرة االرهراب 

كعنصر مكمل كمسؤولٌاته للسلم واالمن العالمٌٌن الن نشاط مجلس االمن فً متابعرة 

اٌلرول ٌعرد بمثابرة قفرز كبٌرر  11اف الوالٌرات المتحردة فرً مكافحرة االرهراب بعرد اهد

لألمام فقد دفع الربٌس بوش مسرؤولً االدانرة للتحررك بصرورة اكبرر لمواجهرة الردول 

لكونرره ٌرغررب بتأدٌرره دور الهجرروم علررى حسرراب الرردفاع ونقررل المعركررة الررى ارض 

االرهابٌٌن 
(3) . 

من الوسابل التً تكفل لها اهرداف سٌاسرتها الخارجٌرة وتستخدم الوالٌات المتحدة عدة 

فرً االمرم المتحرردة منهرا اسررتعمال حرق الررنقص الفٌترو والعقوبررات والحروافز االمرٌكٌررة 

واستعمال القوة والنهوض بها  فً مجلرس االمرن والوالٌرات المتحردة دور مباشرر فرً 

ن والجمعٌررة التررأثٌر علررى االمررم المتحرردة فررً قضرراٌا ومجررالس عرردة منهررا مجلررس االمرر

العامة اذا ٌضم االطار المؤسسً لنظام االمن الجمراعً االجهرزة الربٌسرٌة فرً االمرم 

                                                           
 116خنسان الغرٌب , مصدر سبق ذكره, ص (1)
 ( , مركز دراسرات2225-1112باسل ٌوسف بجك , العراق وتطبقها االمم المتحدة للقانون الدولً ) (2)

 225,ص 2226الوحدة العربٌة , بٌروت , 
  www.midadulqalam.net , 2223  شبكة المعلومات الدولٌة )االنترنت( (3)
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المتحرردة التررً تلعررب دور فررً مجررال حفررظ السررالم واالمررن الرردولٌٌن فررً مجلررس االمررن 

والجمعٌة العامة
(1)

 . 

 .الهيمنة االمريكية على االمم المتحدة ومجلس االمن - المطلب الثالث

صار حدٌث االدارة األمرٌكٌة عرن االمرم المتحردة ٌلجرا الرى تحضرٌرات ال تقرل قسروة 

فً احتضارها للمنضمة الدولٌة والقانون الدولً عن خطاب الدول الفنٌة فً مواجهرة 

رابطة عصبة االمم قبرل الحررب العالمٌرة الثانٌرة مرن المؤكرد ان ٌرؤثر انهٌرار القطبٌرة 

متحدة وقد اعتقد ان بوراق االمل الجدٌد قد لمعرت فرً الثنابٌة على دور واداء االمم ال

تفصٌل دور المنضمة بإقامة نضام دولً ٌستند الى االمن الجمراعً والقرٌم المشرتركة 

والتضامن فً حرل المشركالت عملرت االمرم المتحردة علرى تحقٌرق االمرن والسرالم فرً 

الحرروب فٌمرا  عالم انتشرت فٌه النزاعات والمواجهات داخل الدولة اكثر من انتشرار

وتقرٌررره حررول خطررة السررالم كرران  1112بٌنهررا ففررً اجتمرراع  مجلررس االمررن ٌنرراٌر 

المنطلق االول حول دورها فً صٌانة السلم واالمرن الردولٌٌن فرً ضرل التحضرٌرات 

الدولٌة الجدٌدة فكانت الدعوة الرى وضرع تطرورات ترؤدي الرى اصرالح هٌكرل والٌرات 

ى وجه الخصوص صنع القرار فٌها ككل ومجلس االمن عل
(2)

 

كان من الواضح تأثٌر الضغط االمرٌكرً علرى خطرة االصرالح فقبرل ان ٌعلرن االمرن 

العام اولى خطواته عرضتها على المندوب االمرٌكً الى االمم المتحدة بٌرل رتشرارد 

ومنه الى مادلٌن او لبرلٌت وزٌر الخارجٌرة وثرم بٌرل كلنترون ادار االمرٌن العرام بهرذه 

مالبمرة مرع االهرداف االمٌركٌرة حترى ال تضرٌع حصرة المنضرمة الخطوة جعل خطتره 

من دعم الكونغرس فً تسدٌد المتأخرات المالٌة لها تشٌر المؤشرات الى ان مدٌونٌرة 

المنضررمة فاقررت الثالثررة ملٌررارات دوالر  ولررذلك لعرردم تسرردٌد  بعررض الرردول االعضرراء 

لٌٌن ووفرق الوالٌرات مستحقاتها وزٌادة نشاطها فً عملٌات حفظ االمرن والسرالم الردو

                                                           
(1)

 115, ص عبدهللا تركمانً, مصدر سبق ذكره 
 2, ص2222, دار الفكر العربً  2د. برهان الدٌن غلٌون , ثقافة العولمة وعلوم الثقافة , ط (2)
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ملٌرار  1و6المتحدة على صدر القابمة الترً لرم تسردد  مسرتحقاتها اكثرهرا والترً تبلرغ 

دوالر مما ٌشكل عجزا كبٌرا من مٌزانٌة المنضمة
(1)

   

وافرررق الكرررونغرس علرررى دفرررع المدٌونٌرررة ولكرررن بشررررف اسرررترداد جمٌرررع االسرررهامات 

منضررمة لتغششرره وقررد فسررر االمٌركٌررة لعملٌررات حفررظ السررالم وان تخضررع حسررابات ال

اعضررراء الكرررونغرس هرررذه الشرررروط بررران غالبٌرررة االعضررراء الجمهورٌرررون ٌنضررررون 

للمنظمة على انها استثمار وانهم دافعً الضرابب المستثمرٌن
(2)

 

بعد الرضوخ للمطالرب االمرٌكٌرة وافقرت علرى دفرع مرا علٌهرا مرن مسرتحقات  واعلرن 

ة وحتى باقً الدول االعضاء العمرل المندوب االمرٌكً ان بالده تشجع الخطة الجرٌب

على تنفٌذها فكأنها اعطت خطة كوفً عنان امرٌكً الٌد الطوٌلة فً ادارة المنضرمة 

ومرررن ثرررم الهٌمنرررة والسرررٌطرة علرررى ادارة االزمرررات العالمٌرررة ٌرفرررع عصرررا عررردم دفرررع 

المتصرفات للضغط والتهدٌد وضحت اعرادة هٌكلٌرة وتشركٌل المنظومرة الدولٌرة وفقرا 

والٌررات المتحرردة السٌاسررٌة فقررد اسررتغلته وحلفابهررا الغررربٌٌن عرردد الرردول الررى لفلسررفة ال

مجلس االمن بعد الحرب فً الخلٌج واستصداره العدٌد من القرارات رغرم انهرا تهردد 

االمن والسلم الدولٌٌن كمرا ٌحردث مرع لٌبٌرا طالبران العرراق وسرورٌا وعنرد فشرلها فرً 

العرفٌرة ورغبتهرا فرً االنفرراد فرً  كشف قرارات تصب فً مصلحتها كما فً الحالة

معالجة االمر اصبح التعبٌر السابد على السنة المسؤولٌن االمرٌكٌٌن انهم لٌسووا فرً 

حاجة الحصول على اذن مسبق من احد الدفاع عن امنهم ومصالحهما القومٌة
(3)

 

هررذا التهمررٌش لمجلررس االمررن تخرروف منرره دول العررالم الثالررث فررً التسررعٌنات مررن ان 

الى شكل من الشكل االسرتعماري الجدٌرد خاصرة بعرد الحررب االمرٌكٌرة علرى ٌتحول 

االرهرراب ومررا حملتررة مررن االمتٌررازات سٌاسررٌة فررً ان الوالٌررات المتحرردة تحررتفظ بحررق 

                                                           
احمررد بهررً الرردٌن , مشررروع النهضررة اصررالح االمررم المتحرردة كرروفً عنرران , السٌاسررة الدولٌررة , العرردد  (1)
 112, ص1112( القاهرة , 32)
, 132احمرررد بهرررً الررردٌن ,مشرررروع كررروفً عنررران إلصرررالح االمرررم المتحررردة السٌاسرررة الدولٌرررة , العررردد (2)

 112,ص1112اكتوبر
 .12/2/2222ار النشر البٌان االماراتٌة ,د.محمد وقٌع هللا , كتاب ولٌم شوكروس , د (3)
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االطاحة بان حكومة كٌفمرا شراء بصررف النضرر عمرا كانرت قرد اقردمت علرى الهجروم 

بمصلحة امرٌكٌا او حتى تهدٌدها
(1)

 

لمحركررة للنظررام العررالمً الجدٌررد لوضررع نظررام العقوبررات فررً عملررت القرروى العظمررى ا

المنظمة والتً تأخرذ شررعٌتها مرن مجلرس االمرن هرذا الرنهج وضرع تحرول فرً مواقرع 

الدول قبل النظام العالمً اعطت دول العالمً الثالث المنظمة دورا مركزٌرا فرً ضرم 

قامررة القررانون النزاعررات و الصررراعات الدولٌررة واٌرردت قٌررام العقوبررات االقتصررادٌة إل

الدولً وحقوق االنسان وفقا لألسراس الترً ارتكرزت علٌهرا وانهرا القنراة االنسرب الترً 

عبرها ٌمكن تنفٌذ ذلك علٌها وعلى دول الشرمال ولكرن بانتهراء الحررب البراردة وقٌرام 

النظام العالمً انعكسرت االدوار اصربحت الردول الغربٌرة وحكوماتهرا هرً الترً تردعم 

قوبات وفقا لرؤٌتها هً وبالشكل الذي تكون علٌه العقوباتاستخدامها لغرض الع
(2)

 

 نتائج الصداقات االمريكية

والقت الوالٌات المتحدة وحلفابها العدٌد من االنتصارات داخل الجمعٌة العامة نتٌجرة 

سٌاستها والتً تؤكدها تصرٌحات مسبولٌها واتهامها بأنهرا جعلرت مجلرس االمرن قنراة 

قرارات وفقا لمصالحها بحق وان وجدت معارضرة عرن الردول تمر فٌها ما ترٌده من 

االخرى الدابمة فسوف تسعى شتى السبل ال رجاعهم عن قررارتهم فنجردها قرد تبحرث 

مع الدول المعارضة سٌاسة دفرع مسراهماتها فرً مٌزانٌرة المنظمرة ودفرع الردٌون الترً 

التهدٌرد والكرف  علٌها لها وامتناعها عن دفع المنصرفات وهذا بالطبع نوع من انرواع

عن معاداتها واالعتراض على قراراتها
 (3) . 

 

                                                           
 www.middle.eastonline.com, 1112اناتولى كالبتسكاي, امرٌكٌا تصبح الوعود لنفسها  (1)

     د.أحمد منصور, واقع االمم المتحدة فً ضل االحتالل االمرٌكً , قناة الجزٌرة (2)          

 www.aljazeera.net , 2223 , ,)برنامج بال حدود(          

 ,قراءة فً اوراق سٌبتل , التناقض بٌن الحرٌة والعدالة , السٌاسة الدولٌة,  خالد الجواهري (3)          

 .111-114, ص 2222, القاهرة ,131العدد               

http://www.middle.eastonline.com/
http://www.aljazeera.net/
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ومن الواضح ان موقف الدول داخل المنظمرة بعرد ذلرك انقسرم الرى قسرمٌن فقرد خلقرت 

الوالٌررات المتحرردة وحلفابهررا تنظررٌم مرروازي لرره او ٌتفرروق علٌرره فررً احٌرران كثٌرررة ومررن 

الموافقررة علررى اسررتهداف ابرررز النتررابج الضررغط االمرٌكررً علررى المجلررس نجاحهررا فررً 

والررذي جرراء بعررد جردل حرراد بررٌن الرردول الكبررى ألعضرراء فررً المجلررس  1441القررار 

نتٌجة التصرٌح
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
, 2223, القراهرة ,154رشا حمدي , دور االمم المتحدة فرً العرراق واالنعكاسرات والردالبل , السٌاسرة الدولٌرة العردد  (1)

  142ص
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 اخلبمتت واالصتُتبجبث 

من خالل دراسة عملٌة صنع القرار فً المنظمات الدولٌة واألمم المتحدة 

وحضورها الدابم فً حٌاة الفرد والمجتمع الدولً بأنماط واشكال مختلفة والتً على 

اساس وجودها واهمٌتها فً التنظٌم الدولً ومن خالل الدور الكبٌر والعظٌم الذي 

فً لحظات ومفاصل القرار فٌها وما  تلعبه عملٌة صنع القرار فً حٌاتنا وخصوصا  

تعكسه من الواقع والتطورات فً المنظمات الدولٌة ولقد اكدت الدراسة على الفرق 

المهم بٌن تناول عملٌة صنع القرار فً المنظمات الدولٌة كموضوع للتحلٌل على 

وفق نموذج منهجً ٌتم عبره دراسة مختلف جوانب القرارات التً ٌتم تناولها 

فسٌرٌة تدعم اهمٌة دور صنع القرار فً المنظمات الدولٌة . ومن خالل كنظرٌة ت

 ذلك ٌتبٌن لقاعدة استنتاجات فعلٌة فً عملٌة صنع القرار فً المنظمات الدولٌة . 

بهذا نصل الدراسة الى نتابجها النهابٌة باالشارة الى ان المعلومات كانت  .1

ذي الٌمكن لصناع وماتزال المتغٌر االساسً فً عملٌة صنع القرار وال

القرار تجاهل دورهم مهم ٌستعدون التخاذ قراراتهم ازاء البٌبة التً ٌفرزها 

 الموقف تجاه عملٌة صنع القرار . 

لقد اظهرت نتابج االستبٌان بأجماع اكثرٌة صناع القرار فً المنظمات  .2

الدولٌة بأنهم ٌؤكدون على ان تكون المعلومات دقٌقة ومتكاملة لٌسهل على 

 صنع القرار والمعنٌٌن اتخاذ قرارات اكثر دقة .  عملٌة

هناك اجماع من قبل افراد فً المنظمات الدولٌة بانه ال وجود للمشاعر فً  .3

اتخاذ القرارات اال فً حاالت معٌنة بحٌث تكون هذه النظرة تعود بالنفع 

 على المنظمة . 
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