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 ٦١١ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
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     :    ملخص

ا البحث هو إبراز دور املنظمات اإلقليمية يف حفظ األمن  هذهدف

ع املنظمة والسلم الدوليني، وهو الدور الذي تلعبه هذه املنظمات بتعاون م

العاملية األمم املتحدة ضمن إطار تنظيمي حدده ميثاق هذه املنظمة، وقد 

شكل جملس التعاون لدول اخلليج العربية، يف هذا الدراسة، منوذجا ملنظمة 

إقليمية تضطلع بذلك الدور، إذ تبىن هذا ا�لس منذ إنشائه مبادئ يف حفظ 

 املتحدة، وعمل، ضمن األمن اجلماعي تتماشى مع مبادئ ومقاصد األمم

إطار عالقته �ذه املنظمة، على تفعيل هذه املبادئ عرب عدد من اآلليات 

واألجهزة الدفاعية املشرتكة الكفيلة حبفظ األمن اجلماعي ألعضائه حتقيقا 

  .للسلم واألمن الدوليني
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 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

Regional organizations and keeping international  

peace and security  

Cooperation Council for the Arab States of the 

Gulf model 

Abstract  

             This research aims to highlight the role of 

regional organizations in maintaining international 

peace and security, a role played by these 

organizations in collaboration with the United 

Nations which is Global Organization within a 

regular framework established by the charter of this 

Organization, and the Cooperation Council for the 

Arab States of the Gulf, in this paper, form a model 

of a regional organization undertaking the role of  

maintenance of the international security and peace, 

as this council adopted since it was established the 

principles and purposes of the United Nations, and 

work within a framework of its relationship with this 

organization to activate these principles through a 

number of joint mechanisms and defensive devices to 

ensure the collective security of  its members in order 

to achieve international security and peace. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

، له احلمد وهو احلكيم األرضاحلمد هللا الذي له ما يف السموات وما يف 

 والصالة والسالم على خري اخللق واملرسلني احلمد هللا فاطر السموات واألرض،اخلبري، 

  .سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  مقدمة

تناميا لظهور منظمات إقليمية عرف ا�تمع الدويل، بعد احلرب العاملية الثانية، 

تستهدف حفظ السلم واألمن الدوليني، وحتقيق التعاون الدويل يف خمتلف ا�االت، وقد 

عزز هذا التنامي اعرتاف وإشادة األمم املتحدة بالدور الذي تلعبه تلك املنظمات من 

  .أجل حتقيق األمن اجلماعي

عاون مع جملس األمن على بلوغ هذا اهلدف بتاإلقليمية  املنظمات عمل ت

 مما ،لألمم املتحدة باعتباره اجلهاز الرئيسي املسؤول عن صون السلم واألمن الدوليني

  .األمم املتحدة والتنظيم اإلقليميمنظمة حيقق التكامل يف هذا ا�ال بني 

على الصعيد اإلقليمي يربز أمهية موضوع األمن اجلماعي إن العمل على حتقيق 
كبريا على صعيد األمن اإلقليمي  مات اإلقليمية باتت تلعب دورا هذا البحث، فاملنظ

يف ظل إخفاقات األمم املتحدة يف حفظ السلم واألمن الدوليني، وهو الدور الذي تعزز 

  .   املتحدةحظيت �ا هذه املنظمات يف ميثاق األمممن خالل املكانة البارزة اليت 

ذجا لدراسة هذا البحث هلذا منو لدول اخلليج العربيةيشكل جملس التعاون 
 جعلت منه كيانا عددا من الروابط اليت، تربط دوله الدور احليوي، وهو تنظيم إقليمي

الوحدة صوال إىل  وعن تطلعها إىل حتقيق التكامل و،مجاعيا يعرب عن مصاحلها املشرتكة

  .يف خمتلف امليادين ضمن إطار إقليمي آمن

التعاون العديد من األزمات اليت هددت عرف اإلطار اإلقليمي والدويل �لس 
 اإليرانية، وغزو العراق للكويت، - أبرزها احلرب العراقية لعلاستقرار وأمن منطقته،

  .واحتالل إيران للجزر اإلماراتية الثالث، واألزمة اليمنية
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 آلية التشاور والتحاور بني مواجهة هذه األزماتاعتمد جملس التعاون من أجل 

صل إىل موقف مجاعي موحد حيقق األمن اجلماعي بشكل يتفق مع قادة دوله للتو

  .ميثاق األمم املتحدةومقاصد أهداف 

 والعسكري، لدفاعيحتقيقا ملطلب األمن اجلماعي والتعاون والتكامل يف ا�ال ا

قام النظام األمين �لس التعاون على جمموعة من املبادئ واآلليات اليت متارس من قبل 

  .ة الدفاعية املشرتكةعدد من األجهز

  هذه املقومات اليت شكلت البياناتأن نتناول يف مبحث ثان بالدراسةقبل 
، نبحث يف مبحث ملصدريةجملس التعاون ماد�ا ااخلتامية لدورات ا�لس األعلى لدول 

عالقة منظمة األمم املتحدة باملنظمات اإلقليمية من خالل ميثاق األمم املتحدة يف أول 

  .منهج استقرائي وحتليليوذلك وفق 
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  تمهيد

 واليت هلاضمن هذا التمهيد، نبني عددا من املفاهيم املتداولة يف هذا البحث 

 لدول ١إذا رجعنا إىل أدبيات ا�لس األعلى ف.صلة بتحقيق األمن والسلم الدوليني
ن جملس التعاون، من الدورة األوىل إىل الدورة اخلامسة والثالثني، جند أن مفهوم األم

، فيما مل يرد مفهوم األمن ٣، يليه مفهوم األمن اجلماعي٢والسلم الدوليني أكثر تداوال

  .٤اإلقليمي إال ثالث مرات

نستنتج من هذا أن األمن اجلماعي كرتتيب أمين إقليمي يعزز ويدعم األمن 
 ماعيجاألمن ال، وحتقيقا هلذا املطلب، يقوم مفهوم ٥والسلم الدوليني كقيمة دولية

                                                           

                                                                           يعتـــرب ا�لـــس األعلـــى الـــسلطة العليـــا �لـــس التعـــاون وهـــو يتـــألف مـــن رؤســـاء الـــدول األعـــضاء،   . ١

                 هـذا اجلهـاز انظـر             حـول اجتماعـات   .                                               وتكون رئاسته دورية حسب الرتتيب اهلجائي ألمساء الدول

   :                                                           ، وفيما يتعلق بصالحياته وطريقة التصويت انظر املادة الثامنة من ٧      املادة 

                   �لس التعاون لدول              األمانة العامة     موقع   .                                                النظام األساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

   .             اخلليج العربية

http://www.gcc-sg.org  

   :                                   يد من التفاصيل حول ا�لس املذكور انظر  ملز

  .         وما بعدها   ٢٦٥    ، ص     ١٩٩٨           القاهرة، -                  دار النهضة العربية  .               التنظيم الدولي            عائشة راتب، 

  -   ١٧  -   ١٤  -   ١٣  -  ١١  :                                                             انظر دورات ا�لس األعلى �لس التعاون لدول اخلليج العربية التالية  . ٢

   . ن  .    ، م     ...             األمانة العامة   ،    ٣٢  –    ٣٠  -  ٢٤  -  ٢٣  -  ٢١  -  ١٩

  -  ٣٢  -  ٣١  -  ٢٥  -  ٢٢  -  ٢١  -  ١٥  -  ١٤  :                                          انظر دورات ا�لس األعلى �لس التعاون التالية  . ٣

  . ن  .  م  .   ٣٤

   . ن  .  م  .   ١٤  -  ١٢  -  ١١  :                                              انظر الدورات التالية للمجلس األعلى �لس التعاون  . ٤

يعتــرب صــون الــسلم واألمــن الــدوليني أهــم وأبــرز أهــداف األمــم املتحــدة، وبلوغــا إىل هــذا   . ٥

منـع النزاعــات، وصــنع الـسالم، وحفــظ الــسالم، : يف أنـشطة هــذه املنظمــةاهلـدف، ينــدرج 

  =. وبناء السالم
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 أو يف منظمة ١ن أمن اجلزء، أي أمن أي دولة عضو يف منظمة األمم املتحدةعلى أ

  . الدوليةيئاتهذه اهل يرتبط بأمن الكل، أي أمن كل الدول أعضاء ٢إقليمية

، شكل األمن اجلماعي ٣مجلس التعاونضمن هذا السياق، وعلى مستوى 

  .١"أمن دول ا�لس كل ال يتجزأ" وهو يفيد أن ،مبدأ أساسيا لدوله

                                                                                                                                           

 هـــــذه الـــــصالحيات باعتبـــــاره جهـــــاز األمـــــم املتحـــــدة ذي املـــــسؤولية         جملـــــس األمـــــن  ميـــــارس= 

  . األساسية عن السلم واألمن الدوليني

   .           األمم املتحدة  .           الدوليينصون السلم واألمن

http://www.un.org/ar/sections/what-we-do/maintain-

international-peace-and-security/index.html  

  . ن  .        ضمن م               األجهزة الرئيسية                        أنواعها واختصاصا�ا انظر   :                      حول أجهزة األمم املتحدة

 مــــن ، وتتكــــون حــــىت اآلن١٩٤٥ أكتــــوبر ٢٤األمـــم املتحــــدة منظمــــة عامليــــة أنــــشئت يف   . ١

                                                              وعنـــدما تـــصبح الدولـــة عـــضوا يف هـــذه املنظمـــة، فإ�ـــا توافـــق علـــى القبـــول  دولـــة عـــضوا،١٩٣

                                                                            بااللتزامـــات املنـــصوص عليهـــا يف ميثـــاق األمـــم للمتحـــدة الـــذي هـــو مبثابـــة معاهـــدة دوليـــة حتـــدد 

   .                              املبادئ األساسية للعالقات الدولية

   . ذ  .  س  .    ، م           األمم املتحدة  .                   تعريف األمم المتحدة

                                                                            نظمــة الدوليــة منظمــة إقليميــة، إذا اقتــصرت العــضوية فيهــا علــى دول إقلــيم معــني، تــربط        تعتــرب امل  . ٢

   .                      فيما بينها رابطة معينة

      دار  .                               المنظمــات الدوليــة النظريــة العامــة                    ريــاض صــاحل أبــو العطــا،   :                           حــول طبيعــة هــذه الرابطــة انظــر

   .           وما بعدها  ٥٢    ، ص     ٢٠٠٥           القاهرة، -              النهضة العربية

                                                                دول اخلليج العربية منظمة إقليمية عامة، وقد حدد النظام األساسي هلـذا                   يشكل جملس التعاون ل  . ٣

                 عالقــات خاصــة، ومســات    "                                                      ا�لــس ضــوابط العــضوية فيــه، نــصت عليهــا ديباجتــه، وهــي تتمثــل يف

    ".                 املشرتك، ووحدة اهلدف "      واملصري   "                                            مشرتكة، وأنظمة متشا�ة أساسها العقيدة اإلسالمية

     = :                                     نظام املذكور أهداف جملس التعاون كما يلي                             فيما بينت املادة الرابعة من ال
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 دولة عضو يف هذا ا�لس أو يف األمم املتحدة أو يف تإن تعرضبناء عليه، 

 وأمسؤولية دفع التهديد  أصبحت ،غريمها من التنظيمات الدولية للتهديد أو العدوان
، فاألمن  تقع على عاتق مجيع الدول األعضاءمشرتكةردع العدوان مسؤولية مجاعية و

اجلماعي أو العمل املشرتك من أجل حفظ السلم اجلماعي يقوم إذن على مبدأ العمل 

  .واألمن الدوليني

استعمال القوة : " يعترب عدوانا مبوجب تعريف اجلمعية العامة لألمم املتحدة له
 أو استقالهلا ، أو سالمتها اإلقليمية،املسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى

مم املتحدة، وفقا لنص هذا السياسي، أو بأية صورة أخرى تتناىف مع ميثاق األ

  .٢"التعريف

                                                                                                                                           

                                                                                 حتقيق التنسيق والتكامل والرتابط بني الدول األعضاء يف مجيع امليادين وصوال إىل وحد�ا، تعميق  " =

                                                                             وتوثيــق الــروابط والــصالت وأوجــه التعــاون القائمــة بــني شــعو�ا يف خمتلــف ا�ــاالت، وضــع أنظمــة 

ـــ ـــة                              متماثلـــة يف خمتلـــف امليـــادين مبـــا يف ذل ـــة، الـــشؤون   :               ك الـــشؤون اآلتي                                  الـــشؤون االقتـــصادية واملالي

                                                                                 التجاريـــة واجلمــــارك واملواصــــالت، الــــشؤون التعليميـــة والثقافيــــة، الــــشؤون االجتماعيــــة والــــصحية، 

                                                                                     الشؤون اإلعالمية والسياحية، الشؤون التشريعية واإلداريـة، دفـع عجلـة التقـدم العلمـي والتقـين يف 

ــــة واحليوانيـــة، وإنـــشاء مراكـــز حبـــوث علميـــة،                            جمـــاالت الـــصناعـة والتعـــدين والز                                                            راعــــة والثـــروات املائيـ

    ".                                                                           وإقامة مشــاريع مشــرتكة، وتشـــجيع تعاون القطاع اخلاص مبا يعود باخلري على شعو�ا

   . ذ  .  س  .    ، م   ...             األمانة العامة  ،  .  ..                           النظام األساسي لمجلس التعاون

    :                                  واليت شكلت أساس قيام هذا ا�لس انظر                                             حول خمتلف الروابط اليت تربط بني دول جملس التعاون 

  -    ١٤٣١            الطبعـــة األوىل   .                                مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي الميـــزان                     حممـــد صـــادق حممـــد إمساعيـــل، 

   .           وما بعدها  ١٣         مصر، ص -                           ، دار العلوم للنشر والتوزيع    ٢٠١٠

   . ذ  .  س  .    ، م   ...             األمانة العامة  ،   ١٣  -  ١١  - ٦  :                                  انظر دورات ا�لس األعلى �لس التعاون  . ١

        ديـسمرب   ١٤  /     ٢٣١٩               اجللـسة العامـة  ، )  ٢٩  - د   (    ٣٣١٤             تعريـف العـدوان                  ملادة األوىل مـن قـرار  ا  . ٢
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 القيام بأعمال العدوان أو التهديد أعضاء األمم املتحدةحيظر هذا امليثاق على 

ميتنع أعضاء :" الثانية، إذ ورد فيهامادته، وهو ما تؤكد عليه الفقرة الرابعة من ابالقيام �
ة، أو استخدامها ضد اهليئة مجيعا يف عالقا�م الدولية عن التهديد باستعمال القو

 أو االستقالل السياسي ألية دولة، أو على أي وجه آخر ال يتفق ،سالمة األراضي

  ".ومقاصد األمم املتحدة

  :من ميثاقها فيما يلياألوىل   وفق املادةاألمم املتحدة مقاصدتتمثل 

 .صون السلم واألمن الدوليني -
 .لدول اتنمية العالقات الودية بني -

العمل  و،االقتصادية واالجتماعية والثقافية املشاكل الدوليةالتعاون على حل   -

 .احلريات األساسية و احرتام حقوق اإلنسانتعزيزعلى 
، وتوجيهها حنو الدول األعضاءمم املتحدة مركزا لتنسيق أعمال أل اجعل  -

 .١إدراك الغايات املشرتكة

  :، نذكرها كما يليأما مبادئ هذه املنظمة، فقد عدد�ا املادة الثانية من ميثاقها

 .املساواة يف السيادة بني مجيع الدول األعضاء -
 .تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف امليثاق حبسن نية -

 .حل املنازعات الدولية بالطرق السلمية -

                                                                                                                                           

https://ar.wikisource.org/wiki 

                  معـة ومانعـة هلـا، إذ                                                                     عددت املادة الثالثة من القرار املذكور أصـناف أعمـال العـدوان، وهـي ليـست جا

  "                                  أن حيكـم بـأن أعمـاال أخـرى تـشكل عـدوانا "                                          �لس األمن مبوجب املادة الرابعة من نفس القـرار 

  .                       مبقتضى ميثاق األمم املتحدة

   .           األمم املتحدة                     ميثاق األمم المتحدة،  . ١

http://www.un.org/ar/documents/charter=   

                             األمـــم المتحـــدة والنظـــام العـــالمي                   عبـــد اهلـــادي العـــشري،   :                           حـــول أهـــداف األمـــم املتحـــدة انظـــر  = 

   .           وما بعدها  ٣٦    ، ص     ٢٠٠٦  -    ٢٠٠٥           القاهرة، -                  دار النهضة العربية  .       الجديد
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 .حظر استعمال القوة يف العالقات الدولية -

 .مليثاقمعاونة الدول األعضاء لألمم املتحدة يف املهام املخولة إليها مبوجب ا -
 .التزام الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة مببادئ هذه املنظمة -

عدم التدخل يف الشؤون املندرجة يف صميم السلطان الداخلي للدول  -

 .١األعضاء
، التزمت  لألمم املتحدةألهداف واملقاصد الساميةعمال �ذه املبادئ، وحتقيقا ل

حبفظ الدويل  عا�تمقليمية اليت يعرفها واملنظمات اإلنظمة هذه املالدول األعضاء يف 

 . القائم على التعاون الدويلألمن اجلماعيا  طريقعنالدوليني  واألمن مالسل
  

يف األوجه املتعددة لألزمة عاون تلليف أية أزمة تواجهنا حنتاج إىل العبني "

ة بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميالعالقة هلذا فإن ، …للبحث عن حلول هلا
هامة للغاية، فهي جزء من املشهد اجلديد، الذي تكون فيه املشاكل اليت نواجهها 

، ودون مساعدة ال يمكن ألحد أن يعمل بمفردهمعقدة للغاية ومتشابكة لدرجة أنه 

  .٢"…وتعاون اآلخرين
  ة لألمم املتحدبان كي مون األمني العام

  

   اإلقليميةعالقة منظمة األمم المتحدة بالمنظمات: المبحث األول
  

تربز عالقة األمم املتحدة باملنظمات اإلقليمية من خالل نص ميثاق األمم 

 كما تتجلى هذه العالقة يف املتحدة على أن تنشأ هذه املنظمات وفق شروط حمددة،
التعاون القائم فيما بينها �دف حفظ األمن والسلم الدوليني ضمن إطار تنظيمي 

   .حيكم جماالت التعاون

                                                           

   . ن  .               وما بعدها، م  ٤٤                                     كل مبدأ من تلك املبادئ السبعة، انظر ص       بشأن  . ١

-    ١٣   .                                     ية على لعب دور متنامي في أزمـات العـالم                             مجلس األمن يحث المنظمات اإلقليم  . ٢

  .             األمم املتحدة–                        مركز أنباء األمم املتحدة  ،     ٢٠١٠  - ١

http://www.un.org/arabic/news/story  
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شروط إنشاء المنظمات اإلقليمية ومجاالت تعاونها مع :  األولالمطلب
  األمم المتحدة

وط تأسيس املنظمة اإلقليمية بناء على رنعرض شمن هذا املطلب يف فرع أول 

لدراسة جماالت تعاون هذه املنظمات ، فيما خنصص الفرع الثاين ميثاق األمم املتحدة
  . والسلم الدولينيمع منظمة األمم املتحدة يف سبيل صون األمن

  

  
  شروط قيام المنظمة اإلقليمية وفق ميثاق األمم المتحدة: الفرع األول

 تعريفا للتنظيمات ١   ال يتضمن الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة

 ١/ ٥٢فهوم واسع بنصه يف املادة مب" التنظيمات اإلقليمية"اإلقليمية، إذ أورد عبارة 
  ".ول دون قيام تنظيمات إقليمية أو وكاالت إقليميةليس يف هذا امليثاق ما حي":

  

يربز هذا النص أن منظمة األمم املتحدة أقرت بوجود تنظيمات إقليمية داخل 
 اليت ٢إقامة شراكات فعالة مع هذه التنظيماتهي تشجع على بل  ،ا�تمع الدويل

  : إنشاءها قائما على شرطني مهاجعلت

                                                           

   . ذ  .  س  .    م                   ميثاق األمم المتحدة،  ١.

          يف املـــسائل    ...                              التعــاون مـــع املنظمـــات اإلقليميـــة "                                   ضــمن ذلــك الــسياق، يؤكــد جملــس األمــن علــى  . ٢

      األمــم          ميثــاق    = =                                                        صلة بصون السالم واألمن، ومبا يتسق مـع أحكـام الفـصل الثـامن مـن       ذات ال

                    أقدر على فهم األسباب  "                 ، إذ هذه املنظمات  "ٌ                                        ٌاملتحـدة، أمـر من شأنه أن حيسن األمن اجلماعي

ــــزاعات املـــسلحة حبكـــم خرب�ـــا باملنطقـــة ـــشوب النـ                           ممـــا ميكنهـــا مـــن منــــع نـــشوب هـــذه   "                                                  املؤديــــة لنـ

   .            أو تسويتها        النزاعات

                             أهميـة إقامــة شــراكات فعالــة        بشأن     ٢٠١٢        يناير   ١٢  ،     ٦٧٠٢        ، اجللسة     ٢٠٣٣              قرار جملس األمن 

   .             األمم املتحدة-        جملس األمن  .                                         بـين األمـم المتحـدة والمنظمـات اإلقليميـة

                                                                                                    http://daccess-

ods.un.org/TMP/٥٣٦.٠٢٨٨٦٢    ٩٣٣٣          .html            
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شاطه متالئما مع أهداف األمم املتحدة  أن يكون  التنظيم اإلقليمي ون- 

  ).١/ ٥٢(ومبادئها 
 أن تسهر املنظمة اإلقليمية على حفظ السلم واألمن الدوليني شريطة أال - 

تعاجل من األمور املتعلقة �ذا املطلب إال ما يكون العمل اإلقليمي صاحلا ومناسبا هلا 

)١/ ٥٢ .(  
مات اإلقليمية الواردة يف بناء عليه، جيب أن تكون مبادئ وأهداف التنظي

مواثيقها متالئمة مع مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، كما ينبغي أن تكون كذلك 

  . التنظيمات وإال اعتربت فاقدة للمشروعية الدوليةهذهقرارات 
  

  مجاالت التعاون بين األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية: الفرع الثاني

جمال التعاون ثانيا  التعاون السلمي مث جمال ال أو ندرسضمن هذا الفرع
فيما يتعلق باملنازعات  األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميةمنظمة ني العسكري ب

  . والدوليةاإلقليمية

 احلل السلمي  -١
مطالبون مبقتضى  مات اإلقليمية، وهم أعضاء األمم املتحدة،إن أعضاء املنظ

ن من ميثاق هذه املنظمة ببدل اجلهد  من الفصل الثام٥٢الفقرة الثانية من املادة 

  ". لتدبري احلل السلمي للمنازعات اإلقليمية"
فهؤالء يبادرون بالعملية السياسية، وإن مل يعرضوا بعد النزاع اإلقليمي اخلاضع 

" قبل عرضها على جملس األمن"، بيد أن عبارة )٥٢/٢م (هلا على نظر جملس األمن 

 مدعوة من قبل األمم املتحدة ألن تعرض املنازعات تفيد أن التنظيمات اإلقليمية تظل
  ).٥٤ -٣٥ - ٣٤املواد (احمللية موضوع احلل السلمي على جهاز جملس األمن 

أن  املنظمات اإلقليمية دون هافالتسوية السلمية للمنازعات اإلقليمية متارس

 ٥٢ الفقرة الثالثة من املادة مبوجب و،إذن مسبق من قبل جملس األمنحتصل على 
 حل النزاع اإلقليمي سلميا بناء على طلب الدول املعنية بالنزاع أو تباشر هذه املنظمات

  .بناء على إحالة جملس األمن للنزاع احمللي على نظرها

مبقتضى هذه الفقرة، يشجع جملس األمن على االستكثار من حل املنازعات 
  .اإلقليمية حال سلميا من قبل التنظيمات اإلقليمية
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 قمعأعمال ال -٢
دة �لس األمن حق استخدام م املتح من ميثاق األم٥٣خولت املادة 

كلما رأى ذلك مالئما ومناسبا حلل املنازعات " أعمال القمع"مات اإلقليمية يف املنظ

  . الدولية
فأعمال القمع اليت تشكل االختصاص األصيل �لس األمن مبوجب الفصل 

يمية أي عمل منها إال إذا عهد هلا ذلك السابع من امليثاق ال تباشر املنظمة اإلقل

  .ا�لس صالحية القيام بذلك
أما : " بنصها على ما يلي٥٣ الفقرة األوىل من املادة طهذا الشرأكدت على 

 فإنه ال جيوز مبقتضاها أو على يدها القيام بأي ،التنظيمات اإلقليمية والوكاالت نفسها

  .جلهاز التنفيذي لألمم املتحدةا" عمل من أعمال القمع بغري إذن جملس األمن
صالحية  عن هذه املادة تساؤال حول ما إذا كانت �لس األمن تبيرت

خارجة عن أو ضد دولة ليست عضوا فيها، " أعمال قمع" منظمة إقليمية يف استخدام

  صها اإلقليمي؟صانطاق اخت
ملزمة إن املنظمة اإلقليمية، باعتبار أعضائها أعضاء يف األمم املتحدة، تكون 

 من ميثاق هذه املنظمة بااللتزام �ذا امليثاق، وبالتايل فإن ١٠٣ و٢٥مبقتضى املادتني 

  .خارج نطاقها اجلغرايف" أعمال القمع"�لس األمن أن يصدر قرارا بتكليفها مبهمة 
 تقوم بإجراءات القمع وغريها من نظمات اإلقليميةامل يستخلص مما سبق أن

بناء  نصوص عليها يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدةتدابري األمن اجلماعي امل

على تكليف صريح من قبل  جملس األمن  صاحب االختصاص األصيل يف اللجوء إىل 
  ".أعمال القمع"

للمنظمة اإلقليمية مبزاولة أعمال القمع  يسمح األصل استثناء هذايرد على 

لدفاع الشرعي، وجيد هذا جملس األمن يف حالة ا دون أي تكليف أو إذن من لدن
ليس يف " من ميثاق األمم املتحدة، إذ ورد فيها ٥١االستثناء سنده القانوين يف املادة 

هذا امليثاق ما يضعف أو ينتقص احلق الطبيعي للدول فرادى أو مجاعات يف الدفاع 

  "....عن أنفسهم
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دولية، مما إىل التنظيمات اإلقليمية وغريها من اهليئات ال" مجاعات"تشري لفظة 

، وقد اعترب الفقه الدويل أن الدفاع الشرعي على مستواها دفاعا مجاعياجيعل الدفاع 
 وإن ورد النص عليه يف �اية الفصل السابع  من ،الشرعي حق طبيعي هلذه التنظيمات

  .١ميثاق األمم املتحدة وليس يف الفصل الثامن املخصص للتنظيمات اإلقليمية

ظمات ل جملس األمن للمنل القمع املخولة من قبيستثىن من تدابري أعما
  :اإلقليمية ما يلي

 تدابري أعمال القمع املتخذة ضد دولة معادية، واملقصود بالدولة املعادية يف - 

أية دولة كانت يف احلرب العاملية الثانية من أعداء أية دولة موقعة "ميثاق األمم املتحدة 
   .٢)١/ ٥٣م " ( على هذا امليثاق

تدابري اليت يكون املقصود �ا يف التنظيمات اإلقليمية منع جتدد سياسة ال "- 

  ).١ /٥٣م ( األعداء " الدول... العدوان من جانب دولة من
  

  

  اإلطار التنظيمي لعالقة األمم المتحدة بالمنظمات اإلقليمية:  الثانيمطلبال

األمن إن جلوء املنظمات اإلقليمية إىل اختاذ ما هو مناسب حلفظ السلم و
 حبال من األحوال "، أال يعطل ٥٢اإلقليميني ينبغي، تؤكد الفقرة الرابعة من املادة 

  . من ميثاق األمم  املتحدة"٣٥ و ٣٤تطبيق املادتني 

ها أعضاء يف ء تقوم املنظمات اإلقليمية حبكم أن أعضامبوجب هاتني املادتني
 أي نزاع أو موقف قد يرتتب بتنبيه جملس األمن أو اجلمعية العامة إىل األمم املتحدة

  . أو قد يثري نزاعا ميس السلم واألمن الدوليني،عنه احتكاك دويل

                                                           

             دار النهــضة  .                                                     التنظــيم الــدولي الكتــاب الثــاني التنظــيم اإلقليمــي والمتخــصص            عائــشة راتــب،   . ١

   .  ١٤  –    ١٣     ،  ص     ١٩٧١                 العربية القاهرة، 

           ميثـــاق األمـــم      مـــن  ١  /   ٥٣                                          نفـــس تعريـــف الدولـــة املعاديـــة الـــوارد يف املـــادة    ١٠٧            تتـــضمن املـــادة   . ٢

   . ذ  .  س  .  م  .        المتحدة
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لألمم   من اجلمعية العامة وجملس األمن عن هذا التنبيه اضطالع كالتبيرت

من خالل لدراسة ، وهو ما سنتناوله با بشأن ما نبها إليهبعدد من الصالحياتاملتحدة 
 .الفرعني التاليني

  

  الجمعية العامة:       الفرع األول   
تقوم اجلمعية العامة لألمم املتحدة إزاء ما عرض على نظرها من مسائل تتعلق 

  :حبفظ السلم واألمن الدوليني باملهام التالية

 
   املناقشة -١

 تتوىل اجلمعية من ميثاق األمم املتحدة، ١١مبقتضى الفقرة الثانية من املادة 

مسألة تتعلق حبفظ السلم واألمن الدوليني أحيلت عليها من  ومناقشة كلالعامة حبث 
  .لدن جملس األمن أو أي دولة عضو أو ليست عضوا يف منظمة األمم املتحدة

  

   تقدمي التوصيات -٢
بعد أن تناقش اجلمعية العامة املسألة املتعلقة حبفظ السلم واألمن الدوليني، 

، أو �لس األمن أو إليهما معا  إليهاابشأ�ا توصيات للدولة أو الدول اليت رفعته تقدم

 ).٢/ ١١م (
 من صالحية اجلمعية العامة تلك ما تنص ١١تستثين الفقرة الثانية من املادة 

فبمقتض الفقرة الثانية من هذه املادة، ليس للجمعية العامة أن تقدم ، ١٢عليه املادة 

ا النزاع أو املوقف قيد ذاملوقف املعروض عليها، إذا كان هأية توصية بشأن النزاع أو 
�ذه الصالحية، إذا طلب منها جملس األمن أن تقوم نظر جملس األمن، بيد أن هلا 

  . من امليثاق١٢ذلك بناء على الفقرة األوىل من املادة 

 توصيات اجلمعية العامة بالنسبة للمخاطبني �ا قرارات ملزمة عليهم عتربال ت
  .  االلتزام �ا

  

   تنبيه جملس األمن -٣
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إذا ارتأت اجلمعية العامة أن املسألة املطروحة أمامها من قبل املنظمة اإلقليمية 

أو غريها تشكل خطرا على السلم واألمن الدوليني، فإن عليها أن تلفت نظر جملس 
  ).١١/٢م (األمن إليها 

  

   مهام مجلس األمن:الفرع الثاني          
 

األمم املتحدة ألطراف نزاع  من ميثاق ٣٣تسمح الفقرة األوىل من املادة 

 تنظيمات إقليمية من ن الدوليني للخطر بأن يلجئوا إىلتعرض استمراريته السلم واألم
  .أجل حله  سلميا

فاملنظمة اإلقليمية تباشر احلل السلمي للنزاع املعروض عليها، فهل عملها هذا 

  يلغي أي دور �لس األمن بشأنه؟
  التسوية السلمية -١

، �لس األمن أن  األمم املتحدةيثاق من م٣٣ثانية من املادة فقرة المبقتضى ال

  .يدعو أطراف النزاع إىل تسويته سلميا عن طريق منظمة إقليمية، إذا اعترب ذلك ضروريا
  

   فحص النزاع -٢

�لس األمن صالحية دراسة وفحص من ميثاق األمم املتحدة  ٣٤ختول املادة 
 نزاع دويل ليقرر ما إذا كان يعرض حفظ أي نزاع أو موقف قد ينجم عنه احتكاك أو

  . للخطر أم النيالسلم واألمن الدولي

  التوصيات -٣
، أن يوصي املنظمة اإلقليمية �٣٦لس األمن، وفق الفقرة األوىل من املادة 

 من اإلجراءات والطرق السلمية ما ارتأى أنه مناسب حلل النزاع الذي حتت بإتباع

  .نظرها
توصيات تلك ألي قيد زمين، إذ �س األمن أن ال ختضع صالحية تقدمي ال

  ).١/ ٣٦م (ميارسها أثناء أية مرحلة من مراحل النزاع 

يف حالة التسوية السلمية، ال يتدخل جملس األمن بصفته سلطة رادعة 
ألطراف النزاع، كما يفتقد ما يتخذه من إجراءات مبقتضى الفصل السادس من امليثاق 
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إن ما يقرتحه من توصيات حلل النزاع ال يكون ملزما ال آليات التنفيذ، وبالتايل ف

  .ألطرافه وال للمنظمة اإلقليمية اليت تتوىل فضه سلميا
لكن أال يتعارض افتقار توصيات جملس األمن لصبغة اإللزام مع ما تنص عليه 

   من ميثاق األمم املتحدة؟٢٥١املادة 

مة اإلقليمية، أعضاء إذا كانت تلك التوصيات غري ملزمة، بوسع أعضاء املنظ
  :األمم املتحدة عموما، جتاهلها، فإ�ا تظل مشروطة بشرطني يتمثالن فيما يلي

 حلله قبل أن يعرض عليهم جملس ان أطراف النزاع قد اختذوا إجراء  إذا ك- *

من توصيات بشأنه، فإن على هذا األخري أن يأخذ تلك اإلجراءات بعني االعتبار ألا
  ).٢/ ٣٦م  (يف توصياته 

على جملس األمن، وهو بصدد جيب  ، فيما يتعلق باملنازعات القانونية- *

تقدمي توصياته، أن يراعي أن هذه املنازعات ينبغي أن تعرض من قبل أطراف النزاع 
  ).٣/ ٣٦م (على حمكمة العدل الدولية وذلك وفقا للنظام األساسي هلذه احملكمة 

   واإلشرافالرقابة  -٤

ة لرقابة وإشراف جملس األمن لألمم املتحدة، ختضع املنظمات اإلقليمي
تعرض " أعمال القمع"فاإلجراءات اليت تتخذها بناء على استخدام جملس األمن هلا يف 

  ).١/ ٥٣م (على هذا اجلهاز، فتخضع ملراقبته وإشرافه 

كما توضع التدابري واألعمال اليت تتخذها املنظمة اإلقليمية يف حالة الدفاع 
 ٥١ وهو ما يستشف من مطالبة املادة ،ابة وإشراف جملس األمنعن النفس حتت رق

من امليثاق املنظمة اإلقليمية بأن تقوم بشكل فوري بتبليغ جملس األمن مبا اختذته أو 

  ).٥٤م (أزمعت على اختاذه من تدابري من أجل حفظ السلم واألمن الدويل 
رقابة هذا، ولكي يتمكن جملس األمن، عموما، من ممارسة صالحية ال

 علمه، يف كل أن ترفع إىلهذه األخرية ، فإن على املنظمـات اإلقليميـةواإلشراف على 

  .١السالم واألمن الدولينيوقت، ما تقوم أو تزمع القيام به من أنشطة تستهدف صون 

                                                           

                                                               يتعهد أعضاء األمم املتحدة بقبول قرارات جملس األمن وتنفيذها وفق هـذا    :"   ٢٥             مبقتضى املادة  . ١

   . ذ  .  س  .    ، م                  ميثاق األمم المتحدة   ".       امليثاق
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  التدخل املباشر  -٥
ضمن إطار عالقة التعاون، يتدخل جملس األمن بشكل مباشر، فيتخذ ما يراه 

  .ئما حلفظ السلم واألمن الدولينيضروريا ومال

إىل أن يتخذ "فاملنظمة اإلقليمية تستمر يف ممارسة حق الدفاع عن النفس 
   ).٥١م ( "جملس األمن التدابري الالزمة حلفظ السلم واألمن الدويل

 كما أن ما تتخذه تلك املنظمة من تدابري  متكنها من الدفاع عن النفس ال

يتخذ يف أي وقت ما يرى ضرورة الختاذه " يف أن ألمنيؤثر  بأي حال يف حق جملس ا
  ).٥١م " ( أو إعادته إىل نصابه،من األعمال حلفظ السلم واألمن الدويل

 املستمدة من  مبوجب سلطاته ومسؤولياتهميارس جملس األمن هذه الصالحية

  . ٢  يف الفصل السابع من هذا امليثاقالواردة) ٥١م ( ميثاق األمم املتحدة أحكام
باعتباره منظمة إقليمية ميارس جملس التعاون، مبوجب أحكام هذا امليثاق، 

 وأن تعزز ،العديد من الصالحيات اليت من شا�ا أن حتقق أمن واستقرار منطقة دوله

  . ومسؤوليات جملس األمن اهلادفة إىل حفظ السلم واألمن الدولينيسلطات

  

اهن يف املنطقة، وجددوا قام أصحاب اجلاللة والسمو باستعراض الوضع الر" 

 وأن هذا ،ولية شعوبها ودولهاؤمس إمنا هو أمن المنطقة واستقرارهاتأكيدهم بأن 

 وصيانة ،عن أمنهاالدفاع  وحقها في ،ا�لس إمنا يعرب عن إرادة هذه الدول

  ...".استقاللها

                                                                                                                                           

    جملـس   ،     ٢٠١٣        أغـــسطس   /     آب ٦   ،      ٧٠١٥                  جلـسة جملــس األمــن  .                   بيان رئيس مجلـس األمـن  . ١

   .                األمــم املتحـدة-      األمن

http://www.refworld.org 

   :                                    يل حول جهاز جملس األمن واختصاصاته انظر              ملزيد من التفاص  . ٢

   .           وما بعدها   ١٥١     ذ، ص   .  س  .  م  .               التنظيم الدولي            عائشة راتب، 
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  مجلس التعاون الخليجي وحفظ األمن والسلم الدوليين: المبحث الثاني     

، اإلمارات والكويت ةىل الجتماع جملس دول اخلليج الستالقمة األوشكلت 
 ترتبت عنهوسلطنة عمان والسعودية وقطر والبحرين، مؤمترا تأسيسيا �لس التعاون، إذ 

  .املصادقة على النظام األساسي هلذا ا�لس

واستجابة "، "بأمهية التعاون"، فإميانا منهم "تعاون"يتخذ جملس التعاون شكل 

، ... والعمل من أجل مستقبل أفضل،غبات وطموحات شعو�م يف مزيد من التعاونلر
لس اتفق أصحاب اجلاللة والسمو فيما بينهم على إنشاء جملس يضم دوهلم، يسمى جم

  .١"هدف إىل تطوير التعاون بني هذه الدولي الذي  لدول اخلليج العربيةالتعاون

 يسمح يف مرحلة انتقالية،يشكل �لس التعاون  "التعاون"ن شكل أبيد 

الظروف الواقعية واملرحلية بزيادة الروابط واملصاحل املشرتكة بني شعوب دول هذا ا�لس، 

                                                           

    ٢٢-  ٢١  ،         أبو ظيب-                      اإلمارات العربية املتحدة  .            �لس التعاون             للمجلس األعلى               الدورة األولى  . ١

   .  ية                              �لس التعاون لدول اخلليج العرب             األمانة العامة  ،     ١٩٨١       مايو   ٢٦  -  ٢٥  /     ١٤٠١    رجب 

http://www.gcc-sg.org    
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من لس هذا ا� على حنو ميكن ١كما ميكن من تعميق شعور هذه الشعوب املشرتك

  . بشكل سليم٢ بني أعضائه"الوحدة"حتقيق 

هذا اهلدف، رحب القادة حتقيق تلبية لتطلعات شعوب دول جملس التعاون إىل 
 من مرحلة االنتقالعبد العزيز بشأن عبد اهللا بن اململكة العربية السعودية لك مبقرتح م

، وعهدوا إىل هيئة خمتصة بدراسة كافة املقرتحات اليت ٣"االحتاد" إىل مرحلة "التعاون"

                                                           

                                         لـيس مـن الـسهل فـرض الوحـدة أو االحتـاد بقـرارات    : "                                ذلك ألنه يقول أحد املـسؤولني اخلليجيـني  . ١

                         ، فالوحـدة تـتم خبلـق وتـصعيد    ...                                                      فوقية تفـرض مـن قبـل القيـادات  الـسياسية العليـا علـى اجلمـاهري

                    ع بــــضرورة حتقيــــق االحتــــاد                                                      الــــرتابط احلقيقــــي إىل أن يــــصبح شــــعورا حقيقيــــا ومــــشرتكا لــــدى اجلميــــ

       ...".       والوحدة

                                                    موقف ميثاق جامعة الدول العربية من التجمعات اإلقليمية                               نقال عن مصطفى عبد العزيز مرسي، 

   .  ١٧    ، ص     ١٩٨٨  -   مصر  .                           الفرعية وحالة مجلس التعاون

   . ن  .     ن، ص  .                                                                 انظر مالحظات الدكتور مصطفى عبد العزيز على مفهوم جملس التعاون ضمن م

     حتقيــق   "                  دول ا�لـس �ـدف إىل                                           الرابعـة مـن النظـام األساسـي �لـس التعـاون علـى أن          تـنص املـادة   . ٢

    ".                 وصوال إىل وحدة دوهلا    ...                                             التنسيق والتكامل والرتابط بينها يف مجيع امليادين

   .    س، ذ  .    ، م                                               النظام األساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

            ، املنعقـدة يف                   لـدول جملـس التعـاون         جلس األعلى   للم                         الدورة الثانية والثالثين                 البيان الصادر عن   . ٣

   . ن  .    ، م    ٢٠١١        ديسمرب   ١٩  /     ١٤٣٣      حمرم   ٢٤                           اململكة العربية السعودية، -      الرياض

                                                      الكــلمة الــيت وجهها خادم احلـرمني الـشـريفني امللـك عبـدا هللا  "                              كما مثن ا�لس األعلى �لس التعاون 

                                   عودية، الــيت جــاء فيهــا حرصــه، حفظــه اهللا،                                              بــن عبــد العزيــز آل ســعود، ملــك اململكــة العربيــة الــس

                                                                                 على املسرية اخلرية للدول األعضاء، واالنتقال من مرحلة التعاون إىل مرحلة االحتاد يف كيان قوي 

    ".                                متماسك يليب تطلعات مواطين دول ا�لس

    ١٢  -    ١١                                                 للمجلــس األعلــى �لــس التعــاون، الــصخري ــــ مملكــة البحــرين،                  الثالثــة والثالثــون       الــدورة 

   . ن  .  م  .     ٢٠١٢        ديسمرب   ٢٥  -  ٢٤  /     ١٤٣٤   فر  ص
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تقارير هذه اهليئة دراسة ، فيما يتوىل ا�لس الوزاري اقرتحوها حتقيقا لعملية االنتقال

  .١، ورفع التوصيات إىل ا�لس األعلىهامبشاركة رئيس

 ،من النظام األساسي �لس التعاونيتوىل هذا ا�لس، مبوجب املادة الثامنة 

  .لس الوزاري متهيدا العتمادهاالنظر فيما يعرض عليه من توصيات من قبل ا�

  

  ظ األمن الجماعيمبادئ وطرق مجلس التعاون في حف: المطلب األول 

 املبادئ اليت تبناها جملس التعاون  فرع أول يف البحث يفملطلب هذا اتوخىي

   . منه يف الفرع الثاينن اجلماعي ودراسة طرق حتقيق هذا األمنألممن أجل حفظ ا

  

   مبادئ حفظ األمن الجماعي لمجلس التعاون:الفرع األول           

تعاون أي نص على ما من شأنه أن يزعزع ساسي �لس الال جند يف النظام األ

و ة تدابري تتعلق مبواجهة العدوان أ وبالتايل ال نعثر على أيمنطقة اخلليج،أمن واستقرار 
 باألمن اجلماعين اهتمام قادة دوله أ، بيد هالذي قد تتعرض له دولة من دول التهديد

                                                           

                                              للمجلــس األعلـى �لـس التعـاون لـدول اخللـيج العربيــة                                  أعمـال االجتمـاع التـشاوري الرابـع عـشر١.

ً                                                                        ًاســـــتنادا إىل البيـــــان الـــــصادر عـــــن اجتمـــــاع ا�لـــــس األعلـــــى يف دورتـــــه االعتياديـــــة الثانيـــــة        املنعقـــــد 

   .   ذ . س  .    ، م   ...             �لس التعاون               األمانة العامة        والثالثني،

                                            أن توقيع دول جملس التعاون عليها جيـسد رغبتهـا يف                                           كما يستنتج من ديباجة اتفاقية الدفاع املشرتك 

   . "ً                                             ًطموحات شعو�ا حنو مستقبل أفضل وصوال إىل وحدة دوهلا "     حتقيق 

   .                           ، البوابة القانونية القطرية      امليزان  .                                                         اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

lang&١٥٢٧    =id?aspx.AgreementsPage/qa.almeezan.www://http

ar=uage  



       
 
 

 
 ٦٣١ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

 رهني باستقرار ١دوهلمن منو وازدهار نشاء جملس التعاون، إدراكا منهم أواكب مرحلة إ

  .وسط عموما منطقة اخلليج ومنطقة الشرق األوأمن

ن الوحدة اليت يصبو جملس التعاون إىل حتقيقها يف خمتلف امليادين، ال ميكن إ
أن تتحقق إال ضمن نطاق جغرايف خال من التوترات والنزاعات اليت قد �دد أمنه 

  .واستقراره الداخلي أو اخلارجي

                                                           

                                                                               ال جند ضـمن املـادة الرابعـة مـن النظـام األساسـي �لـس التعـاون أي نـص علـى التعـاون بـني دول ١.

                        الـواردة يف هـذه املـادة أتـت   "             خمتلـف امليـادين "               بيـد أن عبـارة                            هذا ا�لس يف جمال األمن اجلماعي،

                          ، فهـذه العبـارة األخـرية تـشكل     ..."                     مبـا يف ذلـك الـشؤون اآلتيـة  "                              بصيغة مطلقة، مث أعقبتها عبارة 

                                         وبالتــايل فــإن الــشأن العــسكري، وإن مل يــرد ضــمن   "             خمتلــف امليــادين "                    جــزء مــن الكــل الــذي هــو 

                               تشمله، كما تشمل الشؤون الـواردة   "             خمتلف امليادين "         إن عبارة                             خمتلف الشؤون اليت مت تعدادها، ف

                                                                             يف دورات ا�لــس األعلــى وال جنــد هلــا ذكــرا يف املــادة الرابعــة، مــن ضــمنها الــشأن األمــين، الــشأن 

     ...                                   السياسي، الشأن البيئي، الشأن البلدي

                    شأنا ما يفرض تكتل                                           تظل قابلة للتزايد كلما ظهر، حبكم الواقع، أن  "       الشؤون "                    بناء عيه، نستنتج أن 

   .                                                    دول ا�لس من أجل إحداث تعاون وتنسيق وتكامل على مستواه

                                                                                  إن ما يؤكد عدم إغفال قادة دول جملس التعاون للشأن العسكري واألمين منذ تأسيس هذا  ا�لس 

                                                                                إدراكهم أن الشأن الدفاعي األمين أساس حتقيق التنسيق والرتابط والتكامل بني دوهلم يف خمتلف 

                                                                                سـواء تلـك الـواردة يف املـادة الرابعـة مـن النظـام األساسـي أو الـواردة يف اجتماعـات القمـة       الشؤون

   .            للمجلس األعلى

   . ذ  .    س ،   ...                           النظام األساسي لمجلس التعاون  

                                                                                   إن ما يعزز هذا االستنتاج جتديد قادة دول جملـس التعـاون، بعـد أن عرضـوا الوضـع األمـين يف منطقـة 

                                                    وىل للمجلس األعلى، دورة انطالقة تأسيس جملس التعاون، على                            اخلليج، تأكيدهم، يف الدورة األ

                                                                      املنطقة واسـتقرارها إمنـا هـو مـسؤولية شـعو�ا ودوهلـا، وأن هـذا ا�لـس إمنـا يعـرب عـن  "           أن أمن هذه 

    ".                                                      إرادة هذه الدول وحقها يف الدفاع عن أمنها وصيانة استقالهلا

   . ذ  .    ، س   ...                         الدورة األولى للمجلس األعلى



       
 
 

 
 ٦٣٢ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

  يف تبنت دول جملس التعاون املتكامل واملتكافل،من اجلماعي األطلبحتقيقا مل

األعلى لسنة الدورات اليت عقد�ا، السيما يف القمة األوىل للمجلس  العديد من

  : املبادئ التالية،١٩٨١

، وبالتايل فإن أي اعتداء على أي ١أمن دول جملس التعاون كل ال يتجزأ -

أي خطر يهدد إحداها، "ن أاألعضاء، كما دولة من دوله هو اعتداء على مجيع الدول 

 .٢"إمنا يتهددها مجيعها
ارتباط ضمان األمن واالستقرار يف اخلليج بتحقيق األمن والسالم يف الشرق  -

 .األوسط

مسؤولية احلفاظ على أمن واستقرار منطقة اخلليج مسؤولية مجاعية يقع  -
 .٣عبؤها على عاتق دول جملس التعاون

 حيقق اعتماد على حنو والتنسيق بينها ،دول األعضاءبناء القوة الذاتية لل -

 .٤ واحلفاظ على استقرارها،أمن املنطقة على نفسها يف محاية هذه الدول

                                                           

  /      ١٤٠٦      صـفر   ٢٢  -  ١٩            سـلطنة عمـان،                �لـس التعـاون،            للمجلس األعلـى        لسادسة        الدورة ا  . ١

  . ذ  .  س  .    ، م   ...             �لس التعاون             األمانة العامة   .    ١٩٨٥        نوفمرب  ٦  - ٣

   . ذ  .  س  .    ، م      امليزان  .                                 �لس التعاون لدول اخلليج العربية                      اتفاقية الدفاع المشترك                 املادة الثانية من   . ٢

                                                           اجتياح العراق للكويت، الدولة العضو يف جملس التعاون، فقادة                                 كما مت التأكيد على ذلك املبدأ إثر

                                                    يف وجــه العــدوان العراقــي، وتــصميمها علــى مقاومتــه، وعزمهــا  "                         هــذا ا�لــس أكــدوا وقــوف دوهلــم 

                                                                                   على إزالة كافة آثاره ونتائجه، مـن منطلـق أن أي اعتـداء علـى أي دولـة عـضو، هـو اعتـداء علـى 

                                                  ا�لــس كــل ال يتجــزأ، وأن عــدوان نظــام العــراق علــى دولــة                              مجيــع الــدول األعــضاء، وأن أمــن دول

     ".                                  الكويت هو عدوان على كافة دول ا�لس

   ٥          الدوحـة، -      قطــر ،             �لـس التعـاون            للمجلـس األعلـى                     للدورة الحاديـة عـشرة                  ضمن البيان اخلتامي 

   . ذ  .  س  .    ، م   ...             األمانة العامة  ،     ١٩٩٠        ديسمرب   ٢٥  -  ٢٢   /    ١٤١١             مجادى اآلخرة  ٨  -

    .  ذ  .    ، س   ...            للمجلس األعلى       األولى       الدورة   . ٣

   . ذ  .    ، س   ...            للمجلس األعلى               الدورة الثالثة  . ٤



       
 
 

 
 ٦٣٣ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

 ١واحرتام سيادة واستقاللعدم التدخل يف الشؤون الداخلية ألية دولة،  -

للتعايش السلمي،  جملس التعاون أو دول اجلوار حتقيقا دولة من دولووحدة أراضي كل 
 .٢ واالحرتام املتبادل،عالقات حسن اجلوارو

التزاما مبقتضيات الفقرة السابعة من املادة الثانية من ميثاق و يف هذا اإلطار،

أساسيا على األمم املتحدة اليت جتعل من عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدولة مبدأ 
العزم على العمل من "ا�لس األعلى �لس التعاون قادة  جدد ،الدول األعضاء احرتامه

أجل أن يسود األمن واالستقرار يف املنطقة عن طريق عدم التدخل يف الشؤون الداخلية 

 .٣"ألية دولة

الرفض املطلق ألي تدخل أجنيب يف املنطقة، واملطالبة بضرورة إبعاد املنطقة  -

 محاية هلا من حدوث أي صراع يعطل مصاحل دوهلا، ٤بأكملها عن الصراعات الدولية

 .٥يعصف بإرادة شعو�او
                                                           

   . ذ  .    ، س   ...            للمجلس األعلى              الحادية عشرة       الدورة   . ١

   :                                                                        تضمنت العديد من دورات المجلس األعلى لمجلس التعاون المبدأ المذكور من أهمها   .  ٢

            مجـادى األوىل   ١٣  -  ١٠      حـرين،    الب-                      �لـس التعـاون، املنامـة            للمجلـس األعلـى                الـدورة التاسـعة -

   . ذ  .  س  .    ، م   ...             األمانة العامة  ،    ١٩٨٨        ديسمرب   ٢٢  -  ١٩  /     ١٤٠٩

   . ذ  .    ، س   ...            للمجلس األعلى                     الدورة الحادية عشرة -

                                          تكرر التأكيد على مبدأ عدم التدخل يف الشؤون    . ذ  .    ، س   ...            للمجلس األعلى                الدورة التاسعة  . ٣

   .       وغريها  ١٩  -  ١٤  -    ١٣  -  ١١                                   الداخلية للدولة يف دورات ا�لس األعلى 

   . ذ  .    ، س   ...                         الدورة األولى للمجلس األعلى  ٤.

  -  ١٤                           اململكـة العربيـة الـسعودية، -                     �لس التعاون، الرياض                           الدورة الثانية للمجلس األعلى       كذلك 

   . ذ  .  س  .    م ،   ...             األمانة العامة  ،     ١٩٨١        نوفمرب   ١١  -  ١٠  /     ١٤٠٢      حمرم   ١٥

   . ذ  .    ، س   ...            للمجلس األعلى              الدورة األولى  -  . ٥

  -        ، الطــائف                            للمجلـس الـوزاري لمجلـس التعـاون                                   ان الـصحفي الـصادر عـن الـدورة األولـــى    البيـ  -

       األمانـــة   ،     ١٩٨١ / ٩ / ١  -   ٨ /  ٣١        موافـــق     ١٤٠١            ذو القعـــدة  ٣  - ٢                         اململكـــة العربيـــة الـــسعودية، 

   . ذ  .  س  .    ، م   ...      العامة



       
 
 

 
 ٦٣٤ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

 .التمسك مببادئ عدم االحنياز -

قرارات منظمة املؤمتر اإلسالمي،  و،يثاق جامعة الدول العربيةمبااللتزام  -
 .٢ وأهدافها صيانة للسلم واألمن الدوليني١يثاق األمم املتحدةوم

  

   طرق مجلس التعاون في حفظ األمن الجماعي:الفرع الثاني         

 حتقيق األمن اجلماعي يف ألجلعتمدها جملس التعاون ي طرق اليتتتمثل ال

اء ن والتدخل ب،احللول السلمية، والدفاع الشرعي، والتدخل بناء على قرار جملس األمن

 .على طلب

  الطرق السلمية -١

، واملادة اخلامسة من ٣املتحدة من ميثاق األمم ٣٣التزاما مبقتضيات املادة 

، ١اتفاقية الدفاع املشرتك �لس التعاونمن األوىل ادة ، وامل٤ميثاق جامعة الدول العربية

                                                           

   . ذ  .    ، س   ...            للمجلس األعلى              الدورة األولى  . ١

               دولــة الكويــت، -                  لــس التعــاون، الكويــت   �            للمجلــس األعلــى                        الــدورة الرابعــة والعــشرون  ٢ .

   . ن  .    ، م    ٢٠٠٣        ديسمرب   ٢٢  /     ١٤٢٤     شوال   ٢٨

جيب على أطراف أي نزاع من شأن اسـتمراره أن يعـرض حفـظ الـسلم "جاء يف نص تلك املادة   . ٣

واألمـــن الـــدويل للخطـــر أن يلتمـــسوا حلـــه بـــادئ ذي بـــدء بطريـــق املفاوضـــة والتحقيـــق والوســـاطة 

القضائية، أو أن يلجئوا إىل الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية أو غريها والتوفيق والتحكيم والتسوية 

  .    ، م           األمـم املتحـدة  .                   ميثـاق األمـم المتحـدة  ...".من الوسائل السلمية اليت يقـع عليهـا اختيارهـا

   . ذ  .  س

  

ال جيــوز االلتجــاء إىل القــوة لفــض املنازعــات بــني دولتــني أو : "تــنص املــادة اخلامــسة علــى مــا يلــي  . ٤

   .                   جامعة الدول العربية  .                          ميثاق جامعة الدول العربية...". ن دول اجلامعةأكثر م

http://www.lasportal.org/ar/aboutlas/Pages/Charter.aspx  



       
 
 

 
 ٦٣٥ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

فض املنازعات الدولية باعتبارها ذا ا�لس اعتماد الطرق السلمية يف أكد قادة دول ه

  .ومتوازنة بني أطراف النزاعجيابية واألكثر فاعلية الستمرار عالقات طبيعية االالوسيلة 

 فيما يتعلق باملنازعات القائمة ينهج جملس التعاون هذا األسلوب السلمي سواء
 بدولة أو دول تقع هضمن إطار العالقات املتبادلة بني دوله أو عالقة دولة من دول

  .خارج منظومته

ثاق األمم املادة الثانية من ميبناء عليه، والتزاما مبا ورد يف الفقرة الرابعة من 

دولية، أعلنت  العالقات ال بشأن حترمي استعمال القوة أو التهديد باستعماهلا يفاملتحدة
اعها عن  الدفاع املشرتك عن امتناتفاقيةن  ماألوىل املادة دول جملس التعاون يف

هيئة وجه ال يتفق وأهداف ميثاق  على أي" باستخدامهاالقوة أو التهديد استخدام 

  .٢"األمم املتحدة

:  يفةمثل دوله املتبادئمعلى تعزيزا لذلك، أكد ا�لس األعلى �لس التعاون 
وإرساء عالقات جوار طبيعية تقوم على االحرتام  من واستقرار املنطقة،احلفاظ على أ"

                                                                                                                                           

                                       احرتامها والتزامها بأحكـام النظـام األساسـي  "     تؤكد                                      تنص تلك املادة على أن دول جملس التعاون   . ١

                                            امعـة الـدول العربيـة وهيئـة األمـم املتحـدة، وتأخـذ                                          �لس التعاون لدول اخللـيج العربيـة، وميثـاقي ج

                                    يف عالقا�ــا املتبادلــة فيمــا بينهــا أو يف  ء                                             علــى عاتقهــا فــض مجيــع املنازعــات بــالطرق الــسلمية ســوا

                                                                              عالقا�ــا مــع الــدول األخــرى، ومتتنــع عــن اســتخدام القــوة أو التهديــد �ــا علــى أي وجــه ال يتفــق 

    ".                             وأهداف ميثاق هيئة األمم املتحدة

   . ذ . س  .    م ،   ...                     تفاقية الدفاع المشترك   ا٢.

   .                                                                                تعزيزا للدفاع اجلماعي والتعاون العسكري، وقع قادة دول جملس التعاون على هذه االتفاقية

  /    ١٤٢١       شـوال  ٥           البحرين، -                      �لس التعاون، املنامة                                     الدورة الحادية والعشرون للمجلس األعلى

   . ذ  .  س  .    ، م   ...             األمانة العامة  ،    ٢٠٠٠        ديسمرب   ٣١



       
 
 

 
 ٦٣٦ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

الداخلية، ونبذ استخدام القوة أو التهديد �ا، وحل  وعدم التدخل يف الشؤون املتبادل،

  .١"اخلالفات بالطرق السلمية 

 ةجياد حلول سلميس التعاون عزمه وحرصه على إ أكد جمل،أخرىمن جهة 
وفق ، و٢أساليب عملية وعقالنيةبوجذرية لبؤر التوتر اإلقليمية بالطرق السلمية، و

، واألعراف الدولية املستقرة، وأسس ومبادئ حسن ٣مبادئ وقواعد القانون الدويل

  .٤اجلوار واالحرتام املتبادل

 النزاعات بالطرق عن أن حل ٢٠٠٦هذا، وقد صرح ا�لس األعلى سنة 
دأ ثابتا تلتزم الدول األعضاء بالعمل به، كما أعلن عن التزامها مببدأ السلمية يعترب مب

  .٥ثابت آخر هو مبدأ احرتام الشرعية الدولية

 ،الدبلوماسية تتمثل السبل السلمية املتبعة من أجل فض نزاع دويل يف الطرق 

، والتحقيق، والوساطة، املفاوضة من ميثاق األمم املتحدة ٣٣ مبقتضى املادة وهي

  .، كما تتمثل يف التسوية القانونية عن طريق التحكيم والقضاءلتوفيقوا

                                                           

    رجـب   ١٩  -  ١٧           البحـرين، -      املنامـة                �لس التعـاون،                           ة الخامسة عشرة للمجلس األعلى     الدور  . ١

   . ن  .    ، م    ١٩٩٤        ديسمرب   ٢١  -  ١٩  /     ١٤١٥

       مجـادى   ١٩  -  ١٧          الكويـت، -                     �لس التعاون، الكويت                                الدورة الثانية عشرة للمجلس األعلى  . ٢

   . ن  .    ، م    ١٩٩١        ديسمرب   ٢٥-  ٢٣  /     ١٤١٢      اآلخرة 

ــــسابعة عــــشرة للمجلــــس األ  . ٣       رجــــب  ٩- ٧       قطــــر، -                      �لــــس التعــــاون، الدوحــــة    علــــى                             الــــدورة ال

   .       ،  م، ن    ١٩٩٦        ديسمرب   ٢٨-  ٢٦ /    ١٤١٧

  ،         أبـو ظـيب-                                     �لـس التعـاون، اإلمـارات العربيـة املتحـدة                                الدورة التاسعة عـشرة للمجلـس األعلـى  . ٤

  .      ، م، ن    ١٩٩٨        ديسمرب  ٩  - ٧ /    ١٤١٩        شعبان   ٢٠  -  ١٨

                          اململكة العربية السعودية -        ، الرياض             �لس التعاون                                    الدورة السابعة والعشرون للمجلس األعلى  . ٥

   .      م، ن.    ٢٠٠٦        ديسمرب   ١٠  - ٩  /     ١٤٢٧    /     ١٤٢٧            ذو القعدة   ١٩  -  ١٨  يف 



       
 
 

 
 ٦٣٧ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

، دولة ١٩٩٤ ةالتعاون، سنعمال بالتسوية القانونية، دعا ا�لس األعلى �لس 

لعربية املتحدة حول اجلزر  القائم بينها وبني دولة اإلمارات اإحالة النزاعإيران إىل 
ل النزاعات اجلهة الدولية املختصة حل"فها  بوص نظر حمكمة العدل الدوليةىل إالثالث

  .١"بني الدول

تأكيده على دعمه  إىل جانب ٢جدد ا�لس األعلى دعوته هذه أكثر من مرة

هجها دولة ت وتأييده التام واملطلق جلميع اإلجراءات والوسائل السلمية اليت تن،املستمر
 وطنب ،ى طنب الكربثاإلمارات من أجل استعادة سياد�ا الكاملة على اجلزر الثال

  .٣ وأبو موسى،الصغرى

 أمام حلني، إيرانن دولة و، وضع ا�لس األعلى �لس التعا٢٠٠٦يف سنة 

 فيما بينها وبني دولة اإلمارات حول اجلزر  املفاوضات املباشرةيتمثل يف دبلوماسيحل 
ة حلسم الثالث املتنازع عليها، وحل قضائي من خالل اللجوء إىل حمكمة العدل الدولي

  .٤هذا النزاع

  

  الدفاع الشرعي -٢

ام الستخدام القوة أوردت املادة الثالثة من اتفاقية الدفاع املشرتك على املنع الع

استثناء  ، املنصوص عليه يف املادة األوىل من نفس االتفاقيةمهااستخداأو التهديد ب
ي عتدخيول دول جملس التعاون حق التدخل �دف رد العدوان عن دولة من دوله ا

  .عليها
                                                           

      رجـب   ١٩  -  ١٧           البحـرين، -      املنامـة  ،              �لـس التعـاون                                الدورة الخامسة عشرة للمجلس األعلى  . ١

   .      ، م، ن    ١٩٩٤       ديسمرب  ٢١  -  ١٩  /     ١٤١٥

   . ذ  .  س  .    ، م   ...             األمانة العامة  .        سة عشرة                                          يف معظم دورات ا�لس األعلى اليت تلت دورته اخلام  . ٢

  .                                          للمجلس األعلى وغريمها من الدورات اليت تلتهما  ١٤   و  ١٣       الدورة   . ٣

ــــى  . ٤ ــــدورة الــــسابعة والعــــشرون للمجلــــس األعل                  اململكــــة العربيــــة -                     �لــــس التعــــاون، الريــــاض                                    ال

   . ن  .    ، م    ٢٠٠٦        ديسمرب   ١٠  - ٩  /     ١٤٢٧            ذو القعدة   ١٩  -  ١٨          السعودية، 



       
 
 

 
 ٦٣٨ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

ملادة  انص عليهجيد هذا االستثناء سنده يف مبدأ حق الدفاع الشرعي الذي ت

ليس يف هذا امليثاق ما يضعف أو "، فبمقتضى هذه املادة  من ميثاق األمم املتحدة٥١
ينتقص احلق الطبيعي للدول، فرادى أو مجاعات، يف الدفاع عن أنفسهم، إذا اعتدت 

 وذلك إىل أن يتخذ جملس األمن التدابري األمم املتحدةأعضاء قوة مسلحة على أحد 

الالزمة حلفظ السلم واألمن الدويل، والتدابري اليت اختذها األعضاء استعماال حلق الدفاع 
عن النفس تبلغ إىل ا�لس فورا، وال تؤثر تلك التدابري بأي حال فيما للمجلس 

يثاق من احلق يف أن يتخذ يف مبقتضى سلطته ومسؤولياته املستمدة من أحكام هذا امل

أي وقت ما يرى ضرورة الختاذه من األعمال حلفظ السلم واألمن الدويل أو إعادته إىل 

   ".نصابه

 الدفاع املشرتك دول جملس اتفاقيه تلزم املادة الثالثة من ،متاشيا مع هذه املادة

ليها من دول تدى ععادر على الفور إىل مساعدة الدولة أو الدول امل تبالتعاون بأن

باختاذ أي إجراء ضروري مبا يف ذلك استخدام القوة العسكرية "جملس التعاون اخلليجي

  ".واألمن والسالم إىل نصابه لرد االعتداء، وإعادة الشرعية

كما تلزم نفس املادة دول جملس التعاون بأن ختطر بشكل فوري جملس األمن 

لعسكرية اليت اختذ�ا لصده، كما ختطر  والتدابري ا، باالعتداء احلاصل١لألمم املتحدة

  .�ذا جامعة الدول العربية

 التدخل بناء على قرار جملس األمن -٣
 واقتناعا  يف حترير الكويت من غزو العراق هلا،٢بعد أن فشلت الطرق السلمية

من واستقرار منطقة اخلليج والعامل العريب واألمن أ عدوانا يهددمنها أن هذا الغزو يشكل 

ة الكويت  عودة السيادة والشرعية لدولأنجملس التعاون عن  أعلن ،٣لدولينيوالسلم ا
                                                           

   . ذ  .  س  .    ، م   ...       المشترك               اتفاقيه الدفاع   . ١

                                                                             بشأن تعامل جملس التعـاون مـع احـتالل العـراق للكويـت، ومـا ترتـب عنـه مـن تـداعيات زعزعـت   . ٢

                                                                                   األمن والسلم الدوليني انظر دورات ا�لس األعلى من الدورة احلادية عشرة إىل الـدورة العـشرين، 

   . ذ  .  س  .    ، م   ...             األمانة العامة

   . ن  .    ، م   ... ى                               الدورة الحادية عشرة للمجلس األعل  . ٣



       
 
 

 
 ٦٣٩ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

للقوة يف مواجهة القوات العسكرية العراقية استجابة باتت تستدعي استخدام دوله 

لألمم املتحدة إىل اللجوء إليها مبوجب القرار الذي أصدره حتت رقم لدعوة جملس األمن 
  .١السابع من ميثاق األمم املتحدة وفقا للفصل ١٩٩٠ نوفمرب ٢٩ يف ٦٨٧

 الشرعية إىل  األمميستهدفها هذا القرار اليت اعملية حترير الكويتتستند 

التنفيذ الكامل " على ضرورة  ا�لس األعلى �لس التعاونكدلذلك، أ، وتبعا ٢الدولية
ق  جتسيدا لدعمه املطل٣" النارإطالق وشروط وقف ،)٦٨٧(والسريع لكافة بنود القرار 

  .٤حتقيقا لألمن اجلماعيو لدولة الكويت،

                                                           

                  يــأذن للــدول األعــضاء     ...                                     إذ يتــصرف مبوجــب الفــصل الــسابع مــن امليثــاق    ...            إن جملــس األمــن   . "١

                                                بـــأن تـــستخدم مجيـــع الوســـائل الالزمـــة إلعـــادة الـــسلم واألمـــن     ...                         املتعاونـــة مـــع حكومـــة الكويـــت

    ".                 الدوليني إىل املنطقة

   .             األمم املتحدة-         جملس األمن   ،    ٦٨٧               قرار مجلس األمن 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/١٩٩٠    .shtml 

                                                                                البيــان الصحفــي الـصادر عـن الـدورة االسـتثنائية الرابعـة عـشرة للمجلـس الـوزاري لمجلـس   . ٢

ـــاض       التعــاون        األمانــة   ،     ١٩٩١        ينــاير   ٢٦  /     ١٤١١      رجــب   ١١                           اململكــة العربيــة الــسعودية، -           ، الريــ

  . ذ  .  س  .    ، م   ...      العامة

  . ذ  .    ، س   ...              للمجلس األعلى                   الدورة الثانية عشرة  . ٣

                 اململكـــة العربيـــة -      الريـــاض  ،                  لـــدول جملـــس التعـــاون            للمجلـــس األعلـــى                     الـــدورة الرابعـــة عـــشـرة   .  ٤

   . ذ  .  س  .    ، م   ...             األمانة العامة  ،     ١٩٩٣        ديسمرب   ٢٢  -  ٢٠  /     ١٤١٤      رجب  ٩  - ٧          السعودية، 

           ن العراقـي،                                                   ، أكد ا�لس األعلـى وقـوف دول جملـس التعـاون يف وجـه العـدوا            الحادية عشرة        يف القمة 

                                                             إزالــة  كافــة آثــاره ونتائجــه، مــن منطلــق أن أي اعتــداء علــى أي دولــة  "                     وعزمهــا علــى مقاومتــه، و

                                                                            عضو، هـو اعتـداء علـى مجيـع الـدول األعـضاء، وأن أمـن دول ا�لـس كـل ال يتجـزأ، وأن عـدوان 

     ".                                                       نظام العراق على دولة الكويت هو عدوان على كافة دول ا�لس

  . ذ  .    ، س     ...           لمجلس األعلى ل                    الدورة الحادية عشرة



       
 
 

 
 ٦٤٠ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

مع يف جمال أعمال القمع نة متعاومنظمة إقليمية  جملس التعاون عترب�ذا ي

منظمة األمم املتحدة اليت أعرب عن دعمه هلا، وتأييده ألنشطتها، كما مثن الدور 
  .١ينيالقيادي املنوط �ا يف العالقات الدولية مبا خيدم قضايا السلم واألمن الدول

  

 

 التدخل بناء على طلب  -٤

دولة ليست عضوا يف جملس التعاون، دول هذا وهي ، نزمة اليموضعت أ

  .التدخل بناء على طلب نوع من التدخل أجازه الفقه الدويل أال وهومام أ ا�لس

عاصفة  "ــليمن، والذي مسي بجيد التدخل العسكري لدول التحالف يف ا

س شرعي، مت عزله بالقوة من قبل أقلية مسلحة هي شرعيته يف استنجاد رئي، "احلزم

  .، بقادة جملس التعاون"احلوثي"مجاعة أنصار اهللا 

لقد بذلنا كافة اجلهود :"عبد ربه هادي منصور كتب الرئيس ،فإىل هؤالء القادة

، وسعينا بكل ما ...االعتداءات احلوثية اإلجرامية اآلمثة على شعبنا...املمكنة لوقف

ن النفق املظلم  للوصول إىل حل سلمي ميكن من خالله إخراج اليمن مأوتينا من قوة
تقدمي املساندة الفورية ...أطلب منكم، ...نقالبيون احلوثيون، الالذي أدخله فيه ا

بكافة الوسائل والتدابري الالزمة مبا يف ذلك التدخل العسكري حلماية اليمن وشعبه من 

  ".العدوان احلوثي

أنصار مثة آخر يتمثل يف أن ، ليمنللتدخل العسكري يف اإىل جانب هذا املربر 
اهللا أصبحوا، بعد أن استولوا على السلطة والعتاد العسكري، يشكلون �ديدا ألمن 

اململكة العربية السعودية، وهو التهديد الذي أكده البيان الصادر عن جملس التعاون 

 طالت كذلك أراضي اململكة االعتداءات قد ":عن رسالة الرئيس اليمين يف قولهجوابا 
ً                                                                           العربية السعودية، وأصبحت دولنا تواجه �ديدا مستمرا ألمنها واستقرارها بوجود  ً

                                                           

                        دولــة اإلمــارات العـــربية -                         األعلــى �لــس التعــاون، أبــو ظــيب       للمجلــس                     الــدورة التاســعة عــشرة  . ١

    . ذ  .  س  .    ، م   ...             األمانة العامة  ،     ١٩٩٨        ديسمرب  ٩  - ٧  /     ١٤١٩        شعبان   ٢٠  -  ١٨        املتحدة، 



       
 
 

 
 ٦٤١ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

، ...املدى خارج سيطرة السلطة الشرعيةاألسلحة الثقيلة وصواريخ قصرية وبعيدة 

 مبا يف ذلك األسلحة الثقيلة -  امليليشيات احلوثية - واستمرار حشودها املسلحة 
ً                                                                   يخ على حدود اململكة العربية السعودية، وقيامها مؤخرا بإجراء مناورات والصوار

عسكرية كبرية بالذخرية احلية قرب حدود اململكة العربية السعودية استخدمت فيها 

مجيع أنواع األسلحة املتوسطة والثقيلة، مما يكشف نوايا امليليشيات احلوثية يف تكرار 
أي مربر حني هامجت أراضي اململكة العربية عدوا�ا السافر الذي اقرتفته دون 

  .١"٢٠٠٩السعودية خالل شهر نوفمرب عام 

 أعرب ا�لس األعلى �لس التعاون عن تضامنه التام مع إزاء هذا االعتداء،

اململكة العربية السعودية، ودعمه املطلق حلقها يف الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها، 
 هو مساس بأمن واستقرار وسالمة كافة هذه الدولةقرار ً                           مؤكدا أن أي مساس بأمن واست

  .٢ اليمن دولةدول ا�لس،كما أكد دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار

ال ينحصر ضمن حدود " احلوثيون"فالتهديد الذي متارسه مجاعة أنصار اهللا 

 اليمن وإمنا أصبح يشكل، تبني رسالة الرئيس اليمين ويؤكد البيان الصادر عن جملس

  .ولألمن والسلم الدولينيألمن املنطقة اخلليجية بأكملها  التعاون، �ديدا

 وحتقيقا لألمن واالستقرار على الصعيدين اإلقليمي والدويل، قرر قادة بناء عليه،

 وقد جاء هذا ،٣التدخل عسكريا يف اليمندول جملس التعاون، عدا سلطنة عمان، 

                                                           

ــان   . ١ ــيمن  »            عاصــفة الحــزم «           بــشأن عمليــة   »        الخليجــي «               ننــشر نــص البي     ٢٦       اخلمــيس،  ٠        فــي ال

   .                    ، شبكة اإلعالم العربية    احمليط     ٠٢:١٦      ٢٠١٥     مارس 

http://www.moheet.com/٢٠١٥/٠٣/٢٦/٢٢٤٠١٠٧                    

     ذو   ٢٨    و   ٢٧              دولــة الكويــت –                      �لــس التعــاون، الكويــت                            الــدورة الثالثــون للمجلــس األعلــى  . ٢

    . ذ  .  س  .    ، م   ...             األمانة العامة  ،     ٢٠٠٩        ديسمرب   ١٥    و   ١٤  /     ١٤٣٠     احلجة 

   . ذ  .    ، س  .. . »       الخليجي «               ننشر نص البيان   ٣.



       
 
 

 
 ٦٤٢ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

 حل األزمة اليمنية بسبب عرقلة أنصار اهللا يف ١ الوسائل السلميةفشلتالقرار بعد أن 

  . هلا

                                                           

   :                                                                           متثلت احللول السلمية اليت اعتمدها جملس التعاون من أجل حل األزمة اليمنية فيما يلي  . ١

  .                                                                          مبادرة دولة قطر اهلادفة إىل تعزيز احلوار واملصاحلة الوطنية بني الفرقاء اليمنيني -

    ٣٠          ة املتحـدة،                 اإلمارات العربيـ-       أبو ظيب                                                  الدورة احلادية والثالثون للمجلس األعلى �لس التعاون،

   .    ٢٠١٠        ديسمرب  ٧  - ٦   /      ١٤٣١      حمرم  ١    و     ١٤٣٠        ذو احلجة 

         اليمنيون                توقيع الفرقاء  -

                                                                                 علــى املبــادرة اخلليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة يف الريــاض، وقــد رحــب ا�لــس األعلــى �لــس التعــاون  -

  "   رة                                      التطبيـق الـصادق واألمـني لكافـة عناصـر املبـاد "                                       بتشكيل حكومة الوفاق الوطنيـة، كمـا دعـا إىل

    ".                                                                  مبا حيفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره، وحيقق تطلعات الشعب اليمين الشقيق "        اخلليجية 

   . ذ  .    ، س   ...                                    الدورة الثانية والثالثون للمجلس األعلى

  .                                                            عقد مؤمتر للحوار الشامل مبشاركة مجيع أطياف الشعب اليمين ومكوناته -

   . ذ  .  س  ،    ...            للمجلس األعلى                        الدورة الثالثة والثالثون

                                                                         لقمــة اخلامــسة والثالثــني تبــىن ا�لــس األعلــى �لــس التعــاون عــددا مــن املواقــف الــسلمية حلــل    يف ا -

  :                             األزمة يف اليمن، نوردها كما يلي

                                                                     دعــم ا�لــس األعلــى جلهــود الــرئيس عبــد ربــه منــصور هــادي يف حتقيــق األمــن واالســتقرار،  - ١

                    سلطة مــن خــالل االلتــزام                                                            وبــسط ســيطرة الدولــة يف الــيمن، ويف قيــادة عمليــة االنتقــال الــسلمي للــ

  .                                                                 باملبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية وخمرجات مؤمتر احلوار الوطين الشامل

                                                                         حث ا�لس األعلى مجيع األطراف اليمنية على االلتزام بتسوية خالفا�م عن طريق احلوار  - ٢

     حلــل ً                                                                           ًوالتــشاور، ونبــذ اللجــوء إىل أعمــال العنــف لتحقيــق أهــداف سياســية، داعيــا مجيــع اليمنيــني

        وتــوفري    = =                                                                      اخلالفــات بــالطرق الــسلمية، وااللتــزام بتنفيــذ خمرجــات مــؤمتر احلــوار الــوطين الــشامل، 



       
 
 

 
 ٦٤٣ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

  آليات وأجهزة الدفاع المشترك لمجلس التعاون: الثانيالمطلب 

 يعرضمث آليات الدفاع اخلليجي املشرتك فرع أول  يف طلبيبحث هذا امل

  . يف فرع ثانأجهزة الدفاع اخلليجي املشرتك

  

  ك آليات الدفاع الخليجي المشتر:الفرع األول      

قاعدة شرتك يف قوات عسكرية مشرتكة، وتتمثل آليات الدفاع اخلليجي امل

  .صناعة سالح عسكرية موحدة، وقيادة عسكرية موحدة

  

  

  
                                                                                                                                           

                                                                                    األجـواء املالئمـة السـتكمال تنفيـذ املبـادرة اخلليجيــة وآليتهـا التنفيذيـة لتلبيـة طموحـات وتطلعــات 

  .                      كافة أبناء الشعب اليمن

                         عـــة احلـــوثيني يف صـــنعاء وعمـــران                                            إدانـــة ا�لـــس األعلـــى أعمـــال العنـــف الـــيت قامـــت �ـــا مجا - ٣

                                                                               واحلديدة وغريها، واالستيالء على مؤسسات الدولة املدنية والعسكرية، و�ب وختريـب حمتويا�ـا، 

ًواعترب ذلك خروجا على اإلرادة الوطنية اليمنية  كما متثلت يف خمرجات احلـوار الـوطين، وتعطـيال  ً                                                                                 ً ً

 .                                             للعملية السياسية االنتقالية يف اجلمهورية اليمنية

                                                                    مطالبـــة ا�لــــس األعلــــى املليــــشيات احلوثيــــة باالنــــسحاب الفــــوري مــــن مجيــــع املنــــاطق الــــيت  - ٤

                                                                                   احتلتهــا، وإعــادة مجيــع مؤســسات الدولــة املدنيــة والعــسكرية لــسلطة الدولــة الــشرعية، وتــسليم مــا 

  .                                      استولت عليه من أسلحة ومعدات هلذه السلطة

      صـــفر   ١٧            قطــــــــر، -        ، الدوحـــة             �لـــس التعـــاون            للمجلـــس األعلـــى                        الـــدورة الخامـــسة والثالثـــون

    . ذ  .  س  .    ، م   ...               األمانة العامة .    ٢٠١٤        ديسمرب  ٩ /    ١٤٣٦



       
 
 

 
 ٦٤٤ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

  قوات عسكرية مشرتكة -١

لعسكري لدول جملس التعاون، أنشئت يف حتقيقا لألمن اجلماعي، والتكامل ا

 ترمجة ملبدأ االعتماد شكلت  مشرتكة عسكريةوهي قوة، ١قوة درع اجلزيرة ١٩٨٢سنة 

  .٢"مسؤولية الدفاع عنها" حتمل أبناء تلك الدول على الذات إىل حقيقة ملموسة

منها هو ، اهلدف ٣"قوات درع اجلزيرة املشرتكة "اسمأصبحت هذه القوة حتمل 

التنسيق بينها فيما حيقق "حتقيق، وونابناء القوة الذاتية للدول أعضاء جملس التع

  .٤، واحلفاظ على استقرارها يف محاية أمنهاعلى نفسهاها اعتماد

 على تطوير قوة درع اجلزيرة لتصبح قادرة على هذه الدولاتفقت  حتقيقا لذلك،
 ء سوا على تطوير وتعزيز قدرات قوا�ا العسكريةعملت ، كما ٥التحرك الفعال السريع

رات من حيث عدد القوة البشرية، أو من حيث العتاد احلريب، أو من حيث املناو

                                                           

ـــرين،                       الثالثـــة للمجلــس األعلــى         الــدورة  . ١   - ٩/     ١٤٠٣        حمــرم     ٢٥  -  ٢٣                          �لــس التعــاون، الـبحــ

    . ذ  .  س  .    ، م   ...             األمانة العامة  ،     ١٩٨٢      نوفمرب   ١١

ـــ               �لــس التعــاون،                           الــدورة الخامــسة للمجلــس األعلــى  . ٢        ربيــع   ١٤  - ٥               دولــة الكويــت، -   ويت     الكـ

   . ن  .  م  .     ١٩٨٤        نوفمرب   ٢٩  -  ٢٧    /     ١٤٠٥     األول

     قــوات  "                         �لـس التعـاون اسـتعمل اسـم                                     الـدورة التاسـعة والعـشرين للمجلــس األعلـى          انطالقـا مـن   . ٣

     ".               قوة درع اجلزيرة  "        بدال من   "                  درع اجلزيرة املشرتكة

        ديــــــسمرب   ٣٠  -  ٢٩  /       ١٤٣٠      حمــــــرم  ٢  - ١              ســــــلطنة عمــــــان،-    مــــــسقط                     انعقــــــدت هــــــذه الــــــدورة يف

   . ن  .    ، م    ٢٠٠٨

  . ذ  .    ، س   ...                           الدورة الثالثة للمجلس األعلى  . ٤

ـــة ـ دولـــة البحـــرين،   ،              �لــس التعــاون            للمجلــس األعلــى                    الــدورة الخامــسة عــشرة  . ٥   -  ١٧                             املنــامـ

    . ذ  .  س  .    ، م   ...             األمانة العامة  ،     ١٩٩٤        ديسمرب   ٢١  -  ١٩  /     ١٤١٥    رجب   ١٩



       
 
 

 
 ٦٤٥ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

، وذلك ١ا�االت العسكرية املتعلقة بتلك القوةغري هذا من ، وةريب العسكرياوالتد

 تصور اسرتاتيجي موحد يفي مبتطلبات"وفق صيغة توفيقية لدول ا�لس قائمة على 

  .٢" ويواجه حتديات املوقف، وحيقق االستقرار،األمن

ا وصلت إليه ارتياحهم مل"لذلك، أعرب قادة دول جملس التعاون عن كنتيجة 

  .  عالية٣" وكفاءة، ومستوى تدرييب، جاهزيةقوات درع اجلزيرة املشرتكة من

                                                           

                                                   على توصيات وزراء الدفاع اليت اختذوها يف دور�م الثانية              أقر ا�لس األ                   القمة الرابعة عشرة،  يف   . ١

  .    ، م   ...             األمانة العامة   ".                                                   تطوير قوة درع اجلزيرة وا�االت العسكرية األخرى العديدة "          عشرة بشأن 

    . ذ  .  س

   . ذ  .    ، س   ...                                 الدورة الرابعة عشرة  للمجلس األعلى

                            يـــة اجلماعيـــة لـــدول جملـــس التعـــاون                                                       مـــن ضـــمن املـــشاريع العـــسكرية اهلادفـــة إىل تعزيـــز القـــدرات الدفاع

   :    نذكر

   .                                                                                 ربط دول ا�لس بشبكة اتصاالت مؤمنة لألغراض العسكرية والتغطيـة الراداريــة واإلنـذار املبكـر -

    . ذ  .  س  .    ، م   ...             األمانة العامة

    ٢٢  -  ٢٠               دولـــة الكويـــت، -       الكويـــت                �لـــس التعـــاون،            للمجلـــس األعلـــى                    الـــدورة الثامنـــة عـــشرة

   .    ١٩٩٧         ديسمرب  ٢٢  -  ٢٠  /     ١٤١٨      شعبان 

   .                                                                                        تعزيز وتطوير قوة درع اجلزيرة، وزيادة فعاليتها القتالية، وتطوير التمارين الدورية املشـرتكة-

                           اململكـة العربيـة الـسعودية، -      الريـاض                �لـس التعـاون،            للمجلـس األعلـى                        الدورة الـسابعة والعـشرون

   . ن .   ، م    ٢٠٠٢        ديسمرب   ١٠  - ٩  /     ١٤٢٧            ذو القعدة   ١٩  -  ١٨

   .                            نة ومنظومة حزام التعاون األمين                  تطوير االتصاالت املؤم -

      حمـرم  ١    و     ١٤٣٠          ذو احلجـة   ٣٠                          اإلمارات العربيـة املتحـدة، -       أبو ظيب   ،                       الدورة الحادية والثالثون

   . ن  ،    ، م    ٢٠١٠        ديسمرب  ٧   و ٦  /     ١٤٣١

    ١٩  -  ١٧             دولـة الكويـت،    -                      �لـس التعـاون، الكويـت                                 الدورة الثانية عشرة للمجلس األعلى  . ٢

    .     ١٩٩١        ديسمرب  ٥ ٢  -  ٢٣  /     ١٤١٢           مجادى اآلخرة 

   . ذ  .  س  ،    ...                                    الدورة الحادية والثالثون للمجلس األعلى  ٣.



       
 
 

 
 ٦٤٦ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

 حبسب  بتطوير قوة درع اجلزيرةهذا، وتلتزم كل دولة من دول جملس التعاون

تأمني التعاون العسكري بني قوا�ا بإجراء التمارين "، كما تسهر على ١إمكانيا�ا
ً      وفقا ية لتحقيق أفضل مستوى من التنسيق ذاتية واجلماعاملشرتكة من أجل رفع قدرا�ا ال

  .٢"ملفهوم الدفاع املشرتك

 درع اجلزيرة شاركت يف حترير الكويت، الدولة العضو ةقو جتدر اإلشارة إىل أن

 كما تدخلت قوات درع اجلزيرة املشرتكة، ألراضيهايف جملس التعاون، من غزو العراق 
  ". عاصفة احلزم"يف اليمن من خالل مث ، رينعسكريا لوقف أعمال العنف يف البح

حممد صادق قوة الدكتور ها على الرغم من ذلك، يف تقييمه هلذه القوة، اعترب

عاجزة عن القيام بدورها ألسباب أمهها ضعف القوى البشرية، واالفتقار إىل خمططي 
  .٣التمرينات من الكفاءات العسكرية، وعدم وجود عقيدة قتالية مشرتكة

   مشرتكةعسكريةصناعة  قاعدة  -٢

دعت املادة الثامنة من اتفاقية الدفاع املشرتك دول جملس التعاون إىل إنشاء 
، والعمل على استقطاب القطاع اخلاص لالستثمار يف وتطوير قاعدة الصناعة العسكرية

لتمكينها من تلبية احتياجا�ا من العتاد واملعدات العسكري حتقيقا هذه الصناعة وذلك 

  .ليتها يف هذا ا�الالستقال
   الدفاعية املوحدةاإلسرتاتيجية -٣

 إال يف سنة"  دفاعية موحدةإسرتاتيجية" قادة دول جملس التعاون مل يتنب

 عمل، منذ إنشائه، على حتقيق تنسيق التعاون، أما قبل هذا، فإن جملس ٢٠٠٩٤
  :قامت أساسا على ما يليتنسيق دفاعية عسكري متكامل ضمن إطار بنية 

 . أمن منطقة اخلليج، واحلفاظ على استقرارها، وتوفري الرخاء لشعو�امحاية -

                                                           

   . ذ  .    ، س   ...                      اتفاقية الدفاع المشترك               املادة السادسة،   . ١

  . ن  .                   املادة السابعة، م٢

   .   ١٠٤  -   ١٠٣     ذ، ص   .  س  .    ، م   ...                    مجلس التعاون الخليجي          حممد صادق،   . ٣

     ذو   ٢٨  -   ٢٧               دولة الكويت، -   يت       ، الكو             لمجلس التعاون             للمجلس األعلى                الدورة الثالثون   . ٤

    . ذ  .  س  .    ، م   ...             األمانة العامة   .    ٢٠٠٩        ديسمرب   ١٥  -  ١٤  /     ١٤٣٠     احلجة 



       
 
 

 
 ٦٤٧ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

السالم يف منطقة الشرق األمن ارتباط أمن واستقرار منطقة اخلليج بتحقيق  -

 .األوسط
ن أإبعاد منطقة اخلليج برمتها عن الصراعات الدولية وكل ما من شأنه  -

 .١ميس أمنها واستقرارها

 .يف شؤون املنطقة أيا كان مصدرهجنيب أالرفض املطلق ألي تدخل  -
إنشاء قوة ذاتية للدول أعضاء جملس التعاون، وحتقيق التنسيق فيما بينها  -

يف هذا ا�ال تطبيقا ملبدأ اعتماد دول ا�لس على نفسها يف محاية أمنها، واحلفاظ 

 .٢على استقرار منطقتها

  

   القيادة العسكرية املوحدة -٤

 التعاون، وجتسيدا للدفاع املشرتك، وافقت هذه ألمن واستقرار دول جملستعزيزا 
على إنشاء قيادة عسكرية موحدة حبيث توضع مجيع القوات  ٢٠١٣الدول يف سنة 

لس الدفاع املشرتك كرية موحدة، وخولت �املسلحة لكل دولة عضو حتت قيادة عس

 الضرورية لتفعيل هذه القيادة من خالل الدراسات املتعلقة اإلجراءاتصالحية اختاذ 

  .�٣ا

تقوم القيادة العسكرية املوحدة على مبدأ توحيد جهود دول جملس التعاون، 

والظهور خبطة واضحة ، لتوفري الكثري من الوقت واجلهد"وحتقيق التنسيق فيما بينها 

 القيادة أن  هذه كما أن من شأنالذي قد تعرفه هذه الدول، " �ا�ة التهديد املشرتك

                                                           

   . ذ  .    ، س   ...            للمجلس األعلى             الدورة األولى   . ١

    .  ذ  .    ، س   ...                           الدورة الثالثة للمجلس األعلى  . ٢

  ر     صـف ٨  ،              دولة الكويت–         الكويت               �لس التعاون،                                    الدورة الرابعة والثالثون للمجلس األعلى  . ٣

   . ذ  .  س  .    ، م   ...               األمانة العامة ،    ٢٠١٣        ديسمرب   ١١ /    ١٤٣٥



       
 
 

 
 ٦٤٨ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

 العسكري ١"متنح فعالية ملنظومة األسلحة اليت تتعامل معها، وتسهل التخطيط والعمل

  .ماعي حتقيقا ألمنها اجلبني دول جملس التعاون

بالتنسيق والتخطيط والقيادة "عسكرية املوحدة القيام ال من مهام القيادة كما أن

  .٢" املخصصة واإلضافيةللقوات الربية والبحرية واجلوية

 دول  فيها، وتشارك يف الرياض باململكة العربية السعودية هذه القيادةيوجد مقر

 عن طبيعة العالقة بني القيادة وقوات درع اجلزيرة أماجملس التعاون وفق نسب حمددة، 

  .٣قيادة العسكرية املوحدة ال فإن هذه القوات تشكل جزءا من ،شرتكةامل

ارتياحه وتقديره "على �لس التعاون عن مدى�لس األ وقد أعرب ا،هذا

  .٤"لإلجنازات واخلطوات اليت حتققت لبناء القيادة العسكرية املوحدة

  

                                                           

        األربعاء     ".      لعربية ا "                                                            فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي لألمن والسالم في لقاء صحفي لـ  . ١

   .             بتوقيت غرينتش      ١٦:٣٧  ،     ٢٠١٣        ديسمرب   ١١  -    ١٤٣٥      صفر  ٧

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/١١ /  ١٢ /    ٢٠١٣    

   . ذ  .  س  ،    ...            للمجلس األعلى             لثة والثالثون           الدورة الثا  . ٢

      اخلمـيس   .              ومقرهـا الريـاض    ...  »                        القيـادة العـسكرية الموحـدة «                           مشاورات خليجية لتعيين قائد   . ٣

           حممــــد املكــــي -         ، الدوحــــة              بتوقيــــت غــــرينتش    )      ٠٠:٠٠ (  ،     ٢٠١٤           كــــانون األول   /        ديــــسمرب  ١١

    ".     احلياة "          الرياض، -   أمحد

http://www.alhayat.com/Articles/٦١٨٦٤٩١        

      صــــفر   ١٧        قطـــــر، -                     �لــــس التعــــاون، الدوحــــة            للمجلــــس األعلــــى                        الــــدورة الخامــــسة والثالثــــون٤.

    . ذ  .  س  .    ، م   ...             األمانة العامة  ،     ٢٠١٤        ديسمرب  ٩  /     ١٤٣٦



       
 
 

 
 ٦٤٩ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

   أجهزة الدفاع الخليجي المشترك:الفرع الثاني

يف جملس الدفاع العربية لس التعاون ل أجهزة الدفاع املشرتك لدول جمتتمث

  .ليا، واللجان العسكريةواللجنة العسكرية الع املشرتك،

  جملس الدفاع املشرتك   -١

 من اتفاقية الدفاع املشرتك ينشأ جملس للدفاع املشرتك بناء ٩مبقتضى املادة 

  .على قرار صادر عن ا�لس األعلى �لس التعاون

لدفاع املشرتك من الدول أعضاء جملس التعاون، ويقوم مبهامه ايتألف جملس 

  .ألعلىحتت توجيه وإشراف ا�لس ا

خيتص جملس للدفاع املشرتك بتنفيذ أحكام اتفاقية الدفاع املشرتك، ومبزاولة ما 

  .يعهد إليه ا�لس األعلى من مهام واختصاصات

أقر  من اتفاقية الدفاع املشرتك، ٩، وبناء على املادة ٢٠٠١ ديسمرب ٣١يف 
 ديسمرب من ٢٢ مث يف ١رتك األعلى �لس التعاون تشكيل جملس للدفاع املشا�لس

 النظام الداخلي للمجلس، كما صادق على التوصيات املتعلقة بتنظيم  أقر٢٠٠٢سنة 

  .٢إجراءات سري عمله

                                                           

       شوال   ١٦   ط،      مسق-                           �لس التعاون، سلطنة عمان                                     الدورة الثانية والعشرون للمجلس األعلى  . ١

    . ذ  .  س  .    ، م   ...             األمانة العامة  ،     ٢٠٠١        ديسمرب   ٣١  /     ١٤٢٢

       شـوال   ١٨  -  ١٧          الدوحـة، -                     �لـس التعـاون، قطـــر             للمجلس األعلى                        الدورة الثالثة والعشرون  ٢.

   . ن  .    ، م    ٢٠٠٢        ديسمرب   ٢٢     ــ   ٢١ /     ١٤٢٣



       
 
 

 
 ٦٥٠ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

لدفاع املشرتك نتائج االجتماعات اليت يعقدها إىل ا�لس األعلى جملس ايرفع 

 ١، ويضطلع هذا ا�لس األخري �ذه املهمة باعتباره جهازا أعلىالذي يطلع عليها

  .الدفاع املشرتك بصالحية اإلشراف والتوجيهاتفاقية من  ٩  مبوجب املادةيتمتع

تبعا لذلك، ال تعترب قرارات جملس الدفاع املشرتك �ائية إال بعد مصادقة ا�لس 

  .٢األعلى عليها

  

  اللجنة العسكرية العليا -٢

 عليابناء على املادة العاشرة من اتفاقية الدفاع املشرتك تشكل جلنة عسكرية 

 ،مبوجب قرار جملس الدفاع املشرتكدول جملس التعاون  أركان القوات املسلحة لرؤساءل

  .مهامها واختصاصا�اهذا ا�لس كما حيدد 

  

اهتمامها �االت التعاون العسكري والدفاع  تويل اللجنة العسكرية العليا

  .٣املشرتك، كما تسهر على دعم قوات درع اجلزيرة املشرتكة

  

                                                           

             األساسي هلذا                                                                   بشأن صالحيات ا�لس األعلى �لس التعاون انظر نص املادة الثامنة من النظام  . ١

   .    ا�لس

  . ذ  .    ، س   ...                           النظام األساسي لمجلس التعاون

   .                                                                           بعد أن اطلع ا�لس األعلى على نتائج االجتماع الثاين �لس الدفاع املشرتك، صادق عليها  . ٢

       شـوال   ٢٨               دولـة الكويـت، -                     �لـس التعـاون، الكويـت                                    الدورة الرابعـة والعـشرون للمجلـس األعلـى

    . ذ  .  س  .    ، م   ...           مانة العامة    األ .    ٢٠٠٣        ديسمرب   ٢٢   /    ١٤٢٤

   . ذ  .    س ،   ...                                     الدورة الحادية والثالثون للمجلس األعلى   ٣.

  



       
 
 

 
 ٦٥١ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

  ريةاللجان العسك   -٣

 من اتفاقية الدفاع املشرتك تشكل اللجنة العسكرية العليا ١١مبقتضى املادة 

جلانا عسكرية يتوىل تنسيق اجتماعا�ا األمني العام املساعد للشؤون العسكرية �لس 

  .التعاون، وحيدد قرار اإلنشاء مهام واختصاصات هذه اللجان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

� �



       
 
 

 
 ٦٥٢ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

� �
����� �

  

منظمة األمم املتحدة اليت أنشئت لتحقيق هدف انطالقا مما سبق، يتبني أن 
أمسى أال وهو حفظ السلم واألمن الدوليني شجعت قيام منظمات إقليمية كآلية 

لتحقيق هذا اهلدف ضمن إطار تعاوين وتنظيمي حتكمه مبادئ ومقاصد وأحكام 

  .ميثاق األمم املتحدة

تناعا منه بأن  ضمن هذا اإلطار حترك جملس التعاون لدول اخلليج العربية اق
األمن اإلقليمي جزء ال يتجزأ عن األمن الدويل، وقد وضع لذلك إسرتاتيجية دفاعية 

مكنته من احتواء العديد من النزاعات اإلقليمية، والتصدي ملصادر اخلطر والتهديد مما 

أكسبه فاعلية وقدرة ومرونة حفزت دوله على العمل على حتقيق الوحدة فيما بينها يف 

  .يادينخمتلف امل

تعزيزا لفاعلية وقدرة جملس التعاون على حتقيق األمن اجلماعي، نرى من املفيد 

  :طرح املقرتحات التالية

 تبين إسرتاتيجية سياسية تقوم على وحدة اهلوية حتقيقا إلسرتاتيجية دفاعية  -

 .قائمة  على الذات
 . حتديد مفهوم العدو واخلطر مبختلف أنواعه بني دول جملس التعاون -

ع إسرتاتيجية متكاملة للصناعة العسكرية حتقيقا لصناعة عسكرية موحدة وض -

 .مستقلة
وضع نظام تشريعي ملسألة فض املنازعات اإلقليمية بالطرق السلمية املنصوص  -

 .عليها يف اتفاقية الدفاع املشرتك



       
 
 

 
 ٦٥٣ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

جلة األمم املتحدة مراجعة ومعامنظمة أما على صعيد األمن الدويل، فإن على 

ألمن الدوليني عن طريق إعادة النظر يف تكوينها، اوها يف حفظ السلم أسباب إخفاق
  .ونظام عملها

 

لدول اخلليج العربية إىل جانب التعاون القائم بني األمم املتحدة وجملس التعاون 
يف جمال حفظ األمن والسلم الدوليني، يعتمد هذا ا�لس على جهات دولية ألجل 

  .ألمر مبنظمات دولية والدول الصديقة ويتعلق ا،املطلبهذا حتقيق نفس 

  
أقدر على تفهم و أفضل  إجياد متعاونإىل جملس التعاون توصلفما مدى 

وحتقيقا لتطورها يف خمتلف واستقرارها األوضاع األمنية يف منطقة اخلليج ضمانا ألمنها 

  ا�االت؟
 

  

  



       
 
 

 
 ٦٥٤ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

  

������������ �

  

  هلف ذكرسا                                          ذ. س

  ص                                             الصفحة

  ه مرجع سالف ذكر                                     ذ. س. م

    املرجع نفسه                                        ن. م

� �

��������������� �
  

  الوثائق 

( ريمها على شبكة املعلومات الدولية من املواقع الرمسية لألمم املتحدة و�لس التعاون وغ

  .)اإلنرتنيت

امليزان، البوابة . اتفاقية الدفاع املشرتك �لس التعاون لدول اخلليج العربية -

  .القانونية القطرية

http://www.almeezan.qa/AgreementsPage  

أعمال االجتماع التشاوري الرابع عشر للمجلس األعلى �لس التعاون لدول  -

ً                                                       استنادا إىل البيان الصادر عن اجتماع ا�لس األعلى يف دورته اخلليج العربية املنعقد 
 . االعتيادية الثانية والثالثني، األمانة العامة �لس التعاون لدول اخلليج العربية



       
 
 

 
 ٦٥٥ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
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ات ا�لس األعلى �لس التعاون لدول اخلليج العربية، البيانات اخلتامية لدور -

  . األمانة العامة �لس التعاون لدول اخلليج العربية
، البيان الصحفي الصادر عن الدورة األولـى للمجلس الوزاري �لس التعاون -

  .األمانة العامة �لس التعاون لدول اخلليج العربية

 االستثنائية الرابعة عشرة للمجلس الوزاري البيــان الصحفــي الصادر عن الدورة -
  .�لس التعاون، األمانة العامة �لس التعاون لدول اخلليج العربية

https://www.gcc-sg.org  

أغــسطس /  آب٦،  ٧٠١٥جلسة جملـس األمـن . بيان رئيس جملس األمن -
 .ملتحـدة األمــم ا- ، جملس األمن٢٠١٣

http://www.refworld.org 

 ديسمرب ١٤/ ٢٣١٩اجللسة العامة  ،)٢٩ -د (٣٣١٤تعريف العدوانقرار  -
  عن وثيقة األمم املتحدة ،لألمم املتحدة، اجلمعية العامة ١٩٧٤

A/RES/٣٣١٤ (XXIX)  

https://ar.wikisource.org/wiki 
 . األمم املتحدة-، جملس األمن ٦٨٧قرار جملس األمن  -

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/

١٩٩٠.shtm 

، ٢٠١٢يناير  ١٢، ٦٧٠٢، اجللسة )٢٠١٢ (٢٠٣٣قرار جملس األمن  -
  . األمم املتحدة- لس األمنجم

http://daccess-

ods.un.org/TMP/٩٣٣٣٥٣٦.٠٢٨٨٦٢.html  
  .ميثاق األمم املتحدة، األمم املتحدة -

http://www.un.org/ar/documents/charter  

  .جامعة الدول العربية. ميثاق جامعة الدول العربية -

http://www.lasportal.org/ar/aboutlas/Pages/Charter.asp
x 
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النظام األساسي �لس التعاون لدول اخلليج العربية، األمانة العامة �لس  -
 .التعاون لدول اخلليج العربية

https://www.gcc-sg.org  

يف » فة احلزمعاص«بشأن عملية » اخلليجي«ننشر نص البيان  -
، احمليط، شبكة اإلعالم ٠٢:١٦، ٢٠١٥ مارس ٢٦اخلميس، ٠اليمن

   .العربية

  http:// www.moheet.com/٢٠١٥/٠٣/٢٦/٢٢٤٠١٠٧       

  

  الكتب

 - لعربيةدار النهضة ا. رياض صاحل أبو العطا، املنظمات الدولية النظرية العامة -

 .٢٠٠٥القاهرة، 

دار . عائشة راتب، التنظيم الدويل الكتاب الثاين التنظيم اإلقليمي واملتخصص -
 .١٩٧١النهضة العربية القاهرة، 

 .١٩٩٨ القاهرة، -دار النهضة العربية. عائشة راتب، التنظيم الدويل -

دار النهضة . عبد اهلادي العشري، األمم املتحدة والنظام العاملي اجلديد -
 .٢٠٠٦ - ٢٠٠٥ القاهرة، -العربية

الطبعة األوىل . حممد صادق حممد إمساعيل، جملس التعاون اخلليجي يف امليزان -

  . مصر-، دار العلوم للنشر والتوزيع٢٠١٠ - ١٤٣١

  الدوريات

 البحوث العلمية 

مصطفى عبد العزيز مرسي، موقف ميثاق جامعة الدول العربية من التجمعات اإلقليمية 

  .٣٤، عدد صفحات البحث ١٩٨٨ - مصر. لة جملس التعاونالفرعية وحا
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 المقاالت  

  .األمم املتحدة. تعريف األمم املتحدة -

  .األمم املتحدة.  الدولينيصون السلم واألمن -
 

http://www.un.org/ar/sections/what-we-

do/maitain-international-peace-and-
security/index.html   

إلقليمية على لعب دور متنامي يف أزمات جملس األمن حيث املنظمات ا -

 . األمم املتحدة-مركز أنباء األمم املتحدة. ٢٠١٠ - ١-  ١٣. العامل
http://www.un.org/arabic/news/story.asp/ 

رها ومق.. »القيادة العسكرية املوحدة«مشاورات خليجية لتعيني قائد  -

بتوقيت  ) ٠٠:٠٠(، ٢٠١٤كانون األول /  ديسمرب١١اخلميس، .الرياض
  ".احلياة "- الرياض -  حممد املكي أمحد - ، الدوحة غرينتش

http://www.alhayat.com/Articles/٦١٨٦٤٩١  

  

 لقاءات صحفية  

فهد الشليمي رئيس املنتدى اخلليجي لألمن والسالم يف لقاء صحفي  -

 ١٦:٣٧، ٢٠١٣ ديسمرب ١١ - ١٤٣٥صفر  ٧األربعاء ". العربية"لـ
  . بتوقيت غرينتش

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/٢٠١٣/١٢/١  

  

� �

�����������  



       
 
 

 
 ٦٥٨ 

 والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد احلادي الثالثاملجلد 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية نموذجا املنظامت اإلقليمية وحفظ السلم واألمن الدوليني 

  

  الصفحة  املوضــــــــــــــوع

  ٦١١  ملخص

  ٦١٣  مقدمة

  ٦١٥  متهيد

  ٦٢٠  عــالقة منــظمــة األمـم املتحدة باملنظــمات اإلقليمـية: املبحث األول

شروط إنشاء املنظمات اإلقليمية وجماالت : ملطلب األولا

   تعاو�ا مع األمم املتحدة
٦٢٠  

 شروط قيام املنظمة اإلقليمية وفق ميثاق األمم: الفرع األول

  ملتحدةا
٦٢٠  

  ٦٢١  جماالت التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية: الفرع الثاين

  ٦٢١  احلل السلمي -١

  ٦٢٢ أعمال القمع -٢

اإلطار التنظيمي لعالقة األمم املتحدة : املطلب الثاين

  باملنظمات اإلقليمية
٦٢٤  

  ٦٢٤  اجلمعية العامة:       الفرع األول

  ٦٢٤  املناقشة

  ٦٢٤  تقدمي التوصيات

  ٦٢٥  تنبيه جملس األمن
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  ٦٢٥ مهام جملس األمن:  الفرع الثاين    

  ٦٢٥ التسوية السلمية

  ٦٢٥    فحص النزاع-٢

  ٦٢٦    التـــوصـيـــات-٣

  ٦٢٦    الرقابة واإلشراف-٤

  ٦٢٧   التدخــل املبــاشر-٥

جملس التعاون اخلليجي وحفظ األمن والسلم : املبحث الثاين

 الدوليني
٦٢٨  

مبادئ وطرق جملس التعاون يف حفظ :   املطلب األول

  األمن اجلماعي
٦٣٠  

  ٦٣٠  التعاونمبادئ حفظ األمن اجلماعي �لس :  الفرع األول

  ٦٣٤ طرق جملس التعاون يف حفظ األمن اجلماعي:  الفرع الثاين

  ٦٣٤  الطــرق السلمية

  ٦٣٧  الدفاع الشــرعي

  ٦٣٨ التدخل بناء على قرار جملس األمن

  ٦٤٠  بناء على طلبالتدخل 

  ٦٤٣  آليات وأجهزة الدفاع املشرتك �لس التعاون: املطلب الثاين

  ٦٤٣ آليات الدفاع اخلليجي املشرتك:       الفرع األول
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  ٦٤٤  قوات عسكرية مشرتكة

  ٦٤٦   قاعدة صناعة عسكرية مشرتكة

  ٦٤٦   الدفاعية املوحدةاالسرتاتيجية

  ٦٤٧   القيادة العسكرية املوحدة

  ٦٤٩  أجهزة الدفاع اخلليجي املشرتك:         الفرع الثاين

  ٦٤٩   جملس الدفاع املشرتك

  ٦٥٠  عليااللجنة العسكرية ال

  ٦٥١  اللجان العسكرية

  ٦٥٢ خامتة

  ٦٥٤  بيان الرموز

  ٦٥٤  البيبليوغرافيا

  ٦٥٨            احملتويات

  


