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 المخلص
 شخاص القانون الدولي العام. وقد اتاع نشاطها وزاد عددهاأحد أالمنظمات الدولية هي 

بشكل كبير مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين. وقد تطورت 
صبح يقاس تقدم البلدان بقدر المعرفة التي تحوزها أكثر إذ أو أالتكنولوجيا في ذات الزخم 

في المجاالت التكنولوجية وهذا بدورة قد انعكس على فاعلية تلك المنظمات الدولية في 
ثر بشكل كبير على مجا: االمن الجماعي والتنمية وحقوق أقد قيامها بواجباتها، و 

التكنولوجي يمكن ان ياهم في تعزيز االمن الجماعي كما انه مصدر  قدماالناان. فالت
للتنمية بشكل كبير وهو يصب في صالح حماية حقوق االناان كذلك. وهذا كله يمكن ان 

 قدمها بااتمرار بحيث تواكب التيبرر المطالبة بضرورة تحديث المنظمات الدولية لنفا
التكنولوجي، كما ان الوصو: الى االنترنت ينبغي ان يكون متاحا لجميع المواطنين في 
جميع الدو: باعتباره وايلة لوصو: لوصولهم الى حماية حقوقهم من خال: التواصل مع 

 المنظمات الدولية ذات الشأن. 
ة; التقدم; التكنولوجي; التنمية; حقوق فاعلية; المنظمات; الدولي  الكلمات المفتاحية

  .االناان
Abstract 

 International organizations are one of the persons of public 

international law. Its activities have expanded and increased 

significantly with the end of the twentieth century and the beginning 

of the twenty-first century.Technology has developed at the same 

time or more so that the progress of countries measured by the 

knowledge they possess in the technological fields. This is reflected 
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in the effectiveness of these international organizations in carrying 

out their duties and has greatly influenced the field of collective 

security, development and human rights . Technological progress 

can contribute in the strengthening of collective security, and it is a 

source of development and is in the interest of protecting human 

rights as well. All this can justify the need to constantly update 

international organizations to keep pace with technological 

progress. Access to the Internet should be available to all citizens in 

all countries as a means of reaching their rights by communicating 

with relevant international organizations. 

Key words: The Effectiveness; International; Organizations; 

progress; Technological; Development; Human Rights 

 المقدمة
التكنولوجي امه من امات القرن الحادي والعشرين، وهو ما تتاابق كل دو:  قدمالت 

العالم على ان تحوزها، ولعل ما يميز بعض المجتمعات بانها اصبحت مجتمعات للمعرفة 
لتنتقل من مرحلة الصناعة الى المعرفة. وقد اثرت التكنلوجيا في كل شيء تقريبا، فتأثرت 

ا التقدم وكان لها اثر ايجابي كبير ولعل التكنولوجيا وتطورها فيما اثرت قد حياة البشر بهذ
اثرت في نشاط وفاعلية المنظمات الدولية وقيامها بمهامها فكان لها دور ايجابي في اداء 

 المنظمات الدولية لمهامها وتياير عملها وزيادة فاعليتها.
 -اوال/ اهمية الدراسة:

من المكانة الكبيرة التي اصبحت تتمتع بها المنظمات الدولية  تنبع اهمية موضوع الدرااة 
فهي اصبحت شخص مهم من اشخاص القانون الدولي العام وعنصر فعا: على ماتوى 
المجتمع الدولي ككل، كما ان حجم المهام الموكلة اليها كمنظمة االمم المتحدة من حل 

الطبيعية، وتهتم الدرااة في االزمات الدولية والمااهمة في التصدي ألثار للكوارث 
التكنولوجي على نشاط المنظمات الدولية وفاعليتها  قدمايضاح االثر الكبير الذي تركة الت

 في اداء مهامها.
 -ثانيا/ اشكالية الدراسة:

التكنولوجي على فاعلية المنظمات الدولية في ادائها لمهامها وهل ياهم  قدمما هو اثر الت 
لمنظمات ام يحجم من دورها، خصوصا وان تلك المنظمات بازدياد في زيادة فاعلية تلك ا
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مطرد في عددها كما تنوعت مهامها بشكل كبير، هذه المشكلة التي ياعى هذا البحث 
 التركيز عليها ومحاولة معالجتها.

 -ثالثًا/ منهجية الدراسة:
لمتاحة عن تم اعتماد االالوب الوصفي التحليلي ااتنادا الى البيانات والمعلومات ا 

 الجوانب ذات الصلة بموضوع الدرااة.
 -رابعًا/ هيكلية الدراسة:

طار المفاهيمي لفاعلية الى مبحثين، نخصص االو: لبحث اإل ايتم تقايم هذه الدرااة 
 قدمالمنظمات الدولية والتكنولوجيا، فيما خصصنا المبحث الثاني لدرااة عالقة الت

 للمنظمات الدولية.التكنولوجيا ببعض الوظائف االاااية 
 طار المفاهيمي لفاعلية المنظمات الدولية والتكنولوجيا اإل: المبحث األول

ان تحديد المصطلحات المفاهيمية للبحث موضوع الدرااة يعد مدخال منطقيا لفهم  
الظاهرة موضوع البحث واالحاطة بكل تفاصيلها. ففاعلية المنضمات الدولية مفهوم مركب 

تجزئته ومحاولة التعرف عليه، كما ان التكنولوجيا لها تعاريف  ياتوجب من الباحث
متعددة حيث لم يتفق الى االن على تعريف محدد لها. وهذا ما ااتوجب ان نبحث كل 

 من ماهية فاعلية المنظمات الدولية في مطلب، وماهية التكنولوجيا في مطلب اخر. 
  تعريف فاعلية المنظمات الدوليةاألول: المطلب 

 -فاِعليَّة من الناحية اللغوية هي مصدر صناعّي من فاِعل  مقدرة الشيء على التأثير ال 
اام مرفوع على  -فاعلية وايلة / دواء / حل. و)النحو والصرف( َكْون االام فاعاًل  

الفاعليَّة. وفاعلّية المّخ  )علوم النفس( النَّشاط الفايولوجّي للمخ ومنه العملّيات العقلّية 
والفاعلية اصطالحًا هي القدرة على تحقيق النتيجة المطلوبة والمبتغاة  (1)ر.كالتفكي

وبالنابة للمنظمات الدولية فلقد تم تأمين فعالية وكفاءة نشاطات المنظمات  (2)والمتوقعة.
، ُرئي أن هناك 2121الدولية بموجب القانون الدولي. في المشهد القانوني لما بعد عام 

مات الدولية مع بيئة ايااية وعاكرية واقتصادية وقانونية جديدة، حاجة إلى تكييف المنظ
واالاتجابة لمطالب جديدة بشأن فعاليتها وشرعيتها إن العجز في الفعالية ال ينبع فقط من 
الهدر أو اوء اإلدارة، ولكن أيًضا من التصميم القانوني. المثا: األكثر شهرة هو حجب 
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اا ءة ااتخدام( حق النقض من خال: االعضاء مجلس األمن عن طريق ااتخدام )وا 
الخماة الدائمين في مجلس االمن، وبالتالي منع المجلس من "تحمل ماؤوليته األاااية 

من ميثاق االمم المتحدة(، ومن  12في الحفاظ على الاالم واألمن الدوليين" )المادة 
خرى. على ابيل الظواهر الحديثة والمثيرة للقلق هو أن منظمة بأارها تخضع ألدوات أ

المثا:، تعقد منظمة التجارة العالمية حاليًا مئات االتفاقات التجارية الثنائية واإلقليمية. 
وهذا ليس مصدرا محتمال لعدم فعالية منظمة التجارة العالمية فحاب، بل إنه يولد أيضا 

 (3)خاائر في الشرعية التي تكمن في تعددية األطراف.
هيئة  -للغة فينبغي تجزئتها الى قامين االو: )منظَّمة( وهي  اما المنظمة الدولية في ا 

مؤلَّفة تختصُّ بأعما: معيَّنة تاتعين على إنجازها بالمختّصين وتشتمل على مبادئ 
ة العالمّية،  -أااايَّة يلتزم بها أعضاؤها   حَّ منظَّمات جماهيريَّة /  -منظَّمة الّشباب / الصَّ

ويطلق  (5)اام مؤنث مناوب إلى ُدّو:.  -الثاني )َدْولّي(  و  (4)غير حكومّية / َدوليَّة.
الدكتور محمد طلعت الغنيمي لفظ )المنتظم الدولي( وجمعه )المنظمات الدولية( متفردا 
عن غيره من فقهاء القانون الدولي على المنظمة الدولية، ويرى الدكتور الغنيمي أن لفظة 

شتقاق الذي يعتبر أكثر داللة في معناه )المنظمات( هي المصدر من )انتظم(، وهو اال
اللغوي على الكيان القانوني الماتقل في ذاته والذي تشغله هذه الهيئات في المجتمع 

بناء على العناصر التي تتكون ويعرف الدكتور الغنيمي )المنظمات الدولية(  (6)الدولي.
دم توافرها انعدام منها، و التي يترتب على توافرها وجود المنظمة الدولية، و على ع

وجودها، وفي هذا يذهب الدكتور محمد طلعت الغنيمي الى القو: بان المنظمات الدولية 
عباره عن )مؤتمر دوله االصل فيه ان يكون على ماتوى الحكومات مزودا بأجهزة لها 
صفه الدوام و ممكنة التعبير عن ارادته الذاتية(. ويذهب الدكتور ابو هيف في تعريفها 

نها )تلك المؤااات المختلفة التي تنشئها مجموعه الدو: على وجه الدوام الى ا
ن من الشؤون الدولية العامة المشتركة( اما الدكتور عبد هللا العريان ألالضطالع بش

فيعرف المنظمة الدولية بانها )هيئه من الدو:، تأاات بمعاهده وتمتلك داتورا واجهزة 
عن شخصيه االعضاء(. وتجدر اإلشارة هنا بان  عامه، و لها شخصيه قانونيه متميزة

التعريفات فيما ابق تعتمد بشكل ااااي على اركان المنظمة الدولية و هي بالتالي 
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تعريفات شكلية. و هذا هو نهج الفقه الالتيني الفرناي و هو ما اار عليه الفقه العربي، 
ت الدولية. فيذهب ام التعريف االنجلواكاوني فيركز على الجانب الوظيفي المنظما

االاتاذ قودريتش ليالند الى  تعريف المنظمة الدولية بانها )تمثل طريقة او نهج للعمل(. 
وان المنظمات الدولية ليات غاية او هدف في ذاتها بل هي واائل تم اختيارها بدقة من 
جانب الحكومات لتحقيق االهداف العامة. اي ان المنظمة ) عباره مؤااه او هيئات 

ونية، و تندرج هذه الهيئات او المؤااات بشكل عام في صنف االتحادات الفدراليات تعا
  (7)بدال من اعتبارها تندرج تحت االتحادات الفدرالية مثل االتحاد الفيدرالي االمريكي(.

المنظمات الدولية شخص رئياي من اشخاص القانون الدولي العام وعليه فان ما يخل  
العام ينعكس بال شك على اشخاصه ومنها المنظمات الدولية. واذا  بفاعلية القانون الدولي

كنا ال ناتطيع الزعم بان القانون الدولي العام ينجو من المشاكل المتعلقة بمدى فاعلية 
قواعده، وافتقار البعض منها الى تلك الفاعلية، فإننا نالحظ ان مشكلة الفاعلية هي مشكلة 

ونالحظ لي العام دون غيره من اائر فروع القانون، عامة ال تقتصر على القانون الدو 
بوجه عام أنه إذا كان القانون يرتبط بالمجتمع بحيث ال يتصور وجود القانون بغير قيام 
المجتمع أو العكس، فإننا نالحظ ايضا ان مشكلة فاعلية القانون ترتبط دائما في مدى 

وعليه يتضح  (8)يمي للمجتمع.االمة البنيان االجتماعي واالقتصادي والايااي والتنظ
للباحث بان فاعلية المنظمات الدولية هي مدى قدرة تلك المنظمات على تحقيق النتيجة 

 المطلوبة والمبتغاة والمتوقعة منها، وتأثير تلك المنظمات على النطاق العالمي. 
 تعريف التكنولوجيا: المطلب الثاني

ْقنيَّة; أالوب اإلنتاج أو َحصيلة المعرفة الفنيَّة الِتكنولوجيا في اللغة العربية هي  )اام( تِ  
لع والخدمات، بما في ذلك إنتاج أدوات اإلنتاج وتوليد  أو العلمّية المتعلِّقة بإنتاج الاِّ

 " Technology  "وتتكون كلمة (9)الطاقة وااتخراج المواّد األّولّية وواائل المواصالت.
وهي تعني المهارة أو  "Techno" فكلمة نيةمن كلمتين مأخوذتين في األصل من اليونا

وتعني في الفلافة اليونانية  العقل أو قد تعني   "LOGO" اليونانية كلمةالالفن، ومن 
 (10)المبدأ العقالني في الكون، وهي هنا تعني علم.
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وقد ااهمت الطبيعة الديناميكية للتكنولوجيا في وجود تعاريف ومفاهيم مختلفة للتكنولوجيا 
: الدرااات الاابقة المتعلقة بنقل التكنولوجيا. وتعتبر المناقشة حو: مفهوم من خال

التكنولوجيا أمًرا حااًما في الحصو: على فهم واضح لطبيعة التقنية وفحص ما تتكون 
 (11)منه التكنولوجيا.

عندما يفكر الناس في "التكنولوجيا"، يميلون إلى التفكير في التحف البشرية مثل اآلالت،  
جهزة اإللكترونية، األجهزة العلمية، أو أنظمة التصنيع الصناعية. ومع ذلك، فإن األ

التعريف الرامي للتكنولوجيا يشير إلى أن له معنى أكثر عمومية يتضمن أي "تطبيق 
 عملي للمعرفة" أو "طريقة إلنجاز مهمة". تعاريف "التكنولوجيا" 

   التطبيق العملي للمعرفة خاصة في مجا: معين.2
   طريقة إلنجاز مهمة خاصة بااتخدام العمليات الفنية أو األااليب أو المعرفة.1
   الجوانب المتخصصة لمجا: معين من مجاالت )تكنولوجيا التعليم(.3
وال يقتصر ااتخدام اإلناان للتكنولوجيا على اآلالت )مثل أجهزة الكمبيوتر( واألدوات  

البشر واآلالت والبيئة األخرى. باختصار،  فحاب، بل يشمل أيًضا العالقات المنظمة مع
التكنولوجيا هي أكثر من مجرد مجموعة من اآلالت واألجهزة. يتطلب تجاوز الحدس 
البايط حو: التكنولوجيا إجراء تحقيقات في العقل البشري والبيئة االجتماعية الثقافية 

لمصطلح  وهكذا، فقد أعطيت  (12)باإلضافة إلى التفاعالت مع األعما: الفنية.
التكنولوجيا تعاريف مختلفة من قبل األدبيات الاابقة. وفقا لكومار وآخرون، تتكون 
التكنولوجيا من مكونين أااايين  االو:/ مكون مادي يشتمل على عناصر مثل المنتجات 
واألدوات والمعدات والمخططات والتقنيات والعمليات. و الثاني/ المكون المعلوماتي الذي 

راية في اإلدارة والتاويق واإلنتاج ومراقبة الجودة والموثوقية والعمالة الماهرة يتألف من الد
والمجاالت الوظيفية. ويشير المفهوم المبكر للتكنولوجيا كمعلومات أن التكنولوجيا قابلة 

 (13)للتطبيق بشكل عام وياهل إعادة إنتاجها وا عادة ااتخدامها.
قد ااتخدم كلمة )تكنولوجيا( في كتابه يعد كار: ماركس هو أو: اقتصادي مشهور،  

، وقد ااتخدمها لإلشارة إلى )أدوات 21الذي يحمل عنوان )رأس الما:( في مطلع القرن الـ
اإلنتاج(، و)التكنولوجيا( كما يفهمها كار: ماركس هي )كل ما يحقق عملية اإلنتاج من 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
 9891السنة  89لعدد:ا 80المجلد:  91:الرقم التسلسلي          

 

312 

 

جتماعية اقتصادية أدوات وأعضاء(، ويمكن تعريف التكنولوجيا بأنها )ظاهرة عاكرية ا
أاااية لثقافة المجتمع وقيمه الظاهرة المايطرة، وهي مجموعة من المعارف والخبرات 
والمهارات التي توفر لصناعة إنتاجية معينة أو عدة أنواع من المنتجات، وقد أدخلتها 

 (14).اإلناانية منذ بدأ التاريخ وااهمت فيها الشعوب واألمم إلى يومنا الحاضر(
 )التقنية(، له ما يقابله في اللغة العربية وهي كلمة الالتينية في التكنولوجيا() واصطالح

 والقاف التاء :)تقن  في بعض معاجم اللغة التالي وقد جاء اإلتقان، من اشتقت والتي
ونتيجة لذلك، فإن  أحكمته(. الشيء أتقنت فيقا: الشيء أحكام أحدهما : أصالن والنون 

طبيق العملي لمختلف االكتشافات واالختراعات العلمية المشتقة مفهوم التكنولوجيا هو الت
من البحث العلمي. أو االاتخدام األمثل للمعرفة العلمية وتطبيقاتها وتكييفها لخدمة 

ن االختراع له معنى اإلبداع أو االبتكار، وقد جاء  في بعض اإلناان وتحقيق رفاهيته. وا 
 الشيء ابتداء أحدهما : أصالن والعين والدا: اءالب : بدع اللغة العربية التالي ) معاجم
ايكون من المدهش حقا أن التغييرات التكنولوجية التي  (15)مثا:(. عن ال وصنعه

شهدناها في هذا القرن، ال ايما منذ الحرب العالمية الثانية، لن يكون لها أي تأثير على 
ات الدولية والمؤتمرات التنظيم الدولي. وايكون من المفاجئ إذا كانت موجة االجتماع

والترتيبات المؤااية في اآلونة األخيرة، في ميادين البيئة والاكان والغذاء والمحيطات 
والطاقة والتجارة والما:، ليات مؤشرا على التغيير التنظيمي الدولي من نوع ما. ومع 

ا من ذلك، ايكون من المذهل، إذا ما كانت هناك مبادلة بايطة بين االثنين، إذا تمكن
بالتالي يمكن  (16)خال: التكنولوجيا المتطورة، من أن نقدس وننصف ماتقباًل ايااًيا.

ريف التي ايقت في ما يتعلق بتعريف التكنولوجيا تؤكد اللباحث ان ياتنتج بان تعدد التع
على موضوع ااااي وهو ان التكنلوجيا مصطلح مركب يتضمن جانبين اااايين هما 

واالجهزة العلمية والتقنية الماتخدمة في مختلف المجاالت جانب مادي يشمل اآلالت 
وجانب علمي معرفي يشمل كل الخبرات واالفكار العلمية الخالقة التي توصل اليها البشر 

 واثبتت صحتها التجربة العلمية.
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 التكنولوجيا ببعض الوظائف االساسية للمنظمات الدولية  قدمعالقة الت: المبحث الثاني
دولية وظائف ااااية تشمل جوانب عدة وبعض المنظمات الدولية لديها للمنظمات ال 

اكثر من هدف ووظيفة وبما ان التكنولوجيا هي التطبيق العملي لكل المعارف والعلوم 
التي توصل اليها البشر عبر العصور، بتالي تتميز التكنلوجيا هنا بالتراكمية للمعارف 

هنا على الوظائف االكثر عالقة  التي حازها البشر عبر العصور واوف نركز
التكنولوجي بحيث عززت من امكانياتها  قدمبالتكنولوجيا من حيث ااتفادتها من الت

واصبحت تحقق اهدافها بشكل اكبر وهي  االمن الجماعي، والتنمية وحماية حقوق 
 االناان، لذلك اوف نركز على تلك الجوانب ونفرد لكل منها مطلب ماتقل. 

 عالقة التكنولوجيا باألمن الجماعي :المطلب األول
( في مقالة نادرة عن مبدأ حفظ الالم Leland M. Goodrichيذهب البروفياور ) 

واالمن الدوليين الى ان األمم المتحدة ووفقًا لميثاقها، شأنها شأن الرابطة التي ابقتها 
اعى أولئك )عصبة االمم(، لها هدفها األاااي وهو صون الالم واالمن الدوليين. وقد 

دماج امات  الذين كانوا ماؤولين عن صياغة الميثاق إلى االاتفادة من خبرة العصبة وا 
المنظمة التي تمكنها من تحقيق نجاح أكبر في تحقيق غرضها الرئياي أكثر مما تمكنت 
العصبة من القيام به. ومن األمور األاااية في فكر واضعي الميثاق االعتقاد بأن أي 

لية، لكي تكون ناجحة، يجب أن تاتند إلى التعاون النشط من جانب منظمة االم دو 
القوى العاكرية الرئياية. وقد انطوى ذلك على عودة إلى فكرة "حلف أوروبا"، وأحدثت 
تعدياًل جوهريًا لنظام األمن الجماعي المنصوص عليه في عهد العصبة. ويرى أولئك 

صغيرها، يجب أن تلتزم باألغراض الذين صاغوا الميثاق أن جميع الدو:، كبيرها و 
والمبادئ األاااية، بما في ذلك حظر ااتخدام أو التهديد بااتخدام القوة بما يتجاوز 
الحظر المقابل للعهد ومع ذلك، فقد خلصوا من تجربة العصبة التي تمنع تطبيق التدابير 

ون تعاون جميع هذه الجماعية، بما في ذلك العاكرية، ضد قوة عاكرية كبرى أو بد
وعند  (17)الالطات، انه من غير المرجح أن تكون ناجحة وربما تكون في الواقع كارثية.

ذكر موضوع التطور التكنولوجي وعالقته باألمن الجماعي )الدولي( لعل او: ما يقفز الى 
الذهن هو االحة الدمار الشامل ودور التكنولوجيا في تطويرها، وهو الجانب الالبي في 
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ذه العالقة، اال ان الحقيقة هنا غير كاملة حيث ان لهذه العالقة جوانب ايجابية وبنائه ه
 وفي ذات مجا: االالحة بشكل عام والنووية بشكل خاص.  

وذهب االمين العام في تقريره الذي قدمة الى الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها  
لتكنولوجية واثارها على االمن الجماعي الى الخاماة واالربعون حو: التطورات العلمية وا

ان بعض المعلقين بدأوا يعربون عن قلقهم من ان التكنولوجيا الحديثة اخذت تكتاب 
اهمية خاصة، وان التغير التكنولوجي ياير بخطى اارع من خطى )العملية الايااية( 

مالحة. والتي تتمثل في تحقيق االمن على ماتويات ادنى من االالحة والقوات ال
والتكنولوجيا في حد ذاتها ال تهدد احدا. فالجهود الهادفة الى الايطرة والتحكم باتجاه 
التغيرات التكنولوجية ال تحقق اال التقدم، اذا ما تم مراعات حقائق الحياة المعاصرة. ان 
الوضع الحالي )للتقدم التكنولوجي( يمثل عقودا طويلة من المعرفة ال يمكن تجاهلها. كما 

ن من غير المعقو: ان نصدق انه يمكن تجميد وايقاف عملية االبتكار التكنولوجي لمنع ا
ااتخدامها لألغراض العاكرية. لكن التكنولوجيات الحديثة والتي يمكن ان تاهم في 
تحاين منظومات االالحة الموجودة يمكن ان يتم ااتخدامها، غالبًا، من اجل ضمان 

منها او تحويلها الى المجاالت المدنية الالمية. ومن  الحد من تلك االالحة او التخلص
مجاالت كثيرة يمكن للتكنولوجيا العاكرية ان تعزز فعال االمن الدولي بدال من تهديده، 
ااتخدام تكنولوجيا االتصاالت ألغراض )االنذار المبكر( في الصراعات وشيكة الوقوع 

ر عن بعد للتحقق وإليجاد طرق أمنة وااتحداث تقنيات مالئمة وااتخدام تقنيات االاتشعا
ومما تقدم يخلص الباحث  (18)من الناحية البيئية من اجل التخلص من االالحة الفتاكة.

الى ان التطور التكنولوجي يمكن ان يصب في صالح االمن الجماعي بصفته احد اهم 
رئياية اهداف ووظائف المنظمة االممية وكافة اجهزتها، فما يهدد االمن الجماعي بصفة 

هو التقدم التكنولوجي في مجا: االالحة، فما وصل اليه العالم من تقدم في مجا: االحة 
الدمار الشامل انما هو نتاج التقدم التكنولوجي، ويرى الباحث انه بذات الوايلة يمكن ان 

 نحد من ااتخدام تلك االالحة ومعالجة اثارها.
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 عالقة التكنولوجيا بالتنمية: المطلب الثاني
(  ٧( للمجلس التنفيذي عن البند الـ ) 211خال: المناقشات التي جرت في الدورة الـ ) 

فيما يتعلق بمشاركة منظمة اليوناكو في األعما: التحضيرية لخطة التنمية لما بعد عام 
 والتكنولوجيا العلوم دعم وتطوير في اليوناكو دور على األعضاء الدو: أكدت، ٥١٠٢

 في تورد والتي الماتدامة التنمية أهداف أاااية ومهمة لتنفيذ كل داةأ باعتبارها واالبتكار
 أهداف انجاز في في اإلاهام دورها الفعا: على و ،٥١٠١ لعام الماتدامة التنمية خطة
 .والمياه المناخي، والتغير البيولوجي، والتنوع بالمحيطات، المتعلقة الماتدامة التنمية

تعترف بأهمية تعبئة العلوم بشكل عام على  ٥١٠١فخطة التنمية الماتدامة لعام 
رااء  ماتويات متعددة، وعبر التخصصات من أجل تجميع المعلومات الضرورية، وا 
األاس الالزمة )للمماراات واالبتكارات والتكنولوجيات الضرورية( من اجل التصدي 

نجاح في انجاز للصعوبات التي تواجه العالم اليوم وفي الماتقبل. بالتأكيد، فإن تحقيق ال
يتطلب أن تاتند هذه الخطة الى نهج علمي شامل،  ٥١٠١خطة التنمية الماتدامة لعام 

ان المجتمعات التي تقوم على  (19)كما يتطلب أن ترتكز على أحان المعارف المتاحة.
المعرفة والتكنلوجيا اكثر وعيا واهتماما بالمشكالت الكلية، فالفقر واالضرار بالبيئة 

لتكنولوجية واالزمات االقتصادية يؤمل ان ياهم التعاون الدولي والمشاركة والمخاطر ا
العلمية في معالجتها بشكل اكثر نجاعة لها. فالتكنولوجيا والمعرفة يمكن ان تشكل دعامة 
صلبة لمواجهة الفقر والتصدي للمشكالت الناجمة عنه، خصوصا اذا كان هذا الفقر ال 

لبنية التحتية، فعن طريق اطالق مشروعات صغيرة او يرجع في اابابه الى عدم توفر ا
تحديث اليات مؤاااتية يمكن التصدي للكثير من المشاكل الناجمة عن الفقر ومحاربة 
اابابه، فالنجاحات التي حققتها بعض اقطار شرق اايا وجنوبها الشرقي في التصدي 

لتربية والبحث والتطوير للفقر تفار في جزء كبير منها باالاتثمارات التي تمت في مجا: ا
 (20)العلمي.

ويمكن ان يؤثر بشكل كبير كل من العلم والتكنولوجيا واالبتكار باإلضافة الى الثقافة،  
على كل دعامة من دعامات التنمية الثالثة ) االقتصادية، االجتماعية، والبيئية(، ويقود 

ن خال: نمو االنتاجية والتي العلم والتكنولوجيا واالبتكار التحو: الديناميكي لالقتصاد، م
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مما تقدم يخلص الباحث الى الدور الفعا: الذي يقوم به  (21)تؤثر على النمو االقتصادي.
التقدم التكنولوجي في مجا: التنمية باعتباره مصدرا للتنمية واببا رئيايا من ااباب التقدم 

ولوجيات الحديثة، االقتصادي الحاصل في الدو: التي ااتفادة من العلم والمعرفة والتكن
وتحقيق التنمية بأارع ما يمكن في البلدان النامية انما هو الهدف الرئياي الذي تاعى 

)اليوناكو(، كما ان دو: مثل  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةالى تحقيقه 
ها الصين والهند جعلت الحصو: على التكنولوجيا الحديثة وتطويرها هدفا اااايا لحكومات

 لتنافس بذلك دو: العالم المتقدم.
 عالقة التكنولوجيا بحماية حقوق االنسان: المطلب الثالث

في حين أن التكنولوجيا قد تااهم في بعض الحاالت في التحديات المعنية بحقوق  
اإلناان، فإنها تمتلك دورًا مهمًا تؤديه في معالجة االنتهاكات الحاصلة. فقد أعلنت 

تحدة الاامية لحقوق اإلناان عن شراكة بارزة مع مايكرواوفت مدتها مفوضية األمم الم
خمس انوات. وكجزء من االتفاق، اتقدم مايكرواوفت منحة بقيمة خماة ماليين دوالر 
لدعم أعما: مكتب حقوق اإلناان التابع لألمم المتحدة. ويشكل هذا األمر ماتوى غير 

واتااعد المنحة التي  .القطاع الخاصمابوق من الدعم الذي تقدمه مؤااة تنتمي إلى 
تقدمها مايكرواوفت على إيجاد تكنولوجيا لديها تأثير إيجابي، على ابيل المثا: من 
خال: تطوير وتوظيف حلو: تقنية جديدة مصممة تحديدًا لدعم مهمة مكتب حقوق 

عالقة  وتاتند الشراكة الجديدة إلى .اإلناان التابع لألمم المتحدة وحماية حقوق اإلناان
طويلة األمد بين مكتب حقوق اإلناان التابع لألمم المتحدة ومايكرواوفت مرتكزة على 
فكرتين يتبادالنها. تقوم الفكرة األولى على االلتزام بضمان أن تلعب التكنولوجيا دورًا 
إيجابيًا في المااعدة على تعزيز حقوق اإلناان وحمايتها. أما الفكرة الثانية، فهي إقرار 

رة أن يؤدي القطاع الخاص دورًا أكبر في المااعدة على دعم قضية حقوق بضرو 
 (22(.اإلناان عالمياً 

يبذ: عدد من الشركات الدولية ومجموعات حقوق اإلناان جهودًا متضافرة إلعداد ميثاق  
بحلو: نهاية هذا العام يواجه تطورات البية مثل زيادة االعتقاالت على الصحفيين على 

قبة أنشطة ماتخدمي اإلنترنت. ويحاو: جميع المشاركين صياغة ميثاق اإلنترنت ومرا
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لمااءلة الشركات إذا تعاونوا مع الحكومات لقمع حرية التعبير أو انتهاكات حقوق 
اإلناان. ويترأس المحادثات مركز الديمقراطية والتكنولوجيا ومقره واشنطن، فضاًل عن 

من أجل تحقيق الماؤولية  مجتمع غير ربحي يقع مقره في اان فراناياكو
وقد أصبحت تكنولوجيا االتصاالت، مثل اإلنترنت والهواتف الذكية  (23)االجتماعية.

المحمولة وأجهزة اإلنترنت الالالكية، جزًءا من الحياة اليومية. مع التحاينات الجذرية في 
الوصو: إلى المعلومات واالتصا: الفوري، عززت االبتكارات في مجا: تكنولوجيا 
االتصاالت حرية التعبير، واهلت النقاش العالمي وعززت المشاركة الديمقراطية. من 
خال: تضخيم أصوات المدافعين عن حقوق اإلناان وتزويدهم بأدوات جديدة لتوثيق 
التجاوزات وكشفها، وتعمل هذه التقنيات الجديدة على تحاين التمتع بحقوق اإلناان. في 

لحياة المعاصرة في الفضاء الايبراني أكثر من أي وقت الوقت الذي تنتشر فيه حقائق ا
كل هذه  (24)مضى، في الوقت نفاه أصبحت اإلنترنت في كل مكان على نحو متزايد.

المزايا التي تتمتع بها التكنولوجيا الحديثة اذا ما تم ااتخدامها بشكل ايجابي يمكن ان 
ناان عملها وهذا شيء ايجابي تاهل على العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق اال

بشكل كبير، فقد كانت الوكاالت التابعة لألمم المتحدة وكذلك المنظمات الدولية الماتقلة 
المعنية بحقوق االناان، تقضي وقت طويل وتنفق اموا: طائلة من اجل الحصو: على 
ة البيانات وجمعها من مصادر مختلفة وبصعوبة، لكن االمر قد اختلف مع توافر خدم

االنترنت واالجهزة الذكية في كل مكان من العالم وبشكل ميار، حيث اصبح الحصو: 
على البيانات وجمعها يتم باير واهولة كما ان اغلب البيانات عن انتهاكات حقوق 

 االناان والصور التي تؤيد تلك االنتهاكات ترال عبر االنترنت.
 الخاتمة

التكنولوجي( توصلنا  قدمالدولية في ظل الت في ختام بحثنا المواوم )فاعلية المنظمات 
 -الى جملة من االاتنتاجات والتوصيات 

 -وال/ االستنتاجات:أ
فاعلية المنظمات الدولية هي مدى قدرة تلك المنظمات على تحقيق النتيجة  .2

 المطلوبة والمبتغاة والمتوقعة منها، وتأثير تلك المنظمات على النطاق العالمي.
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لح مركب يتضمن جانبين اااايين هما جانب مادي يشمل ان التكنلوجيا مصط .1
اآلالت واالجهزة العلمية والتقنية الماتخدمة في مختلف المجاالت وجانب علمي معرفي 
يشمل كل الخبرات واالفكار العلمية الخالقة التي توصل اليها البشر واثبتت صحتها 

 التجربة العلمية.
انب عدة وبعض المنظمات الدولية للمنظمات الدولية وظائف ااااية تشمل جو  .3

لديها اكثر من هدف ووظيفة والوظائف االكثر عالقة بالتكنولوجيا من حيث ااتفادتها من 
التطور التكنولوجي هي  االمن الجماعي، والتنمية وحماية حقوق االناان، وهي التي 

حت عززت فيها امكانيات المنظمات الدولية من خال: التطور التكنولوجي بحيث اصب
 تحقق اهدافها بشكل اكبر.

التكنولوجي يمكن ان يصب في صالح االمن الجماعي بصفته احد اهم  قدمالت .2
اهداف ووظائف المنظمة االممية وكافة اجهزتها، فما يهدد االمن الجماعي بصفة رئياية 
هو التقدم التكنولوجي في مجا: االالحة، فما وصل اليه العالم من تقدم في مجا: االحة 

ار الشامل انما هو نتاج التقدم التكنولوجي، وبذات الوايلة يمكن ان نحد من ااتخدام الدم
 تلك االالحة ومعالجة اثارها.

التقدم التكنولوجي مصدر للتنمية واببا رئيايا من ااباب التقدم االقتصادي  .5
تنمية الحاصل في الدو: التي ااتفادة من العلم والمعرفة والتكنولوجيات الحديثة، وتحقيق ال
منظمة بأارع ما يمكن في البلدان النامية انما هو الهدف الرئياي الذي تاعى الى تحقيقه 

 )اليوناكو(. األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
المزايا التي تتمتع بها التكنولوجيا الحديثة اذا ما تم ااتخدامها بشكل ايجابي  .6

المعنية بحقوق االناان ومنها الوكاالت  يمكن ان تاهل على العديد من المنظمات الدولية
التابعة لألمم المتحدة واهمها مفوضية األمم المتحدة الاامية لحقوق اإلناان، عملها وهذا 

 شيء ايجابي بشكل كبير.
 -ثانيا/ التوصيات:

ينبغي ان تركز المنظمات الدولية على تحديث نفاها بااتمرار من اجل ان  .2
 صل وتجعله في صالحها.التكنولوجي الحا قدمتواكب الت
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ضرورة الدعم المتواصل من حكومات الدو: والمنظمات الدولية على حد اواء  .1
لكافة المجاالت العلمية والتي تاهم في نشر التكنلوجيا وجعلها متاحة للجميع في كل 

 مكان ولكافة البشر.
ينبغي على المنظمات الدولية ان تضغط بكل ما تاتطيع على حكومات الدو:  .3

ل رفع الحجب عن االنترنت وجعل الوصو: اليها متاحا لكافة المواطنين ودون من اج
 رقابة تخل بحرية الوصو: الى البيانات والمعلومات.
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