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Abstract 
The Charter of the United enshrines Chapter VIII of 

regional arrangements or agencies dealing with matters 
relating to the maintenance of international peace and 
security where regional action is appropriate and in 
conformity with the purposes and principles of the United 
Nations ; The Cold War missed the opportunity to make the 

.٢٧/٣/٢٠١٨*** قبل للهنشر في ٢٢/١/٢٠١٨(*) أستلم البحث  في 
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right use of Chapter VIII; at that time, regional arrangements 
were in fact sometimes impeding the resolution of disputes 
by the peaceful means provided for in the Charter and the 
Charter deliberately omitting any precise definition of 
arrangements And regional organizations, thus allowing for 
the useful flexibility of attempts by States to deal with 
something in which regional action is appropriate and can 
also contribute to the maintenance of international peace and 
security. In the past, regional arrangements have often been 
made because of the absence of a global system of collective 
security; their activities can sometimes conflict with their 
objectives with the sense of solidarity required to ensure the 
effectiveness of the world Organization; To provide a great 
service if its activities are carried out in conformity with the 
purposes and principles of the Charter. 
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املبحث االول
عالقة املنظمات اإلقليمية مبجلس األمن الدويل

يف حفظ السالمودورها 
















، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،دو صالح یاسین داؤ خري رشید المههنا ود.د. ف(١)
.١٥٠ص،دار ابن االثیر للطباعة والهنشر في جامعة الموصل،جامعة الموصل
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املطلب االول 
الشراكة بني جملس األمن واملنظمات االقليمية يف حفظ السالم




ISAF























التسلح وهنزع السالح ،بعثات السالم المتعددة االطرافریهناتا دوان وشارون ویهارتا،)١(
ترجمة حسن حسن وعمر االیوبي ولیلى ،٢٠٠٤،الكتاب السهنوي،واالمن الدولي

مركز دراسات الوحدة ،السالم الدوليألبحاثمعهد ستوكهولم ،مجالهني وسامیة بیطار
.٢٦٦ص،العربیة
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، تشرین االول،١٢٢العدد ،السیاسیة الدولیة،االمم المتحدة في البلقان،عماد جاد)١(
.١١٤ص،١٩٩٥

.١١٤ص، ) المصدر هنفسه٢(
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املطلب الثاهني 

القة الوظيفية بني جملس األمن عدم احرتام الع
وبني املنظمات االقليمية 






، تشرین االول،١٢٢العدد ،السیاسیة الدولیة،االمم المتحدة في البلقان،ادعماد ج)١(
.١١٤ص،١٩٩٥

.هنفسهالمصدر)٢(
شور ) مجلس األمن یحث المهنظمات االقلیمیة على لعب دور متهنامي في ازمات العالم مهن٣(

:_على الرابط االلكتروهني االتي
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=12343

.٣١/١٢/٢٠١٧تاریخ اخر زیارة 
.١١٤ص، عماد جاد مصدر سابق)٤(
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املطلب الثالث 

تطبيق إجراءات القسر اجلماعي عن طريق املنظمات اإلقليمية




) مجلس األمن یحث المهنظمات االقلیمیة على لعب دور متهنامي في ازمات العالم مهنشور ١(
لكتروهني االتي :_على الرابط اال

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=12343
.٣١/١٢/٢٠١٧تاریخ اخر زیارة 

(كوسوفوا ، دور حلف شمال االطلسي في استقرار دولة البلقان،طارق بادي الطرواهنة)٢(
.٣٣ص،٢٠١٢،جامعة الشرق االوسط،)٢٠١١_١٩٨٩(دراسة حالة)
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، دار وائل للهنشر،الطبعة األولى،عملیات حفظ السالم الدولیة،غسان الجهنديد.)١(
.١٤٦ص،٢٠٠٠،عمان

.١٤٦ص،المصدر السابق اعاله،غسان الجهنديد.)٢(
.٢٦٧ص،مصدر سابق،بعثات السالم المتعددة االطراف،ریهناتا دوان وشارون ویهارتا)٣(



حفظ السالمدور المهنظمات االقلیمیة في عملیات 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (64), Year (20)

٢١٤































الهنظام ،محمد احمد حلمي الطوابىیمور الشرقیة یهنظر د.) للتفصیل اكثر حول قضیة ت١(
، دار الفكر الجامعي،رؤیة هنقدیة في ضوء مقاصد الشریعة والقاهنون،العالمي الجدید
.٨٦ص،٢٠٠٩،الطبعة االولى

.١٤٦ص،مصدر سابق،غسان الجهنديد.)٢(
، ١٩٩٤التهنمیة بهناء السالم و ،١٩٩٤بهناء السالم والتهنمیة ،) د. بطرس بطرس غالي٣(

)، ٧٣١_٧٣٠فقرة (١٩٩٤،هنیویورك،التقریر السهنوي عن اعمال مهنظمة االمم المتحدة
.٣٤١ص
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هاهنز واهنظر كذلك د.،٢٦٥_٢٦٤مصدر سابق ص ،) ریهنتا دوان وشارون ویهارتا١(
الطبعة ،مركز دراسات الوحدة العربیة،هنزع سالح العراق الغزو بدال من التفیش،بلكیس
.١٢ص،بیروت،٢٠٠٥،االولى

، من اتفاقیة امن وسالمة موظفي االمم المتحدة واالفراد المرتبطین بها٢٠هنص المادة )٢(
/كاهنون االول/٩في ٥٩/٤٩المتحدة المرقم لألممهنشرت بموجب قرار الجمعیة العامة 

مهنشورة في وثیقة یهنایر/كاهنون الثاهني/١٥واصبحت هنافذة بتاریخ ١٩٩٤دیسبمبر/
ومهنشور على شبكة االهنترهنت١٩٩٩. A/49/49 مم المتحدةاأل

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Convention_UN_Safety.html
.١٤٦ص، مصدر سابق، غسان الجهنديد.)٣(
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املبحث الثاهني 
اإلقليميةموقف الفقه من دور املنظمات 

)١(حفظ السالمعمليات يف 























.٩١٤ص، ١٩٨٤، ١ط، مقدمة لدراسة القاهنون الدولي العام، صالح الدین عامرد.)١(
، مصدر سابق، صالح الدین عامرد.،١٤٨ص ، مصدر سابق، غسان الجهنديد.)٢(

دور مجلس األمن في تحقیق األمن والسلم ، جمال علي محي الدیند.،٩١٤ص
.٢٣١ص، ٢٠١٣، الجزائر، الطبعة األولى، للهنشردار وائل ، الدولیین

الفقه الدولي واهمیة الدور االقلیمي في مجال حفظ األمن والسلم فاروق صادق حیدر؛) د.٣(
.٣ص، الدولي

ألحكامهدراسة لضوابطه االصولیة ، مبادئ القاهنون الدولي العام، محمد حافظ غاهنمد.)٤(
.١٩٦١،٦١٢، ١ط، العامة
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.١٢٩ص، مصدر سابق، عملیات حفظ السالم، غسان الجهندي) د.(١
.١٢٩ص، مصدر سابق، عملیات حفظ السالم، غسان الجهندي.د)٢(
.١٢٩ص، المصدر هنفسه)٣(
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املطلب االول 
الدور الرئيس للمنظمات االقليمية 




خطة للسالم الفقرة ، بطرس بطرس غاليالمتحدة السابق د.لألممتقریر االمین العام )١(
.٣٨ص، ٦٠

_٢٦٤، مصدر سابق، بعثات السالم المتعددة االطراف، ریهنتا دوان وشارون ویهارتا)٢(
.١٢ص، مصدر سابق، هاهنز بلكیسذلك د.واهنظر ك، ٢٦٥
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.١٤٩_ص١٤٨ص، مصدر سابق، دو صالح یاسین داؤ فخري رشید المههنا ود.د.)١(
من میثاق االمم المتحدة.٥٢) هنص المادة ٢(
؛ ١٤٩_ص١٤٨ص،مصدر سابق، دو صالح یاسین داؤ فخري رشید المههنا ود.د.)٣(

.٦١٢ص، مصدر سابق، د.محمد حافظ غاهنم
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املطلب الثاهني

الدور املقارب للمنظمات اإلقليمية مع منظمة األمم املتحدة











الطبعة ،الجزء الثالث،األمم المتحدة االهنجازات واإلخفاقات،هیل حسین الفتالويسد.)١(
جمال علي ؛ د.٣٥٨ص، ٢٠١١، دار الحامد للهنشر والتوزیع،عمان األردن، األولى

٢٣١ص.، مصدر سابق، محي الدین
.٣٥٨ص، مصدر سابق، سهیل حسین الفتالويد.)٢(
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املطلب الثالث
دور تكميلي

















_










.٢٣١ص، مصدر سابق، جمال علي محي الدین) د.١(
.٢٣٢ص، مصدر سابق، جمال علي محي الدین) د.٢(
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املطلب الرابع

دور بديلي















 .












.٢٣٢ص، مصدر سابق، جمال علي محي الدین) د.١(
.٩١٤ص، مصدر سابق، صالح الدین عامرد.)٢(
.٣ص، مصدر سابق، فاروق صادق حیدر) د.٣(
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املبحث الثالث 
تطبيقات لدور املنظمات االقليمية يف عمليات حفظ السالم 













املطلب األول 
تطبيقات دور املنظمات اإلقليمية يف عملية حفظ السالم 

قبل احلرب الباردة





الفرع االول

عمليات منظمة الدول األمريكية




.٢٣٣ص، مصدر سابق، جمال علي محي الدین) د.١(
.العربیةمن میثاق جامعة الدول٣) هنص المادة٢(
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) دیباجة میثاق مهنظمة الدول االمریكیة.١(
وأول تطبیق لعملیات حفظ السالم في اطار مهنظمة الدول االمریكیة هو الهنزاع الغواتیمالي ٢)(

رئیسا لغواتیماال وبدأ ١٩٥١وكان ذلك في عهد اربهنز فعدما اهنتخب العقید اربهنز في عام 
جهنبیة وقام الرئیس الغواتیمالي بشرعهنة بتطبیق اصالحات زراعیة اضرت بالشركات اال

بدأت عملیة غزو لغواتیماال اهنطالقا ١٩٥٤حزیران عام ١٦حزب العمل الماركسي وفي 
من هنیكاراغوا وههندوراس وتقدمت غواتیماال بشكوى إلى مجلس األمن ضد هذا الغزو دون 

ظمة الدول المرور بمهنظمة الدول االمریكیة اال أن مجلس األمن اعاد الهنزاع إلى مهن
وكان لمهنظمة الدول االمریكیة دور في االزمة الكوبیة وخاصة بعد تولي االمریكیة.

كاسترو مقالید الحكم في كوبا وبعد تبهنیه الهنهج االشتراكي ومحاولة دهن سمك البحر 
الكاریبي باللون االحمر قامت مهنظمة الدول االمریكیة بطرد كوبا من عضویتها في 

قد طلبت كوبا من مجلس األمن الغاء قرار مهنظمة الدول و ١٩٦٢كاهنون الثاهني 
د.غسان وضوع إلى مهنظمة الدول االمریكیة االمریكیة اال أن مجلس االمن اعاد الم

.١٣٣_ ١٣٢ص، مصدر سابق، عملیات حفظ السالم، الجهندي
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الفرع الثاهني

الدول العربيةعمليات حفظ السالم يف اطار منظمة جامعة 














__






_

ن دور المهنظمات االقلیمیة في حفظ السلم واالم، شیماء عبد المحسن حامد عبد اهللا البكر)١(
صالح جواد ؛٦٧ص، ٢٠٠١، جامعة الموصل، كلیة القاهنون، رسالة ماجستیر؛الدولیین

، قسم السیاسة، كلیة القاهنون والسیاسیة، جامعة بغداد، دراسة في المهنظمات الدولیة، كاظم
.٣٧٦ص، ١٩٨٨_١٩٨٧، مطبعة جامعة بغداد
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__










الفرع الثالث
ت االحتاد االفريقيعمليا




.٧٩_٨٧ص، مصدر سابق، شیماء عبد المحسن حامد عبد اهللا البكر)١(
.٧٨_٧٧ص،مصدر سابق، ) شیماء عبد المحسن حامد عبد اهللا البكر٢(
، ؛د. أحمد الرشیدي٧٩ص، مصدر سابق، شیماء عبد المحسن حامد عبد اهللا البكر)٣(

في األمم "لألمم المتحدة في الهنظام الدوليالمهنظمات الدولیة اإلقلیمیة والدور الجدید"
مركز دراسات الوحدة ، وجهة هنظر عربیةضرورات اإلصالح بعد هنصف قرن:، المتحدة
.١٠٤ص، ١٩٩٦، بیروت أیلول، العربیة
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_
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املطلب الثاهني 

تطبيقات لدور املنظمات االقليمية يف عمليات حفظ السالم 
بعد احلرب الباردة







.٨٠ص، مصدر سابق، شیماء عبد المحسن حامد عبد اهللا البكر)١(
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الفرع االول
عمليات جامعة الدول العربية








OIC




















، المتحدة داخل بلدان العالم الثالثلألممادوار جدیدة ،ولید محمود عبد الهناصر) د.١(
.١٠٢ص، ١٩٩٥، اكتوبر، ١٢٢العدد ، مجلة السیاسیة الدولیة

.١٥٤ص، مصدر سابق، دو صالح یاسین داؤ ) د. فخري رشید المههنا ود.٢(
الفقرة ، خطة للسالم، بطرس بطرس غاليالمتحدة السابق د.لألمم) تقریر االمین العام ٣(

.٣٨ص، ٦٠
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.٢٦١صمصدر سابق؛،) د. بطرس بطرس غالي١(
.وما بعدها١١ص، مصدر سابق، جمال علي محي الدین) د.٢(
.٧٧مصدر سابق؛صشیماء عبد المحسن حامد عبد اهللا البكر ) ٣(
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الفرع الثاهني 
عمليات منظمة الدول االفريقية







.٧٧ص، مصدر سابق، شیماء عبد المحسن حامد)١(
، دار الفكر العربي، دراسة في الهنظام الدولي المعاصر، محمد عبد الوهاب الساكت) د.٢(

، مصدر سابق،ذكره ایضا جمال علي محي الدین،١٠٤ص، ١٩٨٥، القاهرة
.٢٠٨ص

.٢٦١ص، مصدر سابق، ١٩٩٤بهناء السالم والتهنمیة ،رس بطرس غاليبطد.)٣(
) دیباجة میثاق مهنظمة الدول االفریقیة.٤(
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.١٣٥ص١٣٤ص، مصدر سابق، عملیات حفظ السالم، غسان الجهنديد.)١(
.٢٦٩ص، مصدر سابق، بعثات السالم المتعددة االطراف، ) ریهناتا دوان وشارون ویهارتا٢(
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)١(


_















معظم تحالفات االستعداد لالستمرار على قیادة دولة واحدة وما تستطیع هذه تعتمد قابلیة )١(
الدولة توفیره من امكاهنات لعملیة التدخل كعملیة توركواز التي تمت بقیادة فرهنسیة في 

اوكادوار الوالیات المتحدة االمریكیة واسترالیا وقد اثار هذا االمر ١٩٨٤رواهندا عام 
التحالفات بكوهنها االداة لمصالح وسیاسیات  دولة معیهنة مخاوف من أن تجازف مثل هذه 

.ع المهنظمات االقلیمیة بحصاهنة مهنهولیس هما تتمت
.٢٧٠ص، مصدر سابق، بعثات السالم المتعددة االطراف، ) ریهناتا دوان وشارون ویهارتا٢(
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.٢٧٠ص، مصدر سابق، بعثات السالم المتعددة االطراف، ) ریهناتا دوان وشارون ویهارتا١(
.٢٧٠ص، مصدر سابق، بعثات السالم المتعددة االطراف، ) ریهناتا دوان وشارون ویهارتا٢(
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الفرع الثالث 
عمليات االحتاد االوربي وحلف الناتو


















الوثیقة .١٩٩٨ایار عام ٢٨المؤرخ في ١١٧٠) اهنظر قرار مجلس األمن الدولي المرقم ١(
.١٩٩٨/ایار/١١٧٠/٢٨المرقمة 

، ٢٧٧ص، مصدر سابق، بعثات السالم المتعددة االطراف، ) ریهناتا دوان وشارون ویهارتا٢(
٥٤هامش رقم 
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.١٣٤ص١٣٣ص، مصدر سابق، عملیات حفظ السالم، غسان الجهندي)  د.١(
.١٣٤ص١٣٣ص، مصدر سابق، عملیات حفظ السالم، غسان الجهندي)  د.٢(
التسلح وهنزع ، األمن والسیاسیة في افغاهنستان التقدم والمشاكل والتوقعات، ) تیم فوكسلي٣(

=،روزماري هولیس؛٢٥٣_٢٥٢ص، ٢٠٠٩، الكتاب السهنوي، يالسالح واالمن الدول
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ةـاخلامت
















، ٢٠٠٥، الكتاب السهنوي، التسلح وهنزع السالح واالمن الدولي، الشرق االوسط الكبیر=
.٣٧٤ص 

.١٣٤ص١٣٣ص، مصدر سابق، عملیات حفظ السالم، غسان الجهندي)  د.١(
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