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 מושג

 לאומי-בין נאמנותמשטר 

 הגדרה
אשר תפקידו לשאת באחריות ביטחונית לאומי )"נאמן"( -גורם ביןעוסק ב" לאומי-בין נאמנותמשטר המושג "

ממשל עצמי להכשיר את הקרקע לכינון לתקופת זמן מוגבלת, במטרה  ,והאוכלוסייה בושטח מסוים ומנהלית כלפי 
 1.מלאה או עצמאות

 רקע
הגוף אשר פיקח על ניהול  2.מדיניותישויות קידום עצמאותן של לסייע בונועד האו"ם ע"י  נוסד הנאמנותמשטר 

התנהלו בעבר תחת אשר ישויות היו מושאי משטר הנאמנות . רוב "מועצת הנאמנות"הנאמנויות מטעם האו"ם היה 
 3 יה.יבמהלך מלחמת העולם השנ ואלפני שנכבשו ישויות בשטחים , או הלאומים-חברשל מנדט 

משטרי נאמנות  ,כיום. במקומות שוניםהבינ"ל , חודשו מנגנוני משטר הנאמנות לקראת סוף המאה העשרים
 שני סוגים של ישויות מדיניות:מופעלים ב

 תשליטה אפקטיבית מינימאלילא מקיים ממשל המרכזי המדינה שבה – (Failed State) כושלת המדינ •
 .הדרושה לניהול תקין של שטח ואוכלוסייה

ישות מדינית אשר מעמדה המדיני העתידי כמדינה ריבונית מלאה, הוכר  – (Nascent State) ינוקא המדינ •
 לאומית ובראשם האו"ם.-על ידי חברות וגופים רלוונטיים בקהילה הבין

 הבינ"להנאמנות משטר מטרות 

כך לגיטימית ומתפקדת  ,היא הקמתה או שיקומה של מערכת מדינתיתבינ"ל נאמנות משטר המטרה הבסיסית של 
 מסוגלת לשאת באחריות לביטחון האוכלוסייה, ליציבות כלכלית ולרווחה ציבורית. שתהיה 

הציע מרטין  2003בשנת  4ן., במזרח טימור ובאפגניסטובבוסניה, בקוסובמשטרי נאמנות בשנים האחרונות הוקמו 
במטרה לקדם לבינוי המדינה הפלסטינית, משטר נאמנות בינ"ל אינדיק, לשעבר שגריר ארה"ב בישראל, להקים 

  5פלסטיני על בסיס של שתי מדינות לשני עמים.-קיימא לסכסוך הישראלי-פיתרון בר

 לגיטימציה

ריבונות את מפרות והזכות להגדרה עצמית היא שהן סותרות את בינ"ל נאמנות  ימשטרביחס להביקורת העיקרית 
 . ובינ"למציה פנימית ימידה רבה של לגיטלגייס לו , יש צורך אקיימ-ברנאמנות משטר . על מנת ליצור ההמדינ

                                                      
יש מתקיימים כאשר פי דינים אלה, יחסי נאמנות -עלמבוססים על דיני הנאמנות במשפט המקובל. הבינ"ל  עקרונות הנאמנות  1

קה לנכס מסוים, אך הוא מחויב להחזיק או לפעול בו לטובת נהנה מסוים או למטרה אחרת לאדם או לישות משפטית )הנאמן( זי
 (. 1979 –לחוק הנאמנות תשל"ט  1)ר' סעיף 

 . הלאומיםחבר והתבסס על מנגנון המנדט של לאמנת האו"ם  XIII-ו XI ,XIIאו"ם הוקם במסגרת פרקים המנגנון הנאמנות של   2
לאומית האחרונה בחסות האו"ם, הושעתה פעילות מועצת -מאות של פלאו, שהייתה הנאמנות הבין, עם הכרזת העצ1/11/94-ב  3

 הנאמנות.

חולקו סמכויות  באפגניסטןבמנגנון שהוקם  לאומיות בחסות האו"ם.-בבוסניה, קוסובו ומזרח טימור הוקמו נאמנויות בין  4
 הנאמנות בין האו"ם לבין המוסדות המקומיים. 

  ",?May 2003Foreign AffairsMartin Indyk, "A Trusteeship for Palestine ,ר':   5

http://www.nytimes.com/cfr/international/20030506faessayv82n3_indyk.html?_r=2&pagewanted=all&position=&oref=slogin&oref=slogin
http://www.nytimes.com/cfr/international/20030506faessayv82n3_indyk.html?_r=2&pagewanted=all&position=&oref=slogin&oref=slogin
http://www.nytimes.com/cfr/international/20030506faessayv82n3_indyk.html?_r=2&pagewanted=all&position=&oref=slogin&oref=slogin
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http://www.nytimes.com/cfr/international/20030506faessayv82n3_indyk.html?_r=2&pagewanted=all&position=&oref=slogin&oref=slogin
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המערכת ממצבים בהם התפוררות  6,נולכינו"מקומית" הסכמה בינ"ל נובעת לרוב מנאמנות הלגיטימציה למשטר 
 . הומניטריסכנה של משבר מהשלטונית של מדינה מאיימת על השקט האזורי ו
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. במקרים אלה קיים קושי לקבוע מיהו בינ"לנאמנות משטר קא להקמת הכוונה להסכמה של המדינה הכושלת או המדינה ינו  6

 הגורם המוסמך לתת את הסכמתו לכך. 


